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Ágrip 

 

Harry Potter bókaflokkurinn eftir J. K. Rowling hefur farið sigurför um heiminn síðan 

fyrsta bókin um galdrastrákinn Harry Potter kom út í Bretlandi árið 1997. Bækurnar 

höfða bæði til barna sem og fullorðinna og fjöldi fólks les þær margsinnis. Fantasíur á 

borð við Harry Potter hafa hefðbundna uppbyggingu, frásögnin er línuleg og endirinn 

farsæll. Ævintýraheimurinn er í senn framandi og kunnuglegur því þar er að finna 

stjórnkerfi, skóla og banka ásamt fljúgandi kústum, draugum og töfrasprotum. Í þessum 

heimi ríkir talsvert óréttlæti þar sem þeir sem telja sig vera hreinræktaða galdramenn 

njóta forréttinda á kostnað þeirra sem fæðast ekki inn í fjölskyldu galdrafólks eða 

tilheyra minnihlutahópum galdravera.  

 Í þessari ritgerð verður Harry Potter bókaflokkurinn skoðaður út frá kenningu 

Antonio Gramscis um menningarlegt forræði og kenningakerfi Louis Althussers um 

hugmyndafræði. Í samhengi við marxískar kenningar og með hjálp kenninga um 

fantasíubókmenntir verður einnig skoðað hvernig fantasíuformið viðheldur 

hugmyndafræðinni með hefðbundnu frásagnarformi og línulegri frásögn. Lögð verður 

áhersla á að skoða stéttakerfi galdraheimsins og hvernig menningarlegu forræði er beitt í 

gegnum stofnanir eins og Galdramálaráðuneytið, Spámannstíðindi og Hogwartskóla til 

þess að viðhalda kerfi sem byggist á kúgun minnihlutahópa. 
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1. Inngangur 

Harry Potter bókaflokkurinn eftir Joanne Rowling1 hefur farið sigurför um heiminn 

síðan fyrsta bókin um galdrastrákinn Harry Potter kom út í Bretlandi árið 1997. 

Bækurnar sjö hafa verið þýddar á hátt í sjötíu tungumál og eru einar af mest seldu 

bókum sem komið hafa út á enskri tungu. Margir fræðimenn hafa gert galdraheim Harry 

Potter bókanna að umfjöllunarefni sínu enda af nógum áhugaverðum rannsóknarefnum 

að taka. Til að mynda hefur verið fjallað ítarlega um kyngervi, siðferði, 

bókmenntagreinar, viðtökusögu, aðdáendaskáldskap (e. fanfiction), 

kvikmyndaaðlaganirnar og börn sem lesendur bókanna. Bækurnar höfða til barna sem 

og fullorðinna og fjöldi fólks les þær margsinnis. Það er því áhugavert að velta fyrir sér 

hvað það er við Harry Potter bækurnar sem nær að fanga svo breiðan og fjölbreyttan 

hóp lesenda.  

 Harry Potter bækurnar fjalla um Harry Potter; munaðarlausan dreng sem elst 

upp á heimili móðursystur sinnar og hennar fjölskyldu þar sem hann sætir illri meðferð. 

Undarlegir hlutir eiga sér gjarnan stað í kringum Harry sem erfitt er að finna skýringu á. 

Á ellefu ára afmælisdegi sínum kemst Harry að því að hann er galdramaður og hefur 

hlotið skólavist í galdraskólanum Hogwart þar sem hann mun læra að galdra. Þegar 

Harry gengur inn í galdraheiminn kemur í ljós að hann er frægur þar fyrir að hafa rænt 

mesta illmenni galdrasögunnar, Voldemort, mætti sínum. Þegar Harry var aðeins eins árs 

gamall myrti Voldemort foreldra hans en þegar hann hugðist senda Harry sömu leið 

endurkastaðist bölvun Voldemorts af Harry og yfir á Voldemort. Í Hogwartskóla eignast 

Harry tvo trausta vini og saman lenda þau í margskonar ævintýrum innan skólans. Ógnin 

sem stafar af hinum máttlitla Voldemort er þó ávallt yfirvofandi og þarf Harry ítrekað að 

koma í veg fyrir að hann nái aftur völdum. Að lokum finnur Voldemort leið til þess að 

verða máttugur á ný og við taka miklir óvissutímar þar sem mörk góðs og ills eru ekki 

alltaf ljós. Eftir mikla baráttu við Voldemort og fylgismenn hans bera þó Harry og vinir 

hans sigur úr býtum.  

 Barátta góðs og ills er ekki eina kunnuglega stefið í Harry Potter bókunum. 

Frásagnarformið er mjög hefðbundið þar sem hver bók lýsir einu ári í lífi Harrys með 

skýru upphafi, miðju og enda. Galdraheimurinn er vettvangur ýmiskonar óvenjulegra og 

spennandi atburða sem lúta þó lögmálum fantasíunnar um innra samhengi; m.ö.o. hið 

furðulega og óvenjulega hefur alltaf röklega tilvist og takmörk. Galdrasamfélagið er í 

                                                           

1
 Höfundarnafn hennar er J. K. Rowling. 
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raun mjög hefðbundið með stofnanir á borð við stjórnsýslu, dómsvald, fangelsi og 

skólakerfi sem sjá um að móta og stjórna meðlimum samfélagsins. Stéttakerfi 

galdrasamfélagsins byggist á aldalangri kúgun sem erfitt er að uppræta. Harry Potter 

gagnrýnir óréttlæti þar sem hann verður þess var en hvort hann beiti sér raunverulega 

fyrir því að uppræta kerfi sem hyllir hann sem hetju þarf að skoða nánar. Getur verið að 

hefðbundið frásagnarform fantasíunnar sem og gagnrýni án verulegra aðgerða höfði til 

breiðs hóps lesenda vegna þess að þannig bókmenntatextar sannfæra lesendur um að 

ríkjandi skipulag sem þeir búa við sé gott, þrátt fyrir galla þess? Hvaða þættir Harry 

Potter bókanna gagnrýna valdaformgerðir og hvaða þættir festa þá í sessi? 

 Í þessari ritgerð verður Harry Potter bókaflokkurinn skoðaður út frá marxískum 

kenningum um forræði og hugmyndafræði og skoðað verður hvernig fantasíuformið 

viðheldur hugmyndafræðinni með hefðbundnu frásagnarformi og línulegri frásögn. 

Lögð verður áhersla á að skoða stéttakerfi galdraheimsins og hvernig menningarlegu 

forræði er beitt í gegnum stofnanir eins og Galdramálaráðuneytið, Spámannstíðindi og 

Hogwartskóla til þess að viðhalda kerfi sem byggist á kúgun minnihlutahópa. 

 

2. Fantasíubókmenntir 

Fantasíubókmenntir hafa verið skilgreindar á ólíkan hátt frá því að Tzvetan Todorov 

gerði þær að greiningarefni í bók sinni Introduction à la littérature fantastique (1970). 

Hann kynnti frumlegar kenningar rússneska bókmenntafræðingsins Mikhail Bakhtin 

fyrir Vesturlandabúum og opnaði þar með svið karnivals og umsnúnings. Í kjölfarið setti 

Todorov fram kenningar sínar um fantasíur þar sem hann heldur því fram að hið 

fantastíska (e.fantastic), sem er aðal einkenni fantasíubókmennta, sé aðeins til í rými 

óvissunnar sem skapast þegar lesandi les texta þar sem lýst er heimi sem stangast á við 

raunveruleikann. „The fantastic is that hesitation experienced by a person who knows 

only the laws of nature, confronting an apparently supernatural event. The concept of 

the fantastic is therefore to be defined in relation to those of the real and the imaginary“ 

(Todorov 1975:25).  

 Bækur J. K. Rowling um Harry Potter falla um margt að þessari skilgreiningu 

því þar birtist annar heimur sem stangast á við raunveruleikann en er samhliða og 

samofinn honum að hluta. Aðalpersónan Harry Potter verður að skera úr um hvort 

galdraheimurinn geti í rauninni verið til eða hvort hann sé tilbúningur illkvittinna 

ættingja eða einfaldlega draumur. Þar sem ævintýraheimurinn er vandlega falinn 

„venjulegu“ fólki er freistandi fyrir lesandann að ímynda sér að samskonar heimur sé 
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falinn almenningi í raunveruleikanum. Þess konar ímyndunarafl er nátengt hugmyndum 

um yfirnáttúrleg fyrirbæri á borð við álfa og drauga sem búa á meðal fólks, falin fyrir 

flestum nema þeim fáu sem hafa sérstök tengsl við „hinn heiminn“. Einnig goðsögum og 

guðstrú og samsæriskenningum sem telja að upplýsingum sem gætu kollvarpað 

samfélögum sé markvisst haldið frá almenningi. En þarna byrjar og endar sá fantastíski 

þáttur Harry Potter bókanna sem samræmist kenningu Todorovs.  

 Undarlegir atburðir gerast í kringum Harry sem ekki er hægt að skýra á röklegan 

hátt: Hár hans vex á einni nóttu, föt skreppa saman og kyrkislanga sleppur úr búri sínu 

án sýnilegra ummerkja. En þegar Harry kemst að því að hann er galdramaður, og honum 

verður ljóst að þessir atburðir voru ekki yfirnáttúrulegir og óútskýranlegir heldur 

upprunnir í honum sjálfum og ómeðvituðum göldrum hans, er óvissustigið yfirstigið. 

Atburðir sem áður voru ótrúlegir öðlast samhengi og skýringu í öðrum heimi. 

Galdraheimurinn er nú aðalheimurinn og enginn þarf að efast um hvort hann sé 

raunverulegur eða tilbúinn því aldrei ríkir óvissa innan textans um tilveru hans. 

 Í Fantasy: The Literature of Subversion (1981) hafnar Rosemary Jackson hinu 

yfirnáttúrulega sem skilyrði í fantasíutextum:  

Fantasy is not to do with inverting another non-human world: it is not 

transcendental. It has to do with inverting elements of this world, re-

combining its constitutive features in new relations to produce something 

strange, unfamiliar and apparently 'new', absolutely 'other' and different 

(Jackson 1986:8).  

Hún greinir fantasíur sem úrvinnslu á raunveruleikanum og leggur áherslu á afbyggjandi 

áhrif þeirra á ríkjandi formgerð. Hún telur jafnframt að hið fantastíska geti aldrei staðið 

eitt og sér heldur sé alltaf tengt raunveruleikanum órjúfanlegum böndum (Jackson 

1986:20). Flestar greiningar á fantasíutextum feta í fótspor Jackson og ganga út frá því 

að fantasíur tengist raunveruleikanum; séu úrvinnsla, gagnrýni eða endurspegli á 

einhvern hátt raunverulegar samfélagsgerðir.  

 Niels Dalgaard telur að sjá megi reginmun á því hvernig fantasíubókmenntir 

annars vegar og raunsæisbókmenntir hins vegar virka. Raunsæistextar reyna að skapa 

heim sem líkist raunveruleikanum sem mest en fantasíur undirstrika gjarnan muninn á 

fantasíuheiminum og raunveruleikanum (Dalgaard 2002:13). Fantasíutextar eru því ekki 

aðeins úrvinnsla á raunheiminum heldur leitast þeir við að mynda fjarlægð á milli 

fantasíunnar og raunveruleikans sem hún byggir á til þess að skapa samanburð og 

jafnvel framandgera raunveruleikann. Fantasíur eru fjölbreyttar og erfitt er að skilgreina 

þær án þess að til undantekninga komi. Dalgaard telur að allir fantasíutextar flakki um á 
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rófi þar sem á öðrum ásnum sé rómantískur fantasíutexti þar sem sögumaðurinn og/eða 

lesandinn „sogist“ inn í frásögnina og á gagnstæðum enda ássins sé röklegur fantastískur 

texti þar sem fantasíuheimurinn sé afbökun á raunveruleikanum og reynt sé að 

framandgera raunveruleikann fyrir lesandanum (Dalgaard 2002:17).  

 Auðvitað er allur skáldskapur skáldaður eins og Dalgaard og Lucie Armitt hafa 

bæði bent á og því eru raunsæisbókmenntir aldrei raunsannar heldur líkja eftir aðstæðum 

og fjalla um atburði sem gætu hæglega átt sér stað í raunveruleikanum (sjá Dalgaard 

2002:13 og Armitt 2005:2). Harry Potter bækurnar sýna staði á borð við Kings Cross 

lestarstöðina og Tottenham Court Road í London og tengja þar með fantasíuna við 

raunveruleg kennileiti þótt úrvinnslan sé önnur en ef um raunsæisskáldsögu væri að 

ræða. Bak við kunnugleg kennileiti er hins vegar ævintýralegur galdraheimur falinn þar 

sem ferðast er um á fljúgandi kústum eða með því að tilflytjast á milli staða þar sem allir 

klæðast skikkjum (e. robes) og draugar, drekar, risar, kentárar og aðrar kynjaskepnur 

fyrirfinnast. Umgjörðin er raunsæ en margir ólíkir þættir innan galdrasamfélagsins eru 

ævintýralegir. Harry Potter bækurnar eru því staðsettar einhversstaðar á miðju 

fantasíurófsins sem Niels Dalgaard setur fram – jafnvel aðeins nær röklegu fantasíunni. 

Þó sögusviðið sé mestmegnis galdraheimurinn, byrjar og endar hver bók (að síðustu 

bókinni undanskilinni) í Muggaheimi sem líkir eftir raunveruleika að flestu leyti - þó 

ekki í persónusköpun Dursley fjölskyldunnar. Vernon og Dudley Dursley eru afskaplega 

einfaldar persónur sem hafa það eina hlutverk að kúga Harry og undirstrika þar með 

muninn á Muggaheiminum og galdraheiminum (Kornfeld 2003:188). Persóna Petuniu 

öðlast hinsvegar nýja vídd í Dauðadjásnunum þegar Harry kemst að því að fyrirlitning 

hennar á galdraheiminum stafar af öfund í garð samfélagsins sem hafnaði henni 

(Rowling 2007:540-541).  

 The Encyclopedia of Fantasy skilgreinir fantasíur á þessa leið:  

A fantasy text is a self-coherent narrative. When set in this world, it tells a 

story which is impossible in the world as we perceive it; when set in an 

otherworld, that otherworld will be impossible, though stories set there 

may be possible in its terms (Clute 1997:338). 

 Harry Potter bækurnar falla vel að þessari skilgreiningu því þar birtist afmarkaður 

heimur þar sem innra samhengis er gætt í hvívetna. Rowling sagði í viðtali við skoska 

dagblaðið The Herald árið 2000 að fantasíur skorti gjarnan rökfestu og hún hafi því lagt 

sig fram um að búa til trúverðug náttúrulögmál og heilsteypt laga- og réttarkerfi „því 
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engin spenna verður til nema þú þekkir mörkin“2.
 
Galdraheimurinn hefur stjórnkerfi, lög 

og reglur, stéttakerfi, skólakerfi, gjaldmiðil og margt fleira sem samsvarar 

raunverulegum samfélagsgerðum. Uppbygging söguþráðarins er flókin en samt er enga 

lausa þræði að finna í lok síðustu bókarinnar. Þau fáu mistök sem er að finna í 

uppbyggingunni og ósamræmi í frásögninni dæmist nær öll á umfang sögunnar og 

pressu á Rowling frá útgefendum hennar að klára hverja bók eins fljótt og hægt var svo 

aðdáendur gætu svalað forvitni sinni. 

 Línuleg frásögn sem fylgir hefðbundnu frásagnarformi (upphaf - miðja – endir) 

er eitt af einkennum fantasíutexta og greinir þá frá draumsögum, súrrealisma og 

póstmódernisma sem eru form sem hafna hefðbundna frásagnarforminu og krefjast ekki 

samhengis (Clute 1997:338). Frásögn Harry Potter bókanna er að mestu leyti línuleg 

þar sem hver bók lýsir ári í lífi Harrys og tímalínan er aðeins brotin þegar skyggnst er til 

fortíðar í gegnum frásagnir, drauma, endurlit (e. flashback) eða með hjálp galdratóla á 

borð við tímabreyti eða þankalaug. Frásögnin er nær alltaf eingöngu sögð út frá Harry 

því sögumaðurinn fylgir honum í gegnum söguna – þetta er hans (þroska)saga.  

Todorov telur að kjarni allra frásagna innihaldi alltaf hreyfingu milli tveggja 

stöðugra póla sem eru áþekkir en ekki eins (Todorov 1975:163). Það sem knýr 

hreyfinguna áfram, og þar með frásögnina, er furðulegur atburður sem raskar jafnvægi 

upprunalega ástandsins og neyðir hetju sögunnar til þess að yfirgefa öryggið og kljást 

við óvænta atburði. Todorov segir furðulega atburði vera auðveldustu leiðina til þess að 

skapa hvörf (e. break) í frásögn þó hægt sé að skapa þau með öðrum og flóknari leiðum. 

Í lok frásagnarinnar, þegar hetjan hefur þróast í gegnum viðureign sína við ævintýraleg 

öfl getur hún snúið heim í öruggt umhverfi (Todorov 1975:163-165).  

Hefðbundna frásagnarformið skapar því hugsanamynstur hjá lesendanum sem 

samræmist ríkjandi valdaformgerð samfélagsins og staðfestir og styrkir hana. Efast var 

kannski um að ríkjandi skipulag væri réttmætt áður en utanaðkomandi ógnin birtist, en 

hlutverk ógnarinnar er að sýna þá verstu mögulegu útgáfu af samfélaginu (gjarnan 

stjórnleysi) sem gæti orðið ef ríkjandi skipulagi væri kollvarpað, og í samanburði er 

upphaflega ástandið miklu æskilegra. Ríkjandi skipulag hefur þar með öðlast 

staðfestingu sína með samanburði við ennþá verra ástand. „Fantasy can almost be 

defined as a genre whose protagonists reflect and embody the tale being told, and who 

lead the way through travails and reversals towards the completion of a happy ending“ 

                                                           

2 
„because until you know the boundaries, there's no tension“ (Johnstone 2000). 
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(Clute 1997:339). Það er sama hversu hræðilegar raunir Harry þarf að ganga í gegnum, 

hann nær alltaf að snúa aftur á öruggt svæði þar sem verndar skólastjórans Dumbledore 

nýtur. Ógnin sem steðjar að galdraheiminum verður áþreifanlegri eftir því sem líður á 

söguna og æ erfiðara verður fyrir Harry að jafna sig eftir hvern bardaga við Voldemort. 

En hann styrkist að sama skapi í trú sinni á að taka verði völdin af hinu illa til þess að 

jafnvægi verði komið á til lengri tíma og það tekst honum í lok bókaflokksins. 

 Harry Potter er í stuttu máli fantasía með innra samhengi, línulega frásögn og 

sterka tengingu við raunveruleikann. Þar er ævintýraheimurinn borinn saman við heim 

sem líkist raunveruleikanum til þess að undirstrika frumleika ævintýraheimsins. Þar 

takast á góð og vond öfl og á köflum getur reynist erfitt að greina hvar mörkin milli 

þeirra liggja en lokaorusta þeirra á milli afhjúpar endanlega fyrir hvaða málstað 

persónurnar standa. Hið góða sigrar að lokum og reglu er komið aftur á samfélagið í 

farsælum endi. 

 

3. Formgerð og túlkun Harry Potter 

Í bókinni The Political Unconcious: Narrative as a Socially Symbolic Act (1981) telur 

Fredric Jameson rétt að menn lesi bókmenntir og túlki í samhengi við pólitískar 

hræringar þess umhverfis sem þær spretti úr. Hann telur að allar menningarafurðir á borð 

við bókmenntir séu „félagslega táknrænar athafnir“3 og að baki þeirra búi sagan sem er 

þó ekki sagan eins og hún birtist í textum heldur „pólitísk dulvitund“ sem geymir 

„bæld[an] veruleik[a] stéttabaráttu sem liggur allri sögunni að baki“ (Magnús Þór 

Snæbjörnsson 2009:231). Bókmenntaverk getur ekki staðið eitt í einhverskonar sér-rými 

þar sem bókmenntaverkið vísar einungis til annarra bókmenntaverka, höfundurinn getur 

aldrei skilið við félagslegan veruleika sinn og þar af leiðir að verk hans eru alltaf lituð af 

stöðu hans. Þar með er ekki sagt að skoða verði bókmenntaverk út frá persónulegum 

högum höfundarins heldur að nauðsynlegt sé að vera meðvituð/-aður um að formgerð 

samfélagsins og ríkjandi orðræða hafa mótandi áhrif á alla bókmenntatexta og því beri 

að skoða bókmenntir í samhengi þeirra (sjá Bertens 2008:70). Þessi kenning samræmist 

þeim kenningum sem áður voru reifaðar um virkni fantasíuverka þar sem gert er ráð 

fyrir órofa tengslum milli fantasíu og raunveruleika, hvort sem þau felast í úrvinnslu, 

gagnrýni eða bjögun á raunverulegum samfélagsgerðum. Sem félagslega táknræn athöfn 

er bókmenntaverkið ein af birtingamyndum hugmyndafræðinnar sem bælir hina 

                                                           

3 
„socially symbolic acts“ (Jameson 1982:20). 
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„pólitísku dulvitund“ og því er mikilvægt að skoða formgerð og uppbyggingu Harry 

Potter bókanna til að sjá hvar hin pólitíska dulvitund er bæld og hvar hún er afhjúpuð. 

 Ástandið sem Harry kynnist þegar hann gengur inn í galdraheiminn er í 

einhverskonar jafnvægi sem stjórnað er af „góðum“ öflum eftir ógnarstjórn vondra afla. 

Ríkjandi galdramálastjórn leitast við að viðhalda því friðsama ástandi sem skapast hefur 

eftir að Voldemort hvarf frá völdum og hundsar þá gjarnan vísbendingar um að ógnin sé 

að aukast. Samfélagið byggist á ójöfnuði þar sem galdraskepnur, varúlfar, húsálfar o.fl. 

eru kúgaðar í þágu ríkjandi stéttar en í samanburði við þá upplausn sem áður ríkti er 

núverandi skipulag langtum betra. Í upphafi er því ljóst að sú útgáfa af galdraheiminum 

sem birtist hefur ekki alltaf verið til staðar og að lítið þurfi til til þess að það jafnvægi 

sem hefur verið komið á leysist upp. 

 Lengi vel setja aðalpersónur Harry Potter bókanna sig ekki upp á móti ríkjandi 

valdaskipulagi. Harry er tiltölulega nýr í galdraheiminum og hann er ennþá að læra inn á 

samfélagið. Muggaheimurinn hefur ekki reynst Harry vel og því er hann í fyrstu mjög 

móttækilegur og hrifinn af hefðum og venjum galdraheimsins því hann þráir að tilheyra 

þessum nýja heimi sem hefur tekið honum opnum örmum. Ýmsir þættir þess eru þó 

framandgerðir séðir með augum Harrys og efa er þar með sáð um réttmæti þeirra – þó 

Harry sættist á það að svona „sé það bara“ í galdraheiminum. Harry verðu þó að beita 

gagnrýnni hugsun þegar líður á bókaflokkinn og telur Drew Chappell það vera 

Hermione að miklu leyti að þakka þar sem hún sé „siðferðisleg þungamiðja bókanna“4.  

 Í fyrri hluta bókaflokksins er auðvelt að greina á milli góðs og ills. Í 

Viskusteininum, Leyniklefanum, Fanganum frá Azkaban og Eldbikarnum gengur 

frásögnin út á að leysa gátuna um hver sé fulltrúi og hjálparhella Voldemorts sem hefur 

hug á að vinna Harry eða öðrum mein. Í Viskusteininum gruna Harry, Hermione og Ron 

töfradrykkjakennarann Snape um græsku en síðan kemur í ljós að það er Quirrell, 

kennarinn sem kennir varnir gegn myrku öflunum, sem starfar fyrir Voldemort. Í  

Leyniklefanum liggur Draco Malfoy undir grun sem handbendi hinna illu afla sem herja 

á skólann en síðar kemur í ljós að það er í raun dagbók sem geymir brot af sál 

Voldemorts sem hefur stjórnað Ginny Weasley og neytt hana til að opna leyniklefann og 

hleypa morðóða skrímslinu út. Í Fanganum frá Azkaban er Sirius Black í hlutverki hins 

illa svikara en uppgjörið sem lesandinn er farinn að búast við í enda hverrar bókar 

afhúpar þó ekki Voldemort sem innsta kopp í búri heldur opinberast sannleikurinn um 

                                                           

4
 „the ethical center of the novels“ (Chappell 2008:285). 
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hver það var sem sveik foreldra Harrys og sagði Voldemort frá felustað þeirra, sem 

reyndist vera Peter Pettigrew en ekki Sirius. Í Eldbikarnum virðist sem einhver innan 

Hogwartskóla sé enn á ný að reyna að vinna Harry mein fyrir tilstuðlan Voldemorts og 

koma þá til greina m.a. fyrrverandi dráparinn, og núverandi skólastjóri Durmstrang, 

Karkaroff og Barty Crouch, háttsettur yfirmaður innan Galdramálaráðuneytisins. 

Viðureign Harrys og Voldemorts í enda þeirrar bókar er sú átakanlegasta til þessa en þar 

sem Voldemort skapar sér nýjan líkama og snýr aftur í galdrasamfélagið verður breyting 

á frásögn næstu bóka. Þegar óvinurinn verður auðkennanlegri verða hinsvegar mörkin 

milli góðs og ills óljósari. Í Fönixreglunni eru t.d. kynntar til sögunnar persónur á borð 

við Umbridge og Crouch sem hafa viðhorf sem samræmast að miklu leyti viðhorfum 

drápara, þótt metnaður þeirra liggi fremur í því að klífa valdastiga stjórnsýslunnar en 

virðingarstiga Voldemorts. 

Þegar ekki er lengur hægt að greina skýrt á milli góðs og ills skapast glundroði í 

galdrasamfélaginu og áherslan færist yfir á að greina á milli sannleika og lygi. 

Dumbledore er kyndilberi sannleikans, sá sem hefur fullkomna yfirsýn og reynir að 

miðla henni til fólksins í samfélaginu en ýmsir valdamiklir aðilar koma í veg fyrir að 

sannleikurinn komist óbreyttur til almennings. Galdramálaráðuneytið er valdamikið og 

hefur m.a. sterkt taumhald á stærsta fjölmiðli galdrasamfélagsins sem birtir ekki fréttir 

nema þær þóknist ráðuneytinu. Sökum þess hve ógegnsæ stjórnsýsla og fjölmiðlar eru 

reynist Voldemort auðvelt að ná tökum á ráðuneytinu og þar með opinberri umræðu. 

 Upplausn ríkir ekki einungis í samfélaginu heldur einnig í fastmótaðri 

tvenndarhugsun. Gott og illt býr í flestum og þess vegna er ekki hægt að skipta fólki upp 

í tvær fylkingar. Dumbledore sjálfur daðraði við myrku öflin á unga aldri og átti alla sína 

ævi í innri siðferðisbaráttu sökum þess. Í raun eru Harry og Voldemort mestu 

erkitýpurnar. Hvorugur þarf að glíma að ráði við eigin illsku eða góðmennsku. 

Voldemort er holdgervingur valdsins. Hann virðist vera fullkomlega siðblindur og 

algjörlega ófær um iðrun eða að finna til með öðrum. Hið illa í Harry er í raun brot af 

svartri sál Voldemorts sem færðist yfir á hann þegar Voldemort reyndi að myrða hann 

sem barn. Harry freistast samt sem áður aldrei til þess að kanna þetta myrka brot sem 

býr í honum því öll hans tilvera er mótuð af stöðu hans sem munaðarleysingja og þeirri 

slæmu meðferð sem hann hefur hlotið sökum þess. Harry er holdgervingur valdleysis í 

upphafi bókar og það hefði hann ekki þurft að vera ef Voldemort hefði ekki myrt 

foreldra hans. Það má því segja að þrátt fyrir að óreiða sé á mörkum góðs og ills hjá 

flestum í galdraheiminum þá þrífast þar a.m.k. tvær persónur sem standa fyrir andstæð 
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gildi. Voldemort, sem tákngervingur hins illa, treystir engum öðrum en sjálfum sér, 

vinnur alltaf einn og stendur því fyrir and-félagsleg gildi. Harry, tákngervingur hins 

góða, treystir hinsvegar útvöldum aðilum fyrir áhyggjum sínum og getur unnið með 

öðrum þegar þess þarf, þó hann þurfi alltaf fyrst og fremst að treysta á sjálfan sig. Hann 

stendur því fyrir félagsleg gildi sem þó einskorðast við hugmyndina um sjálfstæði 

einstaklingsins og samfélag sem samband og samvinnu frjálsra einstaklinga. Ekki er 

hægt að koma reglu á samfélagið fyrr en önnur persónan hefur verið sigruð. Þar sem 

sigur Voldemorts myndi hafa í för með sér algjöra tortímingu samfélagsins kemur aldrei 

til greina annað en að Harry fari með sigur af hólmi.  

Þótt flest bendi til þess að minnihlutahópar muni njóta meiri réttinda í hinu 

endurreista galdrasamfélagi grefur síðasti kafli Dauðadjásnanna, „Nítján árum síðar“, 

undan þeirri óskhyggju. Nítján árum eftir að Voldemort hefur verið sigraður virðist 

ekkert hafa breyst frá því sem áður var. Nemendur Hogwartskóla ferðast á sama máta í 

skólann og foreldrar þeirra gerðu, enn er flokkað í heimavistir og ennþá er galdrafólkið 

skilgreint og því mismunað eftir ætterni. Einu einstaklingarnir á brautarpallinum sem 

tilheyra minnihlutahópum eru válan Victoir Weasley og hamskiptingurinn Teddy Lupin. 

En þar sem válum og hamskiptingum var ekki meinað að bera töfrasprota áður fyrr er 

vera þeirra á brautarpallinum ekki óvenjuleg. Þó ætla megi að aðstæður galdravera og 

annara minnihlutahópa hafi breyst til hins betra er jöfnuðurinn ekki svo víðtækur að allir 

hópar samfélagsins hafa sama rétt til menntunar. 

 

4. Menningarlegt forræði og stéttaskipting galdrasamfélagsins 

Galdraheimurinn er vettvangur félagslegra og pólitískra deilna. Þar ríkir skýr 

stéttaskipting þar sem galdrafólk af gömlum ættum hefur völdin og skipa þar með æðstu 

stétt þjóðfélagsins en galdraverur, á borð við húsálfa, skipa lægstu stéttina. Að auki eru 

ýmsir hópar á mörkum eða fyrir utan samfélag galdrafólks af eigin frumkvæði eða 

vegna þess að þeim hefur verið útskúfað úr samfélaginu. Það sem þessir hópar eiga 

sameiginlegt er að vera ekki hreinræktað galdrafólk, heldur gjarnan galdraverur sem tala 

og hugsa sjálfstætt, en eru taldar hættulegar sökum eðlis síns eða þá blendingar 

galdravera og galdrafólks sem ógna hreinleika galdrakynsins sem samfélagið byggir 

leynt og ljóst á. Menningarlegt forræði (e. hegemony) er hugtak ættað frá Antonio 

Gramsci sem skilgreindi forræði sem „hið „ósjálfráða“ samþykki sem fjöldinn veitir 

þeirri almennu leið sem ráðandi þjóðfélagshópur velur“ (Gramsci 2009:149). Stigveldi 

stéttaskiptingar galdrasamfélagsins byggist á samþykki á tvennskonar fullyrðingum um 
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yfirburði yfirstéttarinnar: Annarsvegar að hreint galdrablóð sé æðra öðru blóði og 

hinsvegar að galdrar með töfrasprota séu máttugri en galdrar sem krefjast ekki áhalds. 

Fyrstu kynni Harrys af ójöfnuði galdrasamfélagsins eru þegar hann kynnist 

húsálfinum Dobby sem reynir allt sem hann getur til þess að vara Harry við yfirvofandi 

hættu en þarf í kjölfarið að refsa sjálfum sér með grimmilegum hætti. Þrældómur húsálfa 

kemur Harry og Hermione sem bæði hafa alist upp fyrir utan galdraheiminn spánskt 

fyrir sjónir, en í augum íbúa galdraheimsins er þrældómur húsálfa hinsvegar sjálfsagður. 

Húsálfar eru bundnir húsbændum sínum töfraböndum og mega ekki tala illa um þá, 

þurfa að framkvæma skipanir þeirra og geta ekki óhlýðnast þeim. Það sem er þó 

undarlegast við tilveru húsálfa er hversu blindir þeir eru á óréttlætið sem þeir eru stöðugt 

beittir. Flestir húsálfar segjast vera ánægðir með stöðu sína og telja það skyldu sína að 

þjóna galdrafólki í einu og öllu. Hermione reynir að vekja athygli á óréttlætinu með því 

að stofna Samtök um álfaréttindi (S.Á.R.) sem hefur það að markmiði að „tryggja 

sanngjörn laun og vinnuaðstæður húsálfa [...] breyta lögum sem banna álfum að nota 

töfrasprota og að reyna að koma álfi að hjá Stofnuninni um eftirlit og stjórnun 

galdraskepna, því þeir eiga sér engan fulltrúa“ (Rowling 2001:169). En fyrir vikið hlýtur 

hún spott frá samnemendum sínum – og allra mest frá Ron vini sínum sem, ásamt 

bræðrum sínum og Hagrid, endurtekur ítrekað að ekkert veiti húsálfum meiri ánægju en 

að strita fyrir galdrafólk. „„Þú værir að gera þeim mikinn óleik, Hermione,“ sagði 

[Hagrid] alvarlega [...] „Það er í eðli þeirra að hugsa um fólk, þannig líður þeim best, 

skilurðu? Þeir yrðu bara óhamingjusamir ef vinnan yrði tekin af þeim og móðgaðir ef 

þeim væru boðin laun““ (Rowling 2001:199). Undirokun þeirra er sögð eðlislæg til þess 

að réttlæta og viðhalda kúguninni. 

Máttleysi réttindabaráttu Hermione sýnir hversu erfitt er að breyta eða streitast á 

móti ríkjandi orðræðu þegar valdastéttin hefur hagsmuna að gæta. Sem dæmi er 

orðatiltækið að „strita eins og húsálfur“ notað til þess að lýsa líkamlegri erfiðisvinnu en 

Ron finnst ekkert athugavert við þann samanburð - hann „tók bara svona til orða“ 

(Rowling 2001:168). Farah Mendlesohn telur erfiða atvinnuleit Dobbys, eftir að hann 

hefur hlotið frelsi, vera til marks um að „allt kerfið byggi á þrældómi húsálfa“5 því 

annars hefðu fjölskyldur slegist um að ráða til sín svona duglegan og ódýran vinnukraft 

(Dobby krefst einungis eins galleons á viku í laun og frí einn dag í hverjum mánuði 

(Rowling 2001:285)). Máttleysis gætir hjá þeim sem gætu bylt kerfinu því ójöfnuðurinn 

                                                           

5
 „The whole system rests on the enslavement of elves“ (Mendlesohn 2002:179). 
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er fléttaður inn í alla þætti samfélagsins sem gerir það að verkum að erfitt er að knýja 

fram breytingar án þess að gerð sé heildstæð endurskoðun á gildismati og 

hagsmunatengsl séu skoðuð með gagnrýnum hætti.  

 Í miðjum forsal húsnæðis Galdramálaráðuneytisins stendur mikilfenglegur 

gosbrunnur sem endurspeglar stigveldi þjóðfélagshópa galdrasamfélagsins:  

Hópur af gríðarstórum, gylltum styttum stóð í miðri hringlaga laug. Hæst 

þeirra allra var stytta af tiginmannlegum galdramanni sem beindi 

galdrasprota upp í loft. Umhverfis hann stóðu fögur galdranorn, kentár, 

svartálfur og húsálfur. Hinir þrír síðastnefndu horfðu með aðdáun upp til 

galdramannsins og nornarinnar. Glitrandi vatnsbunur stóðu út úr 

sprotaendum þeirra, en einnig út úr örvaroddi kentársins, hatttoppi 

svartálfsins og úr báðum eyrum húsálfsins (Rowling 2003:112). 

Efst í stigveldinu er galdramaðurinn og fast á hæla honum fylgir galdranornin, sem þó er 

ekki jöfn galdramanninum. Galdraverurnar horfa síðan aðdáunaraugum upp til 

galdramannsins og nornarinnar sem, ólíkt galdraverunum, bera sprota.  

 Galdrafólk varðveitir leyndamálið um gerð töfrasprota kyrfilega innan síns 

kynþáttar og neitar að deila því með galdraverum. Galdraverur eru ekki einungis 

útilokaðar frá þekkingunni heldur er þeim bannað samkvæmt lögum að bera sprota.6 

„Engin ómennsk vera hefur leyfi til að bera eða nota töfrasprota“ (Rowling 2001:101) 

og brjóti hún þá reglu á hún á hættu að vera tekin „á teppið hjá Stofnun um eftirlit og 

stjórnun galdraskepna“ (Rowling 2001:76). Eins og áður sagði eiga minnihlutahópar 

sjaldan fulltrúa innan stofnana Galdramálaráðuneytisins, og síst þegar málefnin varða þá 

beint. Það skýtur því skökku við að inni í Galdramálaráðuneytinu standi stytta þar sem 

galdrafólki og galdraverum er stillt upp sem fulltrúum þjóðfélagshópa sem, að því 

virðist, mynda órjúfanlega heild. 

 Þessi innsýn inn í aðsetur Galdramálaráðuneytisins birtist í Fönixreglunni og 

sýnir greinilega þá þróun söguþráðarins sem verður í kjölfar þess að Voldemort holdgast 

og verður máttugur á ný í enda Eldbikarsins. Fram að endurkomu Voldemorts hefur 

Harry verið dáður í samfélaginu og hlotið talsverðar ívilnanir af þeim sökum, allt þar til 

galdramálaráðherrann ákveður að það sé auðveldara að telja Harry skálda atburðinn en 

að takast á við ógnina sem steðjar að. Skil verða á milli hinnar opinberu stefnu 

galdrasamfélagsins og reynsluheims Harrys sem fær hann til þess að líta samfélagið 

öðrum augum. Yfirheyrsla Galdraráðsins (sem er dómsvald galdrasamfélagsins) 
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 Mendlesohn líkir þessu við aðskilnaðarstefnuna sem var í S-Afríku (Mendlesohn 2002:178). 
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undirstrikar þær afgerandi breytingar sem orðið hafa á stefnu Galdramálaráðuneytisins 

sem afhjúpar jafnframt spillingu þess. Þegar Harry staldrar aftur við gosbrunninn að 

lokinni yfirheyrslu áttar hann sig á því hversu brenglaða mynd hann sýnir af 

galdrasamfélaginu:  

Hann leit upp á laglegt andlit galdramannsins, en svona nálægt fannst 

Harry hann fremur veikburða og heimskulegur. Nornin brosti innantómu 

brosi eins og keppandi í fegurðarsamkeppni og af því sem Harry vissi um 

púka [sic] og kentára var það afar ólíklegt að þeir væru staðnir að því að 

stara svona bjánalega á mannverur, af hvaða tagi sem þær væru (Rowling 

2003:135).  

Jackie Horne bendir réttilega á að gosbrunnurinn endurspegli ekki einungis stigveldi 

stétta7 heldur sé liður í að skapa og viðhalda því forræði sem telur fólki trú um að 

stigveldið sé eðlilegt fyrirkomulag en á þessu augnabliki fái Harry staðfestingu þess að 

stigveldið sé mannanna verk og þar með ónáttúrulegt (Horne 2010:95). 

 Forræði valdastéttarinnar byggist á kerfisbundnum útlistunum, samanburði og 

höfnun á Hinum (e. the Other) sem er nauðsynlegur til að skilgreina mörk 

sjálfsverunnar. Til þess að hægt sé að gera fullyrðingum um yfirburði hreinræktaðs 

galdrafólks og æðri galdramátt þeirra hátt undir höfði þurfa þær fullyrðingar að byggjast 

á samanburði við auðkennda andstæðu. Jordana Hall sýnir fram á að mótlætið sem 

Harry mætir í kjölfar endurkomu Voldemorts geri honum kleift að setja sig í spor þeirra 

sem eru aðraðir (e. othered) í samfélaginu8 „...his own degradation and abuse at the 

hands of the muggle [sic] and wizard societies bring Harry closer to the abject in wizard 

society since he too has been subject to humiliation and degradation by the wizard 

world“ (Hall 2011:78). Harry hefur verið niðurlægður af Dursleyfjölskyldunni í tíu ár 

áður en hann kynnist galdraheiminum og á hann því auðveldara með að setja sig í spor 

þeirra sem eiga undir högg að sækja í galdraheiminum heldur en þeirra sem hafa alist 

upp við forréttindi galdrafólks. Sökum þess að hann þekkir ekki sögu og hefðir nýja 

samfélagsins er hann ekki litaður af þeim djúpstæðu fordómum gagnvart galdraverum 

og blendingum sem eru innbyggðir í formgerð samfélagsins. Hálfrisinn Hagrid er fyrsti 

fulltrúi galdraheimsins sem Harry kynnist og sem slíkur er hann upphafspunkturinn sem 

Harry gengur út frá í könnun sinni á galdraheiminum. Þar er ekki fyrr en rúmlega 

þremur árum síðar að Harry uppgötvar fordóma galdrasamfélagsins gagnvart 

                                                           

7
 Horne skilgreinir hina ýmsu þjóðfélagshópa galdrasamfélagsins út frá kynþætti fremur en stéttarstöðu í 

greiningu sinni á birtingarmyndum kynþáttamismununar í Harry Potter. 
8
 Sem er einmitt það sem Voldemort getur ekki gert. 
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blendingum á borð við Hagrid og upplifir hann þá fordómana sem algerlega rakalausa 

og fáránlega.  

 Svipaða sögu er að segja af kynnum Harrys af varúlfum, sem er sá 

þjóðfélagshópur sem er staðsettur yst á jaðri galdrasamfélagsins. Remus Lupin neyðist 

til að leyna nemendur sína því að hann sé varúlfur vegna þeirra fordóma sem nær allir í 

samfélaginu hafa gagnvart hans líkum og þegar sannleikurinn kemur í ljós lætur hann 

tafarlaust af störfum, því „[foreldrar] eru örugglega ekki sáttir við að varúlfur kenni 

börnunum þeirra“ (Rowling 2000b:294). Afstaða Harrys er sú sama og til Hagrids þegar 

hann kemst að því hvað hrjáir Lupin. Hann hafnar afstöðu almennings og tekur stöðu 

með hinum útskúfaða. Stigveldi samfélagsins byggist á skýrri aðgreiningu á milli 

galdrafólks og Mugga annars vegar og galdrafólks og galdravera hins vegar. Varúlfar 

lifa flestir tiltölulega eðlilegu lífi stærstan hluta mánaðarins. Þeir líta út eins og hver 

önnur galdramanneskja, kannski aðeins veiklulegri en þó búa þeir áfram yfir sama 

galdramætti og fyrir smit. Þeir geta búið á meðal galdrafólks og leikið hlutverk hins 

venjulega manns – svo lengi sem enginn kemst að leyndarmáli þeirra.Varúlfar ógna því 

hugmyndum valdakerfisins um stöðu og útlit galdrafólks með dýrslegum afmyndunum á 

mannslíkamanum. Varúlfar skapa skilgreiningarvanda mennsku - hvað galdrafólk er og 

hvað það er ekki.  

 Eins og áður sagði gegna Muggar ákveðnu hlutverki við skilgreiningu þess hvað 

felst í því að vera galdramanneskja. Muggar eru táknmynd hinnar skýru andstæðu sem 

galdrafólk getur aðskilið sig frá og þar með dregið skýr mæri á milli, þar sem allt það 

sem er fyrir innan mærin myndar sjálfsmynd þeirra en allt það sem er fyrir utan er þar af 

leiðandi síðra en það sem er fyrir innan. Þeir sem hafa fastmótuðustu og 

auðkennanlegustu mærin njóta mestrar virðingar í stigveldi þjóðfélagsins en þeir sem 

hafa óskýrustu mærin njóta minnstar virðingar. En eins og kemur oft fram í 

bókaflokknum uppfyllir engin ætt eða einstaklingur þau skilyrði sem eru fyrir því að 

skilgreina sig sem hreinræktaðan galdramann eða norn því galdrakynið er of fámennt til 

þess að viðhalda stofninum án þess að fjölga sér með Muggum (eða þá galdraverum) og 

því er mjög erfitt að viðhalda alveg ómengaðri ættartölu. Þau sem þykjast vera 

„blóðhrein“ (e. pure blood) eru því annað hvort verulega úrkynjuð eða segja einfaldlega 

ekki satt. Karin E. Westman bendir á athyglisverða orðanotkun þegar talað er um 

„blóðníðinga“ (e. mudbloods) eða þá sem eru með „óhreint blóð“. Þeim er gjarnan lýst 

sem „common“ sem Westman segir að eigi sér djúpar rætur í stéttavitund Breta þar sem 

orðið er gjarnan notað af hærri stéttum til þess að lýsa lægri stéttum í neikvæðum 
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skilningi.9 Hún segir að þetta sýni „vægi stétta í áherslunni á „hreinleika“ því krafan um 

að vera „blóðhrein“ er blekkjandi  í galdrasamfélagi sem hefur þurft að giftast Muggum 

til þess að deyja ekki út“10 og því sé það ekki spurning um hreinleika blóðsins heldur 

hvar það staðsetur fólk í stigveldi samfélagsins (Westman 2002:314-315). 

 Helsti fulltrúi háaðalsins er Malfoyfjölskyldan, en meðlimir hennar fara ekki 

leynt með hatur sitt á Muggum og frjálslyndu galdrafólki á borð við Weasley 

fjölskylduna sem velur sér ekki vini út frá ætterni þó hún sé af gamalli galdraætt. Líkt og 

sönnu hefðaveldi sæmir haldast ættatengsl og auðæfi í hendur og ekki má stofna til 

hjúskapar nema það viðhaldi þeim auðæfum og völdum sem ættin býr yfir. Hjúskapur 

við Mugg eða annars konar óæskilegan einstakling leiðir til útskúfunar úr fjölskyldunni. 

Þessu hafa meðlimir Blackfjölskyldunnar fengið að kynnast því Andromedu, systur 

Bellatrix og Narcissu, var útskúfað þegar hún giftist Mugganum Ted Tonks. Sirius 

Black, frændi þeirra, yfirgefur sjálfur fjölskyldu sína þegar hann er sextán ára. En sem 

eini eftirlifandi karlkyns meðlimur Blackættarinnar eftir að Voldemort hefur myrt yngri 

bróður hans situr Sirius uppi með auðæfi ættarinnar. Húsið við Hroðagerði 12 er fullt af 

silfri og íburðarmiklum ættargripum en það er jafnframt dimmt og drungalegt og 

hræðilega skítugt. Silfurslegnir bikarar bera skjaldarmerki Blackfjölskyldunnar og 

stofuna prýðir veggteppi með gullsaumuðu ættartré þar sem Blackættin er rakin aftur til 

miðalda. Yfir ættartrénu stendur: „Hin ævaforna og göfuga Blackætt. Toujours pur“ 

(Rowling 2003:99) sem útleggja mætti sem „ávallt hrein“. Þeim sem hefur verið 

útskúfað úr ættinni er samviskusamlega eytt af ættartrénu svo viðhalda megi hreinleika 

ættarinnar (á yfirborðinu).  

 Svokallað hreinræktað galdrafólk reynir eftir fremsta megni að leyna eða afmá 

öll tengsl við fólk af Muggaættum eða galdraverur þar sem slík tengsl eru ávallt til 

staðar. Sjálfur Voldemort, sem fyrirlítur Mugga, hefur mikið fyrir því að leyna 

fylgismenn sína ætterni sínu því hann er í raun sonur Muggamanns. Menningarlegt 

forræði sem byggist á yfirburðum hreins galdrablóðs á sér því enga stoð í 

galdraheiminum. Þeim fullyrðingum er viðhaldið til þess að tryggja völd ráðandi stétta.  

 

                                                           

9
 Það virðist hafa gengið erfiðlega að þýða þetta orð því á bls. 96 í Harry Potter og leyniklefinn er skautað 

yfir orðið og í stað „Dirty blood, see. Common blood. It‘s mad“ hefur þýðandinn skrifað „Óhreint blóð 

og hreint blóð. Þetta er fáránlegt.“ Það skýrist e.t.v. að miklu leyti af því að orðið er bundið við enska 

tungu og breska stéttavitund. 
10 

„...the role class plays whithin this old wizarding concern for „purity“: since claims of „pure blood“ are 

illusory in a wizarding culture that has married Muggles to survive...“ (Westman 2002:314). 
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5. Hugmyndafræðin að verki í Harry Potter  

 

5.1. Hugmyndafræði-hugtak Althussers 

Stöðug stéttaátök eiga sér stað innan galdraheimsins og stigveldi þjóðfélagshópa 

endurspeglast í opinberri orðræðu sem birtist m.a. í dagblaðinu Spámannstíðindum. Flest 

galdrafólk er blint á þátt sinn í kúgun húsálfa og fleiri minnihlutahópa með því 

ósjálfráða samþykki sem það veitir valdhöfum. Það sér ekki raunverulegu 

orsakatengingarnar, því að hugmyndafræðin, sem sér til þess að hjól samfélagsins haldi 

áfram að snúast, smættar heildarmyndina niður í afmörkuð sjónarhorn og sker þannig á 

tengsl fólksins við félagslegan veruleika þess. Hugmyndafræði er lykilhugtak í 

kenningakerfi Louis Althussers um hið margfræga marxíska samband grunns og 

yfirbyggingar. Með því að sýna fram á víxlverkandi áhrif ólíkra þátta í grunni og 

yfirbyggingu og hvernig sú víxlverkun þrífst á framleiðslu og neyslu sem knúin er áfram 

af tilbúnum þrám og hugmyndum um sjálfræði einstaklingsins, afbyggði hann 

andstæðuparið sem grunnurinn og yfirbyggingin höfðu fram að því verið. Í 

„Hugmyndafræði og hugmyndafræðileg stjórntæki ríkisins“ (greinin nefnist á 

frummálinu „Idéologie et appareil Idéologique d’État“) sem birtist fyrst í franska 

tímaritinu La pensée árið 1971 sýnir Althusser fram á hvernig kapítalískt samfélag 

þarfnast stöðugrar endurframleiðslu á því sem hann kallar framleiðsluskilyrði, sem eru 

allir þeir þættir sem eru framleiðslunni nauðsynlegir til þess að framleiðsla geti átt sér 

stað um ókominn tíma. Þetta ferli hrindir af stað keðjuverkun þar sem lítið sem ekkert 

má út af bera til þess að allt kerfið hrynji; samdráttur eða rýrnun samræmist ekki eðli 

framleiðslunnar því hún þarf að haldast stöðug eða að aukast. Til að viðhalda þesskonar 

kapítalísku hagkerfi þarf einnig að endurframleiða vinnuaflið og gegnir 

hugmyndafræðin þar lykilhlutverki (Althusser 2009:176-180). 

Althusser skiptir þeim stofnunum (stjórntækjum) innan þjóðfélagsins, sem sjá til 

þess að miðla æskilegum gildum til þjóðfélagsþegna og þar með viðhalda kerfinu, í tvo 

hópa. Annars vegar kúgandi stofnanir á borð við lögreglu, dómstóla, fangelsi og her og 

hins vegar hugmyndafræðilegar stofnanir á borð við skólann, fjölskylduna, 

trúarstofnanir, fjölmiðla og menningariðnað. Kúgandi stofnanirnar geta að vísu einnig 

verið hugmyndafræðilegar, en þó með víkjandi hætti og að sama skapi eru 

hugmyndafræðilegar stofnanir meira hugmyndafræðilegar en kúgandi. Kúgandi 

stofnanir lúta gjarnan miðstýringarvaldi ríkisins og fylgja því opinberri stefnu þess. Þess 

konar stofnanir beita aga og refsingu opinberlega en stofnanir sem ganga fyrir 
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hugmyndafræði beita hinsvegar aga í mildum, dulbúnum eða táknrænum búningi 

(Althusser 2009:190-191). Líkt og Egill Arnarsson kemst að orði í inngangi íslenskrar 

þýðingar sinnar á grein Althussers er „hugmyndafræði óbreytilegur hluti af formgerð 

hvers samfélags“ (Egill Arnarsson 2009:173). Vandinn við að koma auga á hana í 

daglegu lífi helgast af því að hugmyndafræði veldur ímyndunarbrenglun; 

hugmyndafræði sýnir ekki framleiðslutengslin eins og þau eru, heldur ímynduð tengsl 

einstaklinga við framleiðslutengslin (Althusser 2009:208-209). Markmið 

hugmyndafræðinnar er „að hafa stjórn á tengslum einstaklinga við störf þeirra svo hægt 

sé að tryggja samheldni hinnar félagslegu heildar“11. Það er í þágu kerfisins að 

vinnuaflið sé ekki í raunverulegum tengslum við umhverfi sitt heldur gangi inn í (eða 

frekar gangi ekki út úr) orðræðu sem er viðhaldið af hugmyndafræðilegu stofnununum 

og heldur þeim markvisst niðri. 

 

5.2. Kúgandi stjórntæki galdrasamfélagsins: Galdramálaráðuneytið og Azkaban  

Eins og áður sagði skiptir Althusser þeim stofnunum sem eru áhrifamiklar í þjóðfélaginu 

í tvo hópa: Þann sem hverfist um kúgun og þann sem hverfist um hugmyndafræði. 

Löggjafarvaldið, framkvæmdavaldið, dómstólar og fangelsi eru helstu stofnanirnar sem 

beita opinberu valdi sem kúgar þegna sína til hlýðni við opinbera stefnu.   

 Galdramálaráðuneytið er handhafi ríkisvaldsins í galdraheiminum. Það er þó 

ekki lýðræðisstjórn samkvæmt ströngustu skilgreiningu, því löggjafarvaldið, 

framkvæmdavaldið og dómsvaldið eru á höndum fárra og oft sömu aðila. 

Galdramálaráðherrann setur lög, framfylgir þeim og dæmir samkvæmt þeim, þó að 

endanleg niðurstaða ráðist af atkvæðagreiðslu Galdraráðsins sem galdramálaráðherrann 

á einnig sæti í. Þótt galdramálaráðherrann sé kosinn í almennum kosningum er hann 

meira í líkingu við einvald en lýðræðislega kjörinn fulltrúa.  

 Galdramálaráðuneytið er samansett af ótal stofnunum og undirdeildum og á 

mörgum hæðum þar sem auðvelt er að týnast í völundarhúsi skriffinnskunnar. Hver 

málaflokkur fellur undir stofnun eða undirdeild en stofnanirnar eru mismunandi 

staðsettar í virðingarstiga ráðuneytisins. Arthúr Weasley er ekki hátt settur í ráðuneytinu. 

Sem yfirmaður Stofnunar um misnotkun á Muggaeignum vinnur hann við að vernda 

Mugga fyrir óprúttnum galdramönnum. Herra Weasley er einnig þekktur fyrir dálæti sitt 

                                                           

11 „to assure the cohesion of the social whole by regulating the relation of individuals to their tasks“ 

(Ranciére 1994:142). 
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á öllu sem viðkemur Muggum, sérstaklega Muggatækni sem flestum finnst vera mikil 

sérviska. Verndun Mugga er ekki hátt skrifuð í galdrasamfélaginu. Litið er á hana sem 

hvimleiðan fylgifisk alþjóðlegu leyndarlöggjafarinnar svokölluðu sem tryggir leynd 

galdrasamfélagsins gagnvart Muggum. Sú löggjöf var ekki innleidd til þess að vernda 

Mugga heldur til þess að vernda galdrafólk fyrir ágangi Muggafólks, sem „myndi 

heimta töfralausnir á öllum sínum vandamálum“ (Rowling 1999:58). Mendlesohn telur 

að þeir sem berjast gegn stefnu Voldemorts um yfirráð yfir Muggum geri það ekki vegna 

þess að þeir trúi á frelsi og jafnrétti þeirra til jafns á við galdrafólk heldur vegna þess að 

þeir telji galdrafólk vera í yfirburðastöðu gagnvart Muggum og þess vegna beri þeim að 

vernda þá (Mendlesohn 2002:177). Mendlesohn hittir þar naglann á höfuðið því jafnvel 

Arthúr Weasley lítur ekki á Mugga sem jafnoka sína heldur lýsir þeim gjarnan eins og 

börnum sem hafa með hugarfluginu skapað leikföng úr steinum. Herra Weasley hefur 

síður en svo verið umbunað fyrir frjálslyndar skoðanir sínar og verður hann að sætta sig 

við gluggalausa skrifstofu sem er minni en kústaskápur. Skrifstofan er staðsett á illa 

upplýstum og hrörlegum gangi og merkt með möttu látúnskilti (Rowling 2003:116). 

Efsta hæðin, þar sem galdramálaráðherrann ásamt næstráðandi halda til, er hinsvegar 

teppalögð með glansandi viðarhurðum og íburðarmiklum merkingum (Rowling 

2007:204). Sérstök stofnun ákveður hvaða skrifstofur eru þess verðugar að hafa glugga, 

sem er ein af þeim aðferðum sem notaðar eru til þess að skapa stigveldi í ráðuneytinu 

(Rowling 2003:114-119).  

 Hver stofnun hefur ákveðið framkvæmdavald yfir þeim málaflokki sem fellur 

undir hana og getur tekið ólöglega hluti eignarnámi og sektað eða kært fyrir ólöglegt 

athæfi. Skyggnar sjá einungis um að fanga eftirlýsta myrka glæpamenn og sverja sig því 

frekar í ætt við rannsóknarlögreglu en almenna lögreglu. Allur gangur er á því hvort þeir 

sem skyggnarnir fanga fái dómsmeðferð eða sé stungið beint í Azkaban fangelsið án 

dóms. Eftir að Voldemort missir völd sín verður mikið uppgjör í galdrasamfélaginu þar 

sem fjöldamörg réttarhöld fara fram til þess að skera úr um sekt hvers og eins í 

valdaráninu. Réttarhöldin eru nauðsynleg uppbyggingu samfélagsins svo fólk geti öðlast 

traust á yfirvöldum að nýju. En blómaskeið réttlætisins varir ekki lengi því þegar 

ráðuneytið sér fram á að missa tökin á samfélaginu aftur til Voldemorts verða skilin milli 

löggjafa-, framkvæmda- og dómsvalds óljósari. Þegar nýi galdramálaráðherrann Rufus 

Scrimgeour tekur að fangelsa grunaða fylgismenn Voldemorts án dómsmeðferðar eru 

mannréttindi virt að vettugi og alræði blasir við.  

 Margt saklaust fólk hefur einnig fengið að dúsa inni í Azkaban, t.d. er Hagrid 
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sendur þangað í Leyniklefanum því hann er grunaður um að vera sá sem opnar 

leyniklefann. Galdramálaráðherrann Cornelius Fudge hefur sjálfur litla trú á að Hagrid 

sé sekur en tekur Hagrid samt sem áður úr umferð til þess að sefa yfirstjórn 

Hogwartskóla. „Þetta er ekki refsing, Hagrid, líttu frekar á það sem varúðarráðstöfun. Ef 

við gómum einhvern annan verður þér að sjálfsögðu sleppt úr haldi og þú beðinn 

afsökunar...“ (Rowling 2000a:214). Azkaban fangelsinu stjórna vitsugur sem eru 

galdraverur sem nærast á jákvæðum tilfinningum fólks og magna með því svörtustu 

hugsanir þeirra. Fangar eru ekki einungis sviptir frelsi sínu heldur eru þeir pyntaðir 

andlega allan sólarhringinn og séu þeir vistaðir þar til lengri tíma ganga þeir á endanum 

af göflunum. Það er því hægt að taka undir fullyrðingu Drew Chappell um að Azkaban 

fangelsið sé eitt af öflugustu kúgunartækjum yfirvalda þar sem óttinn við vistun þar 

nægir til þess að kúga fólk til hlýðni (Chappell 2008:287). Hugmyndin um hið hræðilega 

fangelsi hefur svo sterk tök á þegnum samfélagsins að meira að segja börn hafa áhyggjur 

af því að vera send til Azkaban fyrir að galdra ósjálfrátt í Muggaheiminum, þó það sé 

auðvitað ekki gert. 

 Hvorug þessara stofnana er laus við spillingu, heldur eru vitsugurnar þvert á móti 

tækifærissinnaðar og veita þjónustu sína hverjum þeim sem býður upp á mestan fjölda 

fólks til þess að nærast á og galdramálaráðherrann og aðrir starfsmenn ráðuneytisins 

þiggja reglulega mútur. Sem dæmi er Lucius Malfoy duglegur að heimsækja 

galdramálaráðherrann Cornelius Fudge með fulla pyngju af galleónum í vasanum og 

nær þannig með „frjálsum framlögum“ að hafa talsverð áhrif á stefnu 

galdrastjórnarinnar. Í raun er hatur á Muggum og galdraverum umborið og jafnvel 

stundum upphafið ef sá sem á í hlut er af gamalli og ríkri ætt, svo lengi sem þeir ógna 

ekki leynd galdraheimsins.  

 

5.3. Hugmyndafræðileg stjórntæki galdrasamfélagsins: Spámannstíðindi 

Öllu flóknara er að greina þær stofnanir sem samkvæmt Althusser kúga fólk með duldu 

valdi hugmyndafræðinnar. Hugmyndafræði er alltumlykjandi og áhrifa hennar gætir í 

hvaða menningarlega fyrirbæri sem er; sem og öllum athöfnum fólks. Blindan gagnvart 

henni stafar af því að einstaklingurinn er samdauna henni.Virkni hugmyndafræðinnar 

hjá Althusser er svipuð og virkni valdsins hjá Michel Foucault. Foucault sýndi fram á að 

valdi er ekki einvörðungu beitt af valdhöfum með beinum hætti, svo sem með 

fangelsisvist, heldur fari valdbeitingin mestmegnis fram með duldum hætti hjá 

einstaklingnum sjálfum sem ritskoðar hegðun sína og annara í samræmi við ríkjandi 
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hugmyndir. Einstaklingurinn þarf ekki að vita hvort það er fylgst með honum heldur 

nægir að mögulegt sé að fylgjast með honum til að hann hegði sér eins og svo væri 

(Foucault 1991:202-3). Að sama skapi er erfitt að gera sér grein fyrir áhrifum 

hugmyndafræðinnar því hugmyndafræðileg stjórntæki ríkisins eru stofnanir sem eru 

hluti af daglegu lífi einstaklingsins og félagsmótun hans fer fram að miklu leyti í 

gegnum þær. Stofnanir á borð við skólann, fjölskylduna, stéttarfélög, 

menningarstofnanir og fjölmiðla miðla gildum til þeirra sem tilheyra þeim, en auðvitað 

getur einn og sami einstaklingurinn tilheyrt mörgum stofnunum samtímis (Althusser 

2009:189).  

 Kúgunartæki ríkisins tryggja „að stjórnmálaleg skilyrði séu fyrir hendi til þess að 

hugmyndafræðileg stjórntæki ríkisins séu virk“ (Althusser 2009:195). 

Galdramálaráðuneytið og Azkaban fangelsið beita valdi í þeim tilfellum þegar 

galdrafólk brýtur opinber lög og reglur. En væri ekki fyrir hugmyndafræðilegu 

stjórntækin þyrfti valdbeitingin að vera langtum viðameiri. Hugmyndalegu stjórntækin 

sjá um að framleiðsluskilyrðin séu endurframleidd með því að viðhalda ríkjandi orðræðu 

sem réttlætir kúgunina.  

 Stærsti fjölmiðill galdraheimsins, Spámannstíðindi, er mikilvægur þegar kemur 

að því að móta og viðhalda opinberri orðræðu. Galdramálaráðuneytið getur auðveldlega 

ritskoðað fréttir og haft áhrif á hverskonar fréttir eru birtar. En Spámannstíðindi stjórnast 

einnig af markaðsöflum sem gera kröfu um að blaðið nái til sem flestra og skili hagnaði 

í samræmi við áskrifendafjölda. Blaðamaðurinn Ríta Skeeter, sem skrifar fyrir 

Spámannstíðindi, er skopstæling á hinum dæmigerða æsifréttablaðamanni sem tekur 

hluti úr samhengi, gerir úlfalda úr mýflugum og brenglar almennt viðfangsefnið svo 

útkoman verður langt frá veruleikanum. Þegar Ríta Skeeter er kynnt til sögunnar í 

Eldbikarnum verður hlutverk fjölmiðla meira áberandi í bókaflokknum. Umtal 

einskorðast þá ekki lengur við Hogwartskóla heldur er sögusviðið stækkað svo hægt sé 

að sýna viðhorf alls galdraheimsins, eða öllu heldur þau viðhorf sem henta 

hagsmunaaðilum blaðsins. Í skrifum Rítu birtist Harry fyrst sem tragísk hetja en þegar 

sú saga heldur ekki lengur athygli lesendanna breytir hún um afstöðu og skrifar fréttir 

þar sem geðheilbrigði Harrys er dregið í efa. Afstaða Spámannstíðinda breytist í 

samræmi við afstöðu Galdramálaráðuneytisins; þegar því líkar ekki það sem Harry hefur 

að segja gerir það sér far um að gera orð Harrys ótrúverðug. Lymskulegum 

athugasemdum um Harry er komið fyrir hér og þar í blaðinu og nafn hans tengt við 

langsóttar fréttir til þess að skapa neikvæð hugrenningatengsl (sjá Rowling 2003:67-68). 



23 

 

Ríta útskýrir: „[Spámannstíðindi] [munu] aldrei birta grein sem sýnir Harry í jákvæðu 

ljósi. Það vill enginn lesa slíka grein. Það brýtur í bága við almenningsálitið“ (Rowling 

2003:488). Í orðum hennar kemur þó fram þversögn því það er ekki almenningsálitið 

sem stýrir fréttaefninu heldur eru það hagsmunaaðilar Spámannstíðinda. Fréttirnar sem 

þar birtast sýna brenglaða útgáfu af raunveruleikanum og eru á sama tíma blekkjandi þar 

sem er látið líta út sem þær endurspegli raunveruleikann og segi þar með sannleikann. 

Sem stærsti fjölmiðill galdraheimsins stjórnar blaðið þannig almenningsálitinu í þágu 

auðvaldsins. 

 

5.3.1. Hogwart – skóli galdra og seiða 

Althusser telur skólakerfið vera það hugmyndafræðilega ríkisstjórntæki sem 

mikilvægast er því það er sú opinbera stofnun sem börn (og sumir fullorðnir) verja 

mestum tíma í (Althusser 2009:200). Fullyrðing Althussers á sérstaklega vel við 

Hogwartskóla þar sem hann er heimavistarskóli. Munaðarlausir nemendur á borð við 

Harry og Voldemort líta ekki einungis á Hogwart sem skóla heldur einnig sem heimili 

sitt. Nám og einkalíf er ekki aðskilið í Hogwartskóla. Sérstakt umbunarkerfi er við lýði í 

skólanum þar sem nemendur vinna sér inn stig fyrir að sýna færni eða þekkingu en 

missa stig fyrir slæma hegðun, óstundvísi, tossaskap eða brot á hinum fjöldamörgu 

reglum skólans. Stigagjöfin einskorðast ekki við skólastofuna heldur er kennurum frjálst 

að umbuna eða refsa fyrir hvaða hegðun sem á sér stað innan skólans. Ætlast er til þess 

að nemendur sýni kennurum sínum mikla virðingu og ókurteisi eða uppsteyt geta kostað 

nemendur dýrmæt stig. Althusser segir að skólakerfið kenni fólki að koma „rétt“ fram 

við þá sem eru staðsettir ofar eða neðar í stéttakerfinu svo auðveldara sé að viðhalda því 

(Althusser 2009:200). Umbunarkerfið sem og umsjónarmannakerfið, þar sem tveir 

einstaklingar á fimmta námsári úr hverri heimavist eru valdir til þess að hafa eftirlit með 

öðrum nemendum og passa að þeir fylgi reglum skólans, er til þess fallið að refsa þeim 

nemendum sem hegða sér ekki rétt en umbuna þeim sem ná fullkomnu valdi á „réttum“ 

talsmáta og hegðun.  

 Í Hogwartskóla er miðlað þekkingu sem er síður en svo hlutlaus. Í sögu 

galdranna lesa nemendur bækur sem samkvæmt sögukennaranum Binns miðla 

staðreyndum (Rowling 2000a:124) en í raun miðla þær aðeins sjónarhorni galdrafólks 

þar sem viðkvæmu efni er sleppt til þess að fegra hlut valdhafanna. Hermione áttar sig á 

þessu þegar hún fer að rannsaka sögu húsálfa en kemst að því að hún er hvergi skráð.  
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[Saga Hogwartskóla] ætti eiginlega frekar að heita Endurskoðuð útgáfa af 

sögu Hogwartskóla. Eða Feykilega fordómafull og hlutlæg saga Hogwart 

sem breiðir yfir skuggahliðar skólans.“ „Um hvað ertu að tala? sagði Ron 

[...] „Húsálfa!“ sagði Hermione og augu hennar skutu gneistum. „Á þúsund 

blaðsíðum í Sögu Hogwartskóla er ekki í eitt einasta skipti minnst á að við 

drögum öll taum þrælahalds með því að hafa hundrað þræla í áþján hér við 

skólann! (Rowling 2001:179). 

Fleiri fög miðla þekkingu sem mismunar galdraverum. Varnir gegn myrku öflunum 

fræða nemendur um hættur ákveðinna galdravera, til að mynda varúlfa, og kenna þeim 

að verjast þeim. Þar með er þekkingin nýtt til þess að skapa fræðilega orðræðu sem 

viðheldur kúgun ákveðinna hópa. Flestar galdraverur hafa ekki aðgang að skólakerfinu 

og sú vísindalega þekking sem fjallar um galdraverur verður til innan stofnanna sem 

þeim er meinaður aðgangur að.  

 

5.4. Hugmyndafræðin og sjálfsveran 

Hugmyndafræðilegu stjórntækin eiga auðvelt með að móta einstaklinginn því 

hugmyndafræðin hefur ávarpað hann sem sjálfsveru alla ævi. Sjálfsveruhugtakið er 

undirstöðuhugtak í hugmyndafræði-kerfi Althussers því samkvæmt honum er „engin 

hugmyndafræði [...] til nema í gegnum sjálfsveruna og fyrir sjálfsverur“ (Altusser 

2009:214). Einn athyglisverðasti hluti kenningarkerfis Althussers er kenningin um að 

hugmyndafræði ávarpi einstaklinga sem sjálfsverur. Althusser byggir á kenningum 

franska sálgreinandans Jacques Lacan sem setti fram kenninguna um spegilstigið. Lacan 

rekur þróun sjálfsveru einstaklingsins frá því fyrir fæðingu til máltöku. Barn fer í 

gegnum nokkur ferli þar sem afstaða þess til umhverfisins breytist. Í móðurkviði er 

þörfum þess tafarlaust mætt og það aðgreinir sig ekki frá umhverfi sínu. Eftir fæðingu er 

barnið ekki lengur hluti af líkama móðurinnar og þörfum þess er því ekki lengur 

ósjálfrátt mætt. Þarfir barnsins einskorðast nær eingöngu við ákveðna líkamsparta og því 

upplifir það líkama sinn sem brotakenndan. Eftir sex mánaða aldur fer barnið að þekkja 

sjálft sig í spegli og það er þá sem það mótar ímynd sína (e. image). Þegar barnið horfir í 

spegilinn verður það meðvitað um líkamshreyfingar sínar, en þar sem það ofmetur 

samhæfni hreyfinga sinna er spegilmyndin ekki í samræmi við raunverulega færni þess. 

Þannig verður sjálfsveran til í speglinum (Lacan 1977:1-7). „Með spegilmyndinni 

verður barnið sér úti um sjálfsmynd sem er heildstæð og laus við þá brotakenndu 

upplifun líkamans sem það finnur ennþá fyrir“ (Sveinn Yngvi Egilsson 1999:152).  

 Hugmyndafræðin hefur sömu virkni og spegilmyndin. Hugmyndafræðin birtir í 
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speglinum heilsteyptari mynd af einstaklingnum en hann í raun er. Hugmyndafræðin sér 

einnig til þess að einstaklingurinn horfi alltaf á sig og umhverfi sitt speglast í speglinum 

í staðinn fyrir að horfa milliliðalaust á umhverfi sitt (en þar sem að einstaklingurinn 

getur aldrei horft á sig allan án aðstoðar (táknræns) spegils kemst hann hvort eð er aldrei 

í raunveruleg tengsl við umhverfi sitt). Þannig er hugmyndafræðin, líkt og táknræni 

spegillinn, það sem býr til hugmyndafræðilegu sjálfsveruna með ávarpi sínu (Althusser 

2009:215). Althusser segir að „hugmyndafræðin hefur ávallt-þegar ávarpað 

einstaklingana sem sjálfsverur“ (Althusser 2009:219) vegna þess að ávarp 

hugmyndafræðinnar byrjar fyrir fæðingu barns. Þegar barnið er í móðurkviði eru til 

dæmis gerðar vonir til þess í samræmi við t.d. kyn þess og því fæðist það þegar ávarpað 

sem annað hvort stelpa eða strákur „framtíðar-sjálfsveran þarf að „finna“ „sinn“ stað, 

m.ö.o. að „verða“ að þeirri kynjuðu sjálfsveru (strák eða stelpu) sem hún var þegar 

fyrir“ (Althusser 2009:220). Fjölskyldan er ein af hugmyndafræðilegu 

ríkisstjórntækjunum því innan hennar hefst ávarpið. 

 Þegar hugmyndafræðin ávarpar einstaklinginn sem sjálfsveru má segja að hún 

ávarpi dulvitundina; hugmyndafræðin lætur einstaklingnum líða eins og hann sé 

heilsteypt vitsmunavera og að athafnir hans séu ekki tilviljana- og mótsagnakenndar. 

Hún skapar þannig hugmyndina um hinn frjálsa einstakling og sjálfræði hans. Almennt 

er litið svo á að athafnir endurspegli „trú“ einstaklingsins á ákveðin hugmyndakerfi, séu 

vitnisburður um ákveðna afstöðu. En Althusser segir að þess konar hughyggja sé 

einungis tilbúningur hugmyndafræðinnar. Hugmyndafræðin hefur hag af því að smætta 

sig niður í hugmyndir sem gegna hlutverki tálbeita (Althusser 2009:209). Í stað þess að 

sjá hugmyndafræðina að verki er einblínt á hugmyndir og afstaða mótuð gagnvart þeim. 

Einstaklingurinn er sannfærður um að hann velji meðvitað þær hugmyndir sem hann 

sammælist og taki þátt af fúsum og frjálsum vilja í athöfnum sem samræmast þeim 

hugmyndum sem hann hefur valið sér (Althusser 2009:211). Þörfin fyrir að vera 

samkvæmur sjálfum sér er sterk og því finnur einstaklingurinn sjaldan fyrir löngun til 

þess að efast um hugmyndirnar sem hann hefur samsamað sig við og athafnirnar sem 

eiga að vera af þeim leiddar (Althusser 2009:212).  

 

5.4.1. Heilsteyptar sjálfsverur sigra að lokum 

Nemendur Hogwartskóla eru flokkaðir í fjórar heimavistir við upphaf skólagöngu 

sinnar. Heimavistirnar heita eftir fjórum stofnendum skólans sem höfðu ólíkar skoðanir 

um hvað væru verðugir kostir í fari nemenda og sættust þeir á það að Gryffindor tæki að 



26 

 

sér hugrakka nemendur, Revenclaw fróðleiksþyrsta nemendur, Slytherin útsmogna og 

ættstóra nemendur en Hufflepuff, sem gerði ekki upp á milli nemenda, tæki að sér alla 

þá sem hinir stofnendurnir höfnuðu (Rowling 2003:176). Flokkunarhattur sér um að 

flokka nemendur Hogwartskóla eftir daga stofnendanna. Forsenda flokkunarinnar er hin 

sama og við stofnun skólans og er hatturinn þeim töfrum gæddur að geta séð innsta eðli 

hvers nemanda og þannig ákvarðað hvaða heimavist hæfir honum. Ef nemandinn er ekki 

hugrakkur, gáfaður eða ættstór verður hann að sætta sig við að lenda í Hufflepuff 

heimavistinni þar sem meðlimir hennar eru álitnir „eintómir aular“ (Rowling 1999:70) 

því þeir búa ekki yfir ákveðnum fyrirfram skilgreindum verðleikum. Í stað þess að 

hvetja til fjölbreytni innan skólans eru nemendur steyptir í fjögur mót og þeim att 

hvorum gegn öðrum í stigakeppninni um heimavistabikarinn. Flokkun nemenda í 

heimavistir hvetur því til aðskilnaðar, andstæðuhugsunar og samkeppni.  

 Nemendur skilgreina sig ekki aðeins út frá þeirri heimavist sem þeir tilheyra 

heldur einnig út frá því hvaða heimavistum þeir tilheyra ekki. Rebecca Sckulnick og 

Jesse Goddman telja flokkunarathöfnina gefa ranga mynd af Harry sem óháðri sjálfsveru 

sem skilgreinir sig sjálf og segja ólíka flokkun hetjunnar Harry og and-hetjunnar Draco 

Malfoy sýna það (Sckulnick 2003:266). Flokkunarhatturinn á ekki jafn auðvelt með að 

flokka Harry og Draco Malfoy. Flokkunarhatturinn þarf rétt að snerta höfuð Draco til 

þess að skera úr um að hann eigi heima í Slytherin eins og foreldrar hans. 

Flokkunarhatturinn vill senda Harry sömu leið en það litla sem Harry hefur heyrt um 

nemendur Slytherin (að Voldemort var einn þeirra) fær hann til þess að hugsa „Ekki 

Slytherin, ekki Slytherin“ (Rowling 1999:106). Það er athyglisvert að Harry velur ekki 

sjálfur Gryffindor heimavistina heldur setur hatturinn hann þangað fyrst hann neitar að 

fara í Slytherin. Þar með er stór hluti sjálfsmyndar hans (að tilheyra Gryffindor) byggður 

á afneitun á gildum Slytherin (og þar með hinu illa innra með honum sem var eitt sinn 

hluti af Voldemort). „Harry searches to define himself as not Slytherin and defines 

Hogwarts as not Voldemorts domain“ (Sckulnick 2003:266). Sérstaða Gryffindor 

heimavistarinnar er að vera andstæða hinnar illu Slytherin heimavistar þar sem 

nemendur Gryffindor eru hinir hugrökku sem þora að veita nemendum Slytherin 

andstöðu. 

 Fullyrðing flokkunarhattsins um að Harry gæti átt heima í Slytherin hvílir þungt 

á honum. Hann fær martröð þar sem honum er sagt að það séu örlög hans að vera í 

Slytherin (Rowling 1999:113) og hann óttast að hatturinn hafi rétt fyrir sér þegar hann 

uppgötvar að hann er slönguhvíslari líkt og Slytherin sjálfur (Rowling 2000a:162). Að 
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lokum trúir hann Dumbledore fyrir áhyggjum sínum. Dumbledore segir að það skipti 

öllu máli að Harry skyldi sjálfur hafa valið að fara ekki í Slytherin „Það er val okkar í 

lífinu sem gerir okkur að því sem við erum, miklu frekar en hæfni okkar“ (Rowling 

2000a:271; leturbreyting höf.). Í frumtextanum stendur „show“ en ekki „make“ sem 

gefur til kynna að val sýni hver við erum frekar en að persónan mótist út frá gjörðum. 

Pond telur þetta vera til vitnis um örlagahyggju Dumbledores (Pond 2010:194) en 

Mendlesohn tekur ekki eins djúpt í árinni heldur segir að val Harrys sé ekki 

raunverulega frjálst val því hann geti aðeins valið á milli góðs og ills (Mendlesohn 

2002:171). Dumbledore segir að þrátt fyrir að Harry sé slönguhvíslari, úrræðagóður eins 

og Slytherin-nemar og ekkert sérlega reglufastur þá hafi val hans verið það sem 

aðgreindi hann frá Voldemort (Rowling 2000a:271). Voldemort vill ná fullkomnu valdi 

yfir öllum, galdrafólki, galdraverum og ekki síst Muggum, og þar með hefta sjálfræði 

einstaklingsins. Að hafna heimavistinni sem mótaði Voldemort er Harry í raun að velja 

frelsi einstaklingsins. Það er því ekki valið sjálft sem skiptir máli heldur að hann hafi 

með virkni sinni hafnað hinu illa og þar með valið hið góða. Þannig hafi hann sýnt hver 

hann raunverulega er. Að fórna sér fyrir málstaðinn er æðsta dyggðin – en málstaðurinn 

verður þó að vera „réttur“. Viðhorf Harrys til Snape umturnast þegar hann kemst að því 

að hann fórnaði öllu til þess að sjá til þess að Harry gæti sigrað Voldemort. Þær athafnir 

hans sem skiptu máli voru svo göfugar að allt það óréttlæti sem Snape hafði beitt Harry 

á skólagöngu hans varð að smáræði í samanburðinum. Snape valdi Lily Potter fremur en 

Voldemort og sýndi þannig að lokum sitt rétta andlit. 

 Hugmyndir um sjálfræði einstaklinga er þó aðeins ein af þeim tálbeitum sem 

Althusser segir að hugmyndafræðin búi til svo að einstaklingum finnist hann vera 

heilsteyptur. Hugmyndin um að einstaklingurinn sé frjáls og geti breytt stöðu sinni með 

því að hegða sér á annan veg en venjulega er ekki raunveruleg því það er hin brenglaða 

mynd sem hugmyndafræðin sýnir einstaklingnum í speglinum. Allar athafnir 

einstaklingsins eru hugmyndafræðilegar og eiga sér stað innan hugmyndafræðinnar. 

Valið getur staðið á milli ákveðinna valmöguleika en enginn valmöguleiki er gefinn sem 

gæti kollvarpað kerfinu sem arðrænir lægstu stéttirnar. Hugmyndafræði-kenning 

Althussers hefur verið gagnrýnd fyrir að útiloka algjörlega hverskonar andspyrnu við 

hugmyndafræði og þar með hafna möguleika á byltingu stéttakerfisins (Egill Arnarson 

2009:170). Í Harry Potter bókunum kemur fram mikil gagnrýni á óréttlæti 

stéttakerfisins, spillingu stjórnsýslunnar og kúgandi vald opinberrar og fræðilegrar 

orðræðu. En gagnrýnin er ekki nægilega öflug til þess að bylta því kerfi sem hefur verið 
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við lýði í hundruð ára. Harry telur að hann geti barist fyrir réttlæti og breytt umhverfi 

sínu með því að velja „rétt“ og beita þannig áhrifum sínum sem frjáls einstaklingur. En í 

rauninni stendur valið á milli samfélags, sem byggir að miklu leyti á óréttlæti, og 

einræðis, sem grundvallast á sama óréttlæti og samfélagið byggist á. Voldemort er 

einungis ýkt birtingamynd kerfisbundins óréttlætis sem kúgaði húsálfa og upphóf 

galdrablóð löngu fyrir tíð hans og mun að öllum líkindum gera það eftir dauða hans. 

Einstakir þættir samfélagsins eru gagnrýndir en heildarmyndin helst tiltölulega óhögguð. 

Eftir að lokaorustan við Voldemort er afstaðin berast sigurvegurunum ánægjulegar 

fregnir um „að dráparar væru á flótta og hefðu náðst, að saklausir fangar í Azkaban 

hefðu verið látnir lausir, að Kingsley Shacklebolt hefði verið settur galdramálaráðherra“ 

(Rowling 2007:600). Stofnanirnar haldast óbreyttar þó að nýir einstaklingar taki við 

völdum því það er miklu auðveldara að skipta út valdhöfum heldur en að horfast í augu 

við umfang hugmyndafræðinnar. 

 

6. Lokaorð 

Í Readers in Wonderland: The Liberating World of Fantacy Fiction (2003) dregur 

Deborah O‘keefe fram hvernig á seinni hluta tuttugustu aldar hafi formgerð 

fantasíubókmennta orðið fastmótaðri eftir því sem félagslegur veruleiki lesenda þeirra 

varð flóknari. Síðan þá hafa að sama skapi komið út fleiri verk sem höfða til barna jafnt 

sem fullorðinna þar sem heimar þeirra hafa orðið áþekkari og samslungnari.  

Fantasy readers today learn that the world can be more coherent than they 

thought (though perhaps just as hard to control as they expected). [...] 

fantasy today helps and delights readers not just by strengthening their 

poor small selves but by offering possible structures for the unstructurable 

stuff outside the self (O‘keefe 2003:15). 

Fantasíubókmenntir sýna gjarnan heim sem er alveg jafn flókinn og raunveruleikinn og 

það heillar lesendur. En þessu margbrotna viðfangsefni eru einnig settar fastar skorður 

þar sem innra samhengi og hefðbundið frásagnarform skapar þægilegan ramma fyrir 

flókinn söguheim. Lesendur fantasía geta lokið lestrinum með þá tilfinningu í farteskinu 

að raunveruleikinn sé jafn heildstæður og ævintýraheimurinn (O‘keefer 2003:18).  

 Harry Potter bækurnar sýna heim þar sem skýrar reglur gilda hvað varðar 

samhengi. Galdrasamfélagið er fastmótað með stjórnsýslu, stéttaskiptingu, lög og reglur. 

Greining á Harry Potter bókunum út frá marxískum kenningum um hugmyndafræði og 

forræði leiðir í ljós að þrátt fyrir talsverða gagnrýni aðalpersónanna á kerfi sem kúgar 

minnihlutahópa og viðheldur valdi sínu í gegnum opinbera orðræðu leiðir gagnrýnin 
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ekki til neinna verulegra breytinga á því kerfi. Harry Potter gengur inn í ævintýraheim 

þar sem ákveðið skipurlag ríkir, en sem skorað er á hólm með reglulegu millibili af 

illum öflum. Fyrst í stað er gerður greinarmunur á stofnanabundnu óréttlæti og illu valdi 

Voldemorts en eftir því sem á líður verður Voldemort að samnefnara fyrir hverskonar 

valdamisnotkun og óréttlæti. Markmið Voldemorts eru and-félagsleg og yfirþyrmandi og 

sigur á honum þýðir sigur fyrir samfélag frjálsra einstaklinga. En þrátt fyrir að 

tákngervingur misréttis sé sigraður fylgir því ekki að misrétti sé algerlega útrýmt úr 

samfélaginu. Voldemort er ýktasta birtingarmyndin af kúgandi valdi sem fyrirfinnst hvar 

sem er í galdrasamfélaginu og er órjúfanlegur hluti af valdaformgerð þess. Með því að 

ætla Voldemort allt það illa sem þrífst í galdrasamfélaginu er athyglinni beint frá 

hlutdeild venjulega fólksins sem er blint á þáttöku sína í kerfi sem mismunar öllum 

nema þeim fáu sem valdið hafa.  

 Harry Potter vekur lesendur sína til umhugsunar um fordóma og óréttlæti og 

hvetur til gagnrýnnar hugsunar og víðsýni. Hinsvegar má segja að Harry Potter ávarpi 

lesanda sinn sem heilsteypta sjálfsveru með því að staðfesta ríkjandi skipulag sem 

réttmætt. Með því að riðla ríkjandi skipulagi galdrasamfélagsins og koma því aftur á 

hefur það þar með verið sannreynt. Lesandinn hefur í gegnum textann fengið útrás fyrir 

efasemdir sínar og getur haldið áfram að lifa sínu daglega lífi í kapítalísku samfélagi. 
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