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Ágrip 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A.-prófs í almennri bókmenntafræði. Í henni verður skoðað breyttar 

áherslur í viðtökufræðum og á höfundarvaldi með útþenslu skáldsverksins á alþjóðanetinu og hvernig 

suðupottur stafrænna miðla hefur gefið verkinu  Harry Potter eftir J.K. Rowling nýtt líf. Samræður 

lesenda við höfundinn á veraldrarvefnum ásamt samræðum lesenda við aðrar lesendur verða 

rannsakaðar með tilliti til  kenningar Bakhtin um textatengsl og kenninga Roland Barthes um dauða 

höfundarins ásamt kenningum Michael Foucault um hvað teljist til höfundaverks. Áhrif svokallaðs 

aðdáendaspuna  (e. fanfiction) á rithöfundinn, túlkanir og bókmenntagagnrýni verður í brennidepli 

ásamt sýnileika og kennivaldi rithöfundar á vefsíðum og samfélagsmiðlum nútímans. Kanóna 

skáldverksins verður borin saman við hinar ýmsu gerðir af hliðartextum sem falla utan hins 

venjubundna frásagnaramma. Með því að rýna í skáldsagnaseríuna Harry Potter og hliðartexta hennar 

eru áhrif netvæðingar á viðtökur rannsakaðar. Einnig er rýnt í framhaldslíf skáldverksins á vefmiðlum 

og víxlverkun hins skáldaða forms.   
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Inngangur 

Nútímatæknin hefur gert það að verkum að einstaklingar geti átt í hraðari og skilvirkari 

samskiptum sín á milli á sama tíma og hún hefur fært ólíka menningarheima saman undir eitt 

þak. Þessi tæknivæðing leiðir að því að nýjar áherslur verða til í miðlum og í samfélaginu. 

Fyrir lesendur og rithöfunda skáldverka hefur tæknin opnað gríðarstóran grundvöll fyrir 

frekari samskipti, túlkanir og tjáningu. Sífellt færist það í aukana að rithöfundar og 

bókaforlög nýti sér samskiptamiðla á alþjóðanetinu til að auglýsa skáldverk sín. Til eru dæmi 

um skáldverk sem eiga vinsældir sínar að þakka samskiptaforritinu Twitter með stöðugum 

tístum (e. tweet) og endurtístum (e. retweet). Auk þess eru dæmi um höfunda sem nýta sér 

miðla á borð við myndbandasíðuna Youtube til að kynna verk sín. Á slíkum vefmiðlum spilar 

fylgjendafjöldinn veigamikið hlutverk. Skilverkasta söluleiðin á nýjum varningi, er oft í 

gegnum markaðsetningu byggða á orðrómi eða svokölluð „word of mouth“ markaðssetning. 

Nútímatækni og vefmiðlar gefa meiri möguleika á slíkri markaðssetningu. Lesendur hafa 

þannig aukinn aðgang að rithöfundum og geta með skilvirkum hætti sent fyrirspurnir eða 

ábendingar til rithöfunda sem gerir það að verkum að bæði höfundurinn og bókaforlög geta 

lesið betur í markaðinn.  

Allra þekktasta dæmið um rithöfund sem nýtir sér vefmiðla og vefforrit til hins ýtrasta í 

kynningu á sér og skáldverkum sínum er samtímahöfundurinn J.K. Rowling. Rowling er 

virkur og áberandi notandi samfélagsmiðilsins Twitter auk þess sem hún heldur úti sinni eigin 

vefsíðu sem ber heitið Pottermore þar sem hún kynnir nýtt efni, birtir áður óséða texta og 

deilir hugleiðingum um skáldskaparheim Harry Potter seríunnar. Bókaseríur með 

yfirnáttúrulegu yfirbragði eða söguheimi, eins og Harry Potter, verða sífellt vinsælli og þekja 

meirihluta þess bókamarkaðar sem beinist að ungum lesendum, eða það sem mætti kalla 

ungmennaskáldskap (e. young adult). Slíkar bókmenntir falla oftast undir þá grein að vera 

„afþreyingarsögur“ en þær virðast eiga mjög sterka aðdáendahópa sem tjá sig og tala saman 

mestmegnis á netinu í fjöldaspjalli, bloggi og í spuna (e. fiction). Gríðarlega sterkt dæmi um 

slíkan hóp er lesendahópur Harry Potter bókaseríunnar. Aðdáendavefsíður eru fjölsóttar og 

eiga mögulega mikinn þátt í að gefa skáldverkum meiri dýpt og geta jafnvel haft áhrif á 

höfundinn sjálfan á margvíslegan hátt. Ólíkir miðlar túlka skáldverkin á ólíkan hátt á sama 

tíma og þeir ýta undir eða jafnvel opna fyrir umræðu sem var ekki til staðar áður. Sterk 

samræða er á netinu um skáldsagnaseríuna Harry Potter og er samband Rowling við 

lesendur/aðdáendur sína skýrt dæmi um hvernig alþjóðanetið hefur skapað nýjan stökkpall 

fyrir bæði skáldskap og bókarýni. Það virðist vera að samband milli lesenda og rithöfunda sé 



4 

smám saman að minnka með útbreiðslu skáldverka og skáldskapar á alþjóðanetinu ásamt 

aukinni virkni lesenda og höfunda á vefmiðlum og forritum. Umræðuvettvangurinn hefur 

stækkað og almenningur hefur fengið aukið vægi í bókagagnrýni og túlkunum, en 

alþjóðanetið gefur nýjum röddum vettvang  og meira frelsi til tjáningar. Tæknin þróar að 

sama skapi skáldsöguna með því að brjóta upp skáldsagnaformið og leysa það upp í lifandi 

umræðu sem á sér stað innan ólíkra samfélagshópa á vefmiðlum sem taka sífelldum 

stökkbreytingum. Vert er að athuga hlutverk höfundarins í þeirri þróun. Höfundurinn hefur 

lengi verið viðfangsefni bókmenntafræðinga í gegnum tíðina.Vægi lesenda hefur þá verið 

stillt upp andspænis vægi höfundar og túlkun lesandans á textanum eina viðmiðið. Textaleg 

þróun sem stafræn tækni hefur í för með sér getur haft gríðarleg áhrif á samband lesenda við 

skáldverk. Ritgerð þessi mun beina sjónum að breyttum grundvelli skáldverksins á 

veraldrarvefnum og á samræðu lesenda við aðra lesendur, auk samræðu lesenda við 

höfundinn á nýjum miðlum alþjóðanetsins með því að skoða lesendur Harry Potter seríunnar 

og rithöfund hennar, J.K. Rowling. Bæði lesendahópur HP og höfundurinn Rowling styðjast 

mikið við nýjar samskiptaleiðir og miðla sýn sinni á netinu til að auka við lestur, sköpun og 

upplifun á hinni upprunalegu kanónu. Harry Potter, sem upprunalega átti einungis að vera 

skáldsagnasería í sjö hlutum, hefur orðið að eins konar skáldskaparfyrirbæri sem breiðst hefur 

út í marga  hliðartexta (e. paratext).. En hvaða áhrif hefur stafrænn umræðuvettvangur á 

tildrög og eftirlíf skáldsögunnar og hefur höfundarvaldið breyst eða „ummyndast“ við þessa 

stafrænu þróun? Er samræðan milli lesenda og höfundar á stafrænum miðlum að gera það að 

verkum að skáldsagan verður ekki eins formföst og áður?  
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1 Hálfrisinn Harry Potter 

Harry Potter serían, sem samanstendur af sjö bókum, hefur farið sigurför um heiminn síðustu 

áratugina. Skáldverkið hefur farið fram úr sjálfu sér og breyst í einskonar fyrirbæri eða 

vörumerki sem brotist hefur frá því að vera einungis ævintýri fyrir börn, í að smita út frá sér á 

næstum alla aðra miðla og til allra aldurs - og samfélagshópa. Kvikmyndirnar í framleiðslu 

Warner bros. sem byggðar eru á bókunum, hafa rakað inn um það bil billjörðum og sá 

varningur sem tengist bókum og kvikmyndum hefur gert það að verkum að rithöfundurinn J. 

K. Rowling er orðin ein af ríkustu og þar með valdamestu konum heims.
1
 Bækurnar hafa haft 

gríðarleg áhrif en þær hafa til að mynda skapað nýja kynslóð lesenda og eru taldar hafa hvatt 

nýja kynslóð af ungu fólki til að lesa og kaupa skáldskap.
2
 Aðdáenda- og lesendahópur 

galdraheimsins er sífellt að stækka og virðist verkið lifa góðu lífi þrátt fyrir að síðasta bókin í 

seríunni, Harry Potter og Dauðadjásnin (e. Harry Potter and the Deathly Hallows), hafi 

verið gefin út árið 2007. Bækurnar hafa verið þýddar á yfir 64 tungumál og um það bil 400 

milljón eintaka hafa verið seld um allan heim.
3
 Rithöfundurinn J.K. Rowling, sem heitir í 

raun Joanne Rowling en breytti höfundarnafni sínu í markaðsskyni
4
, er orðin jafn frægt andlit 

og aðalpersóna skáldverk síns, hinn ungi Harry James Potter með eldingarör á enni, sem fær 

að vita það ellefu ára að gamall að hann sé frægur galdramaður. Rowling er að sama skapi 

orðin að einni mikilvægustu breytunni í öllum Harry Potter umræðum. Sýnileiki hennar, 

forsaga og rödd eru mikilvægir hlutar af því vörumerki sem Harry Potter hefur orðið og 

aðdáendur og gagnrýnendur líta oft til hennar í leit að svörum.
5
 Samræður lesenda Harry 

Potter seríunnar (HP)  við höfundinn Rowling eru mjög lifandi og hafa fengið aukinn 

meðbyr vegna netvæðingu nútímans. Rowling hefur með árunum tekið stafrænni umræðu um 

skáldskap sinn opnum örmum og hefur meðvitað tekið stórt skref í að færa sjálfa sig inn í 

þungamiðju samræðuvettvangsins. Hliðartextar og það sem rithöfundurinn segir utan texta (e. 

extratextual) hefur aukist til muna eftir netvæðinguna og er Rowling mjög skýrt dæmi um þá 

þróun. Bókaumræður um HP fara að mestu leyti fram á enskri tungu á alþjóðanetinu en þó 

finnast einnig síður á öðrum tungumálum, eins og til dæmis á slóvensku á vefsíðunni 

                                                           
1
  Stephen Brown. Wizard! Harry Potter‘s Brand Magic.  „The Author Story“. Bls. 32- 48. Hér bls. 34-35. ( 

Cyan Communications Limited, London. 2005.  pdf netútgáfa). 
2
 Jeffrey Trachtenberg, Paul Sonne. „Rowling casts E-book Spell –Web Store for Digital ´Potter‘ Editions 

Promises to Open New Chapter for Industry“. Wall Street Journal, Eastern edition. (New York, 2011) ( Sótt af: 

http://search.proquest.com/docview/873489293?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo  þann 11. mars 2016)  
3
 Susan Gunelius. „The Book that Lived“. Harry Potter, The Story of a Global Business Phenomenon. Bls. 1-9. 

(Palgrave Macmillan, Hampshire, New York. 2008). Hér bls. 1.  
4
  Stephen Brown. Wizard! Bls. 42.  

5
 Stephen Brown. Wizard! Bls. 67. 

 

http://search.proquest.com/docview/873489293?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
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bralnica.com. Lesendur hafa oft persónulegan aðgang að fleiri en einni síðu og tjá sig á 

mörgum mismunandi lénum, jafnvel á vefsíðum tileinkuðum öðrum skáldverkum en HP. 

Eftir netvæðingu bókmennta, þá sérstaklega í formi almennrar gagnrýni, verða mörkin milli 

hugtakanna „lesandi“ og „aðdáandi“ mjög óljós, enda eru það gallhörðustu lesendurnir sem 

safnast saman á netinu og móta og stjórna að mestu þeirri samræðu sem þar fer fram. Þeir 

sjálfir skilgreina sig í mun meira mæli sem „aðdáendur“ heldur en  „lesendur“ og má það sjá 

á þeim nöfnum og heitum sem þeir nota yfir sköpun sína og umræður (þegar vísað er í 

„aðdáendur“ er þannig um leið verið að tala um lesendur). Oft eru þeir einnig aðdáendur að 

öðrum svipuðum skáldverkum eða skáldsagnaseríum eins og til dæmis vampírusagna á borð 

við Ljósaskipti (e. Twilight) eða útópíusagna sem beinast að ungum lesendum líkt og 

Hungurleikarnir (e. Hunger Games). Allra dyggustu bókaaðdáendurnir  á alþjóðanetinu hafa 

einnig tilhneigingu til að taka virkan þátt í aðdáendaumræðum um efni annarra miðla, eins og 

til dæmis netumræðum um hljómsveitir eða tónlistarmenn. Samskipti aðdáendasamfélaganna 

geta verið sérstæð og hegðanamynstur á vefsíðum eru oft frábrugðnari þeirri hegðun sem 

einstaklingar sýna í raunheiminum. Veraldarvefurinn gefur einnig einstaklingum sem eiga 

erfitt með tjáskipti, eru óframhleypnir eða feimnir aukið tækifæri til að koma sínum 

skoðunum á framfæri. Umræðan um Harry Potter lifir góðu lífi á vefmiðlum og sífellt verða 

til nýir aðdáendur sem taka þátt í samræðunni þrátt fyrir að 9 ár séu liðin frá útgáfu síðustu 

bókarinnar.  

   Fyrsta bókin um galdrastrákinn Harry Potter, sem nefnist Harry Potter og 

viskusteinninn (e. Harry Potter and the Philosophers Stone) 
6
 kom upphaflega út árið 1997 í 

einungis 500 eintökum, sem teljast mikil verðmæti í dag,
7
 en síðan þá hefur Potter og 

galdraheimur hans vaxið hratt og örugglega en lesendur sem féllu fyrir sögunum um 

galdrastrákinn knáa sögðu öðrum frá bókunum og í dag er erfitt að finna muggabarn í 

heiminum sem hefur ekki heyrt um Harry Potter, vini hans og hinn ógurlega myrka herra sem 

ekki má nefna með nafni.
8
 Það var þetta umtal fyrstu lesenda sem hjálpaði bókinni að vaxa og 

umbreytast í þennan hálfrisa sem Harry Potter er orðinn í dag.
9
 Lesendur galdrastráksins eru 

oftar en ekki dyggir aðdáendur galdraheimsins og sýna jafnvel trúnað sinn með 

margvíslegum hætti, og í mismiklu magni, eins og til dæmis með því að fá sér húðflúr tengd 

                                                           
6
 Cynthia J. Hallet. „Introduction“. J.K.Rowling, Harry Potter. (New Casebooks). Ritstj. Cynthia J. Hallet, 

Peggy J. Huey. (Palgrave MacMillan, New casebooks collection, New York. 2012). Bls. 1-8. Hér bls.1. 
7
  „The Holy Grail of Harry Potter Books“. http://www.abebooks.com/docs/harry-potter/hp-holy-grail.shtml 

8
  Susan Gunelius. „Introduction“. Harry Potter, the Story of a Global Business Phenomenon. Bls. xv-xix. Hér 

bls. xvii.  
9
 Susan Gunelius. „The Buzz Begins“. Harry Potter, The Story of a Global Business Phenomenon.. Bls. 23-32.  

Hér bls. 29.  
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bókunum, stofna vefsíður og kaupa varning eða klæðnað tengdum HP. Aðdáendahópar voru 

fljótir að skjóta rótum og tímasetning útgáfunnar hefði ekki getað verið betri, en á því tímabili 

sem Harry Potter skáldsögurnar voru að koma út var internetbólan byrjuð að vaxa og dafna. 

Alþjóðanetið var rétt að stíga sín fyrstu skref í að verða stærsti vettvangur í heiminum fyrir 

hina ýmsu fjölmiðla, upplýsingaflæði og samfélagshópa, en það var sérstaklega á netmiðlum 

sem orðrómur skáldverksins óx sem mest. Það má því segja að Harry Potter og félagar hafi 

vaxið og dafnað á sama tíma og hnattvæðingin varð umfangsmeiri. Internetið gerði það að 

verkum að lesendur fengu að deila Harry Potter aðdáun sinni á mismunandi miðlum, skapa 

umræður og kynnast túlkunum annarra lesenda frá öllum heimshornum.
10

 Ungir aðdáendur 

galdrastráksins stofnuðu sínar eigin vefsíður til að deila upplýsingum um nýjusu Potterbókina 

sem myndi koma út það árið, en sem dæmi má taka vefsíðuna Mugglenet 

(www.mugglenet.com) sem var stofnuð árið 1999 af mjög ungum aðdáanda bókanna en 

stofnandinn var einungis 12 ára á þeim tíma sem vefsíðan fór í loftið.
11

 Vefsíðan er enn 

starfandi og stærri en nokkurn tímann áður. Fleiri vefsíður risu einnig upp á þessu tímabili, 

eða frá því að fyrsta bókin kom út fram til ársins 2000 og voru það oftar en ekki mjög ungir 

lesendur sem voru ritstjórar og stofnendur vefsíðnanna og umræðuhópa. Lesendur HP 

bókanna eru þar með mikið mótunarafl í því að gera hann að þeim risa sem hann er orðinn í 

dag. Engar nákvæmar rannsóknir hafa þó verið gerðar á því hvað nákvæmlega það var sem 

kveikti eldinn sem úr spratt þetta mikla bál sem HP er orðið í dag. Hvort það væri 

nákvæmlega skipulögð og útpæld markaðsetning eða hin víðamikla samræða lesenda HP við 

aðra lesendur sem breytti skáldverkunum í slíkt fyrirbrigði. Hins vegar er erfitt að finna í dag 

jafn rótgróinn og eins stóran aðdáendahóp skáldverks og aðdáendahóp HP. Fræðimenn 

virðast þó vera nokkurnveginn sammála um það að tímasetningin hafi verið fullkomin og að 

hún hafi spilað veigamikið hlutverk í að ýta undir vinsældir Harry Potter á markaðnum.
12

 

Hvatning J.K. Rowling og síðar Warner bros. til lesenda um að halda áfram netumræðum 

sínum og bloggi á aðdáendavefsvæðum hafði gríðarleg áhrif. Árið 2012 tók Rowling síðan 

stórt skref í því að taka ennþá virkari þátt í eftirlífi HP á veraldarvefnum og í þeirri 

aðdáendamenningu lesenda sinna sem þar skapast, þegar hún stofnaði sína eigin vefsíðu, sem 

ber heitið Pottermore (www.pottermore.com). Sú vefsíða lifir enn góðu lífi í dag og er 

Rowling mjög virk í að birta eigin efni þangað, en ítarlegra verður farið í samræðuna á 

Pottermore í kafla fjögur.  

                                                           
10

 Susan Gunelius. „The Buzz Begins“. Bls. 29.   
11

 Susan Gunelius. „Harry Potter‘s Influence Online“. HP, The story of a Business Phenomenon. Bls. 97-104.  

Hér bls. 98.  
12

 Susan Gunelius. „Introduction“. HP, The Story of a Global Business Phenomenon. Bls. xvii.  

http://www.mugglenet.com/
http://www.pottermore.com/
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  Wolfgang Iser vill að lesandinn sé tekinn meira til umfjöllunar í 

bókmenntakenningum og í grein sinni „The reading process: a phenomenological approach“ 

talar hann um að það sem haldi skáldverkum lifandi séu einmitt lesendurnir, og það sé þessi 

samruni textans og lesenda sem færir líf í verk.
13

 Túlkun lesenda á verkum getur verið 

mismunandi, allt eftir því hvaða bakgrunn lesandinn hefur. Það eru síðan eyðurnar í textanum 

sem skapa eftirvæntingu og mikilvægt er því að virkja ímyndunarafl lesenda svo að verkið 

hafi áhrif en lesandinn vinnur síðan úr efninu í samhengi við eiginn reynsluheim. Gadamer er 

sammála því að reynsluheimurinn hafi mikil áhrif á lestur á skáldverkum en að auki bendir 

hann á að upplifunin á verkinu mótast með hverjum einasta lestri, þannig er upplifunin eftir 

fyrsta lestur á texta aldrei sú sama eins og eftir þann þriðja til dæmis. Þessa kenningu mætti 

heimfæra yfir á lestur á öðrum miðli, þar sem hver miðill færir verkinu nýja eftirvæntingu og  

aukna samræðu.
14

 Skáldverkið Harry Potter hefur fengið framhaldslíf á netinu, bæði í formi 

hliðartexta höfundar sem birtast á netinu en einnig í formi túlkana, umræðna og 

aðdáendasköpunar. Stafrænn miðill hefur einnig fram á að fara aukið svigrúm til að skapa 

skáldverkinu meiri vídd í myndbanda - eða myndaformi. Harry Potter var kannski í upphafi 

skrifuð sem bók fyrir börn og var jafnvel markaðsett sem slík, en eins og sprota væri veifað 

þá náði galdrastrákurinn hugrakkisvo smám saman að galdra alla aldurshópa á sitt band og 

voru háaldraðir menn og miðaldra konur  af öllum stéttum samfélagsins orðnir svokallaðir 

„Potterhausar“ (e. Potterheads) áður en langt um leið. Harry Potter er orðið farsælt 

vörumerki en ekkert vörumerki getur orðið svo farsælt, eins og HP er orðið í dag, nema með 

því að láta fólk fjárfesta á einhvern hátt í því en HP virðist skapa tilfinningalega nánd lesenda 

við textann og persónur.
15

 Lesendum virðist þó ekki nægja að lesa sögurnar (margir hverjir 

oftar en er teljandi) því eftir því sem tímanum leið og lesendum HP fjölgaði, spruttu upp fleiri 

vefsíður, aðdáendur fóru að skrifa aðdáendaspuna (e. fanfiction), skapa aðdáendalist (e. 

fanart) og hvað sem þeim datt í hug til að stækka samræðuna um Harry Potter og félaga.
16

 

Jafnvel enn þann daginn í dag, níu árum eftir útgáfu síðustu bókarinnar í seríunni og fimm 

árum eftir frumsýningu síðustu kvikmyndarinnar, er enn grundvöllur fyrir HP aðdáendur til 

að koma saman á veraldrarvefnum þar sem samræðan lifir enn góðu lífi.  

  Samkvæmt Terry Rogers er túlkun ekki stöðugt fyrirbrigði heldur í sífelldri mótun og 

                                                           
13

 Wolfgang Iser. „The reading Process: Phenomenological approach“. Modern Criticism and Theory. Ritstj. 

David Lodge. (Pearson Education Limited, Edinburg Gate, Harlow, Essex. 2000). Bls. 188-204.  Hér bls. 189.   
14

 Ranjana Das, Tereza Pavlicková. „Is there an author behind this text? A literary aesthetic driven approach to 

interactive media“. (New Media and Society, vol. 16 nr. 3. 2014). (sótt af: 

http://nms.sagepub.com/content/16/3/381.full þann 25.apríl 2016).  
15

 Susan Gunelius. „The Buzz Begins“. Bls. 27.  
16

 Susan Gunalius. „The Buzz Begins“. Bls. 32. 

http://nms.sagepub.com/content/16/3/381.full%20þann%2025.apríl
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á sér stað í lifandi samræðu og víxlverkun.
17

 Bókaaðdáendur á netinu hafa tekið 

bókmenntasamræðuna inn á annað tilverusvið með netvæðingu skáldverksins, og felst það þá 

sérstaklega í því að skrifa sínar eigin útgáfur af sögunni, en einnig með lifandi umræðu, sem 

gerir það að verkum að þeir hafa umbreytt lestrarreynslunni og opnað fyrir möguleika á enn 

meiri víxlverkun og túlkunarmöguleikum en áður fyrr. Aðdáendaspuni (e. fanfiction) hefur 

þó verið við lýði lengur en alþjóðanetið, en það er með alþjóðanetinu sem að sköpunin fær 

byr undir báða vængi þar sem meiri aðgengileiki og fjölmenning spilar stórt hlutverk. 

Internetið brýtur niður menningarhindranir, en þar mætist fólk hvaðanæva úr heiminum, en 

slík opin samræða milli hópa af ólíkum uppruna getur stuðlað að meiri samkennd og skilningi 

milli þjóða.
18

 Lesendur HP sem mætast á hinum ýmsu vefsíðum koma einmitt allstaðar að og 

hafa ólíkan bakgrunn og menntun, en að auki taka allir aldursflokkar þátt í samræðunum. 

Lesendur HP fara fram úr hinum venjubundna lestri og þar af leiðandi hefðbundinni túlkun, 

en potterhausarnir svokölluðu hafa fundið leið til að tengjast persónum verksins á 

persónulegan og náinn máta um leið og þeir bindast öðrum lesendum bókanna með umræðum 

í gegnum nýjustu tækni.
19

 Alþjóðanetið er þannig ákveðinn leikvöllur þar sem margar raddir 

mætast en eins og Foucault bendir á í ritgerð sinni „ Hvað er höfundur?“ þá eru bókmenntir 

leikur sem að brýtur eigin reglur. Engin ákveðin festa er í bókmenntum heldur eru þær 

ákveðið rými þar sem sjálfvera tungumálsins er á sífellu reiki.
 20

 Innan tenginets stafrænna 

miðla sem eru í sífellri þenslu gerist það að skáldskapur af allri gerð kallar meira á 

endurtúlkanir og endurmótun.  

 

 

  

                                                           
17

 Elizabeth E. Heilman. „Children Coauthoring Hogwarts“. Bls. 110. 
18

 Elizabeth E. Heilman. „Writing Harry‘s World:  „Children Coauthoring Hogwarts“. Bls. 113. 
19

 Elizabeth E. Heilman. „Children Coauthoring Hogwarts“. Bls. 113. 
20

 Michael Foucault.„Hvað er höfundur?“ Alsæi, vald og þekking – úrval greina og bókakafla. Þýð. Björn 

Þorsteinsson, Garðar Baldvinsson og Sigurður Ingólfsson. (Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík. 

2005).  Bls. 69-93. Hér bls. 73. 
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2 Skáldsagan og flóttinn frá hinu prentaða Azkaban  

Lesendur á hinni nýju tækniöld eru frábrugðnir kynslóðunum á undan vegna þess að þeir eru 

ekki einungis neytendur texta heldur einnig hluthafar og útgefendur í ákveðnum skilningi.
21

  

Bókin eins og við þekkjum hana og framtíð hennar hefur verið mikið í umræðunni síðustu 

árin og þá sérstaklega hjá bókaforlögum og rithöfundum. Með tilkomu nýrrar tækni í formi 

rafbóka, spjaldtölva, snjallsíma og internetsins hefur vígvöllur skáldverka stækkað og mörk 

bókaútgáfu eru orðin óljósari. Auðveldara er orðið fyrir nýja höfunda að birta skáldverk sín 

svo að heimurinn fái lesið, en hver sem er getur stofnað vefsíðu, blogg eða lén og birt skrif 

sín á alheimsvefnum.
22

 Netið gerir það einnig að verkum að skáldverkin eru aðgengilegri 

stærri markhópum án þess að þurfa mikinn kostnað undir útgáfu. Stafræn útgáfa hefur þar að 

auki haft gríðarleg áhrif á lestur en með nýjum miðli koma nýjar áherslur.
23

 Ört vaxandi 

fjölmiðlatæknin hefur haft gríðarleg áhrif á upplifun og lestrarhegðun hjá þeim sem lesa 

vinsælar og nýjar bókmenntir.
24

 Rannsókn sem gerð var í Slóveníu af Marusa Pusnik og Lara 

Sesek á slóvenskum og erlendum lesendum sýnir að hinir nýju samskiptamiðlar hafa jöfn 

áhrif allstaðar í heiminum. Í rannsókninni kemur fram að margir viðmælendur sem hafa lesið 

mikið frá unga aldri lesi rafbækur (e. e-books). Með tilkomu sjóræningjavefsíðna hafa 

lesendur einnig tekið upp á því að niðurhala bókum frítt af netinu og ná sér þannig í allan sinn 

skáldskap án nokkurs gjalds.
25

 Hálfgerð netsamfélög hafa myndast þar sem aðdáendur 

tiltekinna bóka safnast saman og spjalla um þau. Áður fyrr komu lesendur einungis saman á 

bókasöfnum eða í bókaklúbbum í sínu heimalandi og ræddu bækur en alheimsnetið og 

sístækkandi aðgengið að tækni hefur gert það að verkum að bókaumræðan er orðin 

alþjóðlegri.
26

 Tölvur, spjaldtölvur og snjallsímar tengja ólíka menningarheima saman og gefa 

tækifæri til að kynnast sjónarhornum alls staðar að. Hinn nýi umræðuvettvangur skáldverka, 

eins og hinar mörgu vefsíður Harry Potter seríunnar, leiða oftar en ekki til náinna kynna 

aðdáenda sem fara að fylgja hvort öðru á persónulegum samfélagsmiðlum eins og á 

                                                           
21

 Lara Sesek, Marusa Pusnik. „Reading popular literature and digital media : Reading experience, fandoms, 

and social networks“. Anthropological Notebooks 20 (2). ( Slovene Anthropological Society, 2014). Bls. 103-

126. 

(Sótt af: http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2014_2/Anthropological_Notebooks_XX_2_Sesek.pdf   

þann 17.febrúar 2016). Hér bls. 104. 

22
  Anna Notaro. „The Many Futures of the Book“. (Primerjalna Knjizevnost, 35. 2012)  

 (Sótt af : 

http://search.proquest.com/docview/1326778993?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=27513 . þann 

10.mars 2016) 213-229. Hér Bls. 213. 
23

 Anna Notaro. „The Many Futures of The Book.“ Bls. 213.  
24

 Lara Sesek, Marusa Pusnik. „Reading Popular Literature and digital media: Reading experience, fandoms 

and social networks“. Bls. 107. 
25

 Lara Sesek, Marusa Pusnik. „Reading popular Literature and digital media“. Bls. 107. 
26

  Lara Sesek, Marusa Pusnik. „Reading Popular literature and digital media“. Bls. 111.  

http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2014_2/Anthropological_Notebooks_XX_2_Sesek.pdf
http://search.proquest.com/docview/1326778993?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=27513
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Facebook, Twitter og ljósmyndamiðlinum Instagram. Aðdáendavefsíðurnar leiða þannig til 

þess að vináttubönd myndast og tengslasamfélagið mótast í kringum þær.
27

 Bókaumræða á 

alþjóðaneti í gegnum mismunandi samskiptatæki er frábrugðin þeirri sem gerist í 

raunheiminum, en á netinu er ekki hægt að tjá sig með svipbrigðum eða líkamanum sjálfum. 

Internet broskallar (e. emoticons) eru mikið notaðir á vefsíðum og í símtækjum ásamt 

þjöppuðu myndformi (e. gifs)  og skammstöfunum. Mætti því segja að ákveðið „tungumál“ 

skapist á netinu sem að notendur læra inn á smám saman.
28

 Harry Potter er iðulega 

skammstafaður „HP“ en skammstafanir eru algengar í netumræðum ásamt sambræðingi 

tveggja eða fleiri orða. Í orðaforða aðdáenda á vefnum má til að mynda finna orðið  „Mods“ 

sem er slanguryrði fyrir stjórnendur aðdáendavefsíðna og skammstafanir á borð við „OTP“ 

sem stendur fyrir „one true pairing“ eða „hin eina sanna pörun“ og er það í tengslum við 

umræður lesenda á vefsíðunni um ástarsambönd persóna HP. 
29

 Orðið „Ship“ er að auki mjög 

vinsælt í alls kyns bókaumræðum, en það þýðir að styðja eða vilja eitthvað ákveðið samband 

á milli persóna. Orð og orðasambönd eru stytt og þjöppuð samantil þess að einfalda málið, þó 

að margir sem ekki eru vanir málinu ættu í miklum erfiðleikum með að þýða og skilja textana 

og ummælin til fullnustu. Skammstafanir og slanguryrði aðdáendahópa þróuðust frá hinni 

almennu internet stafsetningu þar sem aðdáendahópar hittast að mestu leyti á 

veraldarvefnum.
30

 Hin nýja tækni hefur fært aðdáendum skáldverka stökkpall til að eiga í 

hraðari samskiptum við aðra aðdáendur, sem gerir það að verkum að þeir kynnast hvor öðrum 

yfir heilu heimshöfin en það gerir hvers kyns umræður og aðdáendamenningu auðveldari og 

skilvirkari.
31

Aðdáendur ræða sín á milli hvaða persónur eru í uppáhaldi, para saman persónur 

sem þeim finnst að ættu að sameinast í skáldsagnaheiminum, eða jafnvel utan hans og segja 

hvort öðru frá tilfinningum sínum til  skáldverksins og hvaða áhrif lesturinn hafði á líf þeirra. 

Vinsælir dægurmenningartextar eins og HP eru opnir fyrir mörgum túlkunum frá 

mismunandi lesendum því textinn eða textarnir eru hlaðnir fjölmerkingu. Netsamfélögin sem 

hafa myndast í kringum HP gera það að verkum að lesendur sökkva sér djúpt í textana sem 

J.K. Rowling skapaði, en þeir taka jafnvel eftir minnstu smáatriðum og greina sundur og 

saman.
32

 Kafað er djúpt í skáldsagnaheiminn með netumræðum og hefur þetta þar af leiðandi 

leitt til þess að hinn almenni lesandi er farinn að greina og gagnrýna skáldsagnatexta 

gagngerara en áður fyrr. Út frá umræðum um persónur bókanna og söguframvindu eiga 

                                                           
27

 Lara Sesek, Marusa Pusnik. „Reading Popular literature and digital media“.  Bls. 113. 
28

 Lara Sesek, Marusa Pusnik. „Reading Popular literature and digital media“.  Bls. 113. 

 
30

 Ainself.net.  (Sótt af:  http://www.ainself.net/irony/get_medieval/fandomvocab.htm  þann 8.april 2016).  
31

 Lara Sesek, Marusa Pusnik.  Reading popular literature . Bls. 116. 
32

 Catherine Tosenberger. „„Oh my god the fanfiction!“ Dumbledore‘s Outing and the Online Harry Potter 

Fandom“ (Children‘s Literature Association, 2008) (Sótt af: 

http://search.proquest.com/docview/232433764?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=27513 þann 15. 

febrúar 2016). Bls. 200-206. Hér bls. 201.  

http://www.ainself.net/irony/get_medieval/fandomvocab.htm
http://search.proquest.com/docview/232433764?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=27513
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aðdáendur það síðan til að ræða gagnrýnið um samfélag sitt eða vekja athygli á málefnum 

samkynhneigðra eða á kynþáttafordómum. Umræður fara þá venjulega fram á umræðutorgum 

eða svokölluðum „forum“ þar sem málefni geta síðan skipst í margar mismunandi 

undirgreinar.  

  Tækninýjungarnar hafa ekki einungis breytt samskiptum lesenda við aðra lesendur og 

stækkað umræðuvettvanginn hjá aðdáendum vinsælla bókmennta, heldur hafa þær einnig haft 

áhrif á sköpunargleði lesendanna. Vinsælt er hjá þeim lesendahópum sem tjá sig mikið á 

internetinu að skrifa aðdáendasögur eða það sem kallast aðdáendaspuni eða „fanfiction“á 

ensku. Það má finna ógrynni af sögum eftir lesendur HP á netinu og eru þá aðdáendur bæði 

ritstjórar og gagnrýnendur. Þannig skapast ákveðinn jafningjagrundvöllur fyrir aðdáendurna 

sem hafa áhuga á að skrifa en að auki gerir internetið það að verkum að hægt er að senda inn 

sögur nafnlaust. Eiga því margir auðveldara með að taka áhættu á að senda eigin skrif og fá 

jafningja sína og netfélaga til að lesa yfir og gefa sér uppbyggileg ummæli. Tæknin og 

veraldarvefurinn hefur gefið öllum ákveðið tól eða ákveðinn vettvang til að brýna raust sína 

og meðalljón um allan heim fá þar fleiri tækifæri til að opinbera hugmyndir sínar, 

sköpunarverk og pólitískar skoðanir. Jafningjagagnrýni (e. peer-review) gerir það einnig að 

verkum að ungir rithöfundar fá meiri hvatningu til að skrifa með því að fá viðbrögð frá 

jafningjum sem eiga mögulega margt sameiginlegt með rithöfundinum, þrátt fyrir að vera af 

ólíkum menningarheimum. Hver og einn getur síðan skapað sína eigin framsetningu á 

sjálfum sér á alþóðanetinu og þurfa lesendur og nýir rithöfundar því ekki að opinbera sig á 

vefsíðum og vefmiðlum. Rithöfundar og gagnrýnendur þurfa til að mynda ekki að eiga á 

hættu á því að skrif þeirra á netinu séu bundin þeim til dauðadags. Ýmsir notendur 

aðdáendavefsíðna sem birta aðdáendaspuna notast oft við dulnefni. Þannig litast netið og 

aðdáendahópar sem safnast saman þar inn á ekki einungis af eigin sérstæða “tungumáli” 

heldur fá notendur ráðrúm til að vera sínir eigin herrar og skaparar. Samfélög, í ákveðnum 

skilningi, geta skapast á alþjóðanetinu en samfélög verða til þegar hópur einstaklinga kemur 

saman sem deila landfræðilegum, pólitískum eða félagslegum líkindum.
33

 Aðdáendahóparnir 

deila sameiginlegu áhugamáli og þó einstaklingar innan hópsins búi á mörgum stöðum á 

jörðinni mætast þeir bæði táknfræðilega og hugmyndafræðilega á veraldrarvefnum á 

spjallborðum og í ummælakerfum. 

 

 

  

                                                           
33

 Richard C.B Slack, „What is a Community?“ Public Health. 112. (Stockton Press, 1998) ( Sótt af:  

http://ac.els-cdn.com/S0033350698002789/1-s2.0-S0033350698002789-main.pdf?_tid=3cfaca9e-fe60-11e5-

8f5b-00000aab0f27&acdnat=1460212679_2d1ab15b5822b213bf83ccdc5b41409b  þann 4. mars 2016).  

http://ac.els-cdn.com/S0033350698002789/1-s2.0-S0033350698002789-main.pdf?_tid=3cfaca9e-fe60-11e5-8f5b-00000aab0f27&acdnat=1460212679_2d1ab15b5822b213bf83ccdc5b41409b
http://ac.els-cdn.com/S0033350698002789/1-s2.0-S0033350698002789-main.pdf?_tid=3cfaca9e-fe60-11e5-8f5b-00000aab0f27&acdnat=1460212679_2d1ab15b5822b213bf83ccdc5b41409b
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3 Skáspuninn frá Skástræti: Aðdáendamenning, spuni og samfélög 

Aðdáenda- og lesendahópur Harry Potter seríunnar er gríðarlega stór og trúr skáldverkinu. 

Lesendurnir eru þó jafn mismunandi og þeir eru margir og hafa ekki allir jafn mikla ástríðu 

fyrir skáldverkum Rowling og HP ferlíkinu, en sumir lesendur hafa lesið bækurnar yfir 

fimmtíu sinnum og horft á kvikmyndirnar álíka jafn oft.
34

 Aðdáendahópur HP var  þó 

sterkastur og mest áberandi á því tímabili þegar bækurnar í seríunni voru enn að koma út eða 

á milli áranna 1997 og 2000 og hélt síðan nokkurn veginn velli sínum þegar kvikmyndirnar 

voru í framleiðslu til ársins 2011. Á þessum tíma var sköpunargleði aðdáenda, sem vildu geta 

sér til um hvernig sögurnar myndu þróast og gagnrýna höfundinn Rowling fyrir þau atriði 

sem þeim þótti ekki nægilega skýr eða rétt, í mjög miklum blóma. Þá var einnig vinsælt að 

fara út fyrir kanónuna HP og margir hafa jafnvel mótað söguheiminn eftir eigin höfði.
35

 

Aðdáendahópurinn sem safnast saman á hinum ýmsu vefsíðum eins og Mugglenet og 

Pottermore, auk annarra sjálfstæðra tumblr síða og bloggsíðna, samanstendur af 

einstaklingum sem hafa fylgt sögunum og persónum hennar í gegnum bæði súrt og sætt í 

fjöldamörg ár, margir jafnvel frá fyrstu útgáfu. Með öðrum orðum þá er það á internetinu sem 

að gallhörðustu aðdáendur skáldsagnaseríunnar tjá sig að mestu. Á vefsíðum og netmiðlum 

hefur aðdáendasköpun og aðdáendaumræðan fengið að vaxa og dafna. Oftar en ekki beinist 

umræðan, eins og vænta má, að kanónunni Harry Potter og einnig að höfundi hennar, J.K. 

Rowling. Kvartanir og rifrildi í garð persónusköpunar, söguframvindu og tilætlan höfundar 

eru áberandi atriði í þessum aðdáendaumræðum. Samkvæmt Henry Jenkins, einum af 

grundvallarrýnum um aðdáendafræði, skiptast aðdáendur slíkra verka eins og HP í bæði 

hrifningu og vonbrigði í garð textanna vegna þess að textarnir eru „fullir af leiðum til að 

rannsaka ákveðin málefni í samfélaginu á sama tíma og þeir ná aldrei fyllilega að samræmast 

þrám og löngunum allra aðdáenda.“
36

 Þessi óánægja sem sprettur oft upp meðal lesenda, og 

magnast oftar en ekki upp með umræðum á alþjóðanetinu, leiðir síðan til þess að lesendur og 

aðdáendur fara að skapa eigin útúrdúra eftir sögunum sem þeir elska og dást að til að reyna 

að „laga“ sögurnar eftir eigin höfði. Mætti því segja að aðdáendaspuni renni undan rifjum 

                                                           
34

 Ron Cassie. „‘Harry Potter‘ fans: Bordering on Obsession“ Tribune Business News. (Tribune, Washington, 
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vonbrigða.
37

 Kanónan sjálf, eða með öðrum orðum það sem rithöfundurinn hefur skrifað 

innan frásagnarramma upprunalega skáldverksins, verður því ávallt mikið deilumál í 

samræðum lesenda þar sem þeir eru ekki alltaf sammála ákvörðunum höfundar, en þetta 

gerist sérstaklega í bókaseríu eins og HP þar sem einhver tími líður á milli útgáfu hverrar 

bókar. Mætti því segja að aðdáendur eða lesendur líti á upprunalega verkið og heiminn sem 

Rowling skapaði sem undirstöðu fyrir leikvöll sem að allir geta stigið inn í og breytt  síðan 

reglunum að vild. Eyður í textanum gera það að verkum að lesandi fyllir inn í þær eftir eigin 

ímyndunarafli og vanalega er fyllt í eyðurnar eftir fyrirmynd raunheimsins.
38

 Til dæmis 

stendur hvergi beinum orðum í frásagnarramma skáldverksins HP hvaða húðlit persónurnar 

hafa, en þær hafa þó langflestar verið túlkaðar sem hvítar. Venjubundin og vestræn túlkun á 

skáldverkum er fyrirferðamikil og verður texti oftast undirgefinn svokölluðum ráðandi lestri 

(e. dominant reading) en slíkur lestur kemur frá ríkjandi sagnalestri í samfélaginu.
39

 Umræða 

hefur skapast á netinu um mismunandi lestur á kanónunni, til dæmis um húðlit persónunnar 

Hermonie Granger þar sem hún er sögð hafa mikið krullað hár í bókinni og hafa margir 

lesendur stigið fram í umræðunni sem vilja lesa hana sem svarta. Þá aðallega til að ganga 

gegn þeim staðli að allar skáldsagnapersónur eru oftast skrifaðar eða túlkaðar sem vestrænir, 

hvítir einstaklingar. Auk þess sem sú túlkun er talin skapa meiri margræðni í hugmyndum 

verksins um kynþáttafordóma Voldemorts og fylgjenda hans, þar sem Hermonie er 

galdrakona af muggaættum og þar með ekki af hinu „hreina kyni“ sem Voldemort vill að ríkji 

í galdraheiminum. Auk þess vilja lesendur af öllum uppruna og kynþáttum sjá sig í 

skáldsagnapersónum þar sem persónuleg tenging skapar meiri nánd í lestrinum.
40

 Lesendur 

eru vanir því að fylla inn í eyður en lifandi umræður á milli ólíkra einstaklinga frá ólíkum 

uppruna virðist gera það að verkum að nánast allt í kanónunni er gagnrýnt og grandskoðað. 

Þar að auki er bókasería eins og HP margir textar og verður þá til meira rými fyrir mótsagnir. 

HP gæti því verið fullkomið dæmi um skáldsagnaheim sem færist út fyrir þann 

frásagnarramma sem útgefin og prentuð skáldverk J. K. Rowling sýna.
41

 Þessi mörk 

skáldsagnaheimsins eru iðulega mikið deiluefni í umræðum aðdáenda. Til að mynda hefur 

það verið mikið þrætuefni meðal aðdáendahóps HP hvaða pör ættu að eiga í ástarsambandi. 
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Margir eru ósammála kanónunni HP þar sem Hermonie Granger og Ronald Weasley enda 

saman, og þykir mörgum Harry Potter og Hermonie skynsamlegri pörun á margan hátt. Það 

sem kveikir þó enn frekar undir slíkar umræður eru þeir fjöldamörgu textar sem umlykja núna 

upprunalega verkið sjálft eða kanónunna HP. Auk þess hafa ummæli Rowling um 

ástarsambönd persóna sinna eftir útgáfu gefið lesendaumræðunum byr undir báða vængi. 

   Sjá má að það er ákveðin þversögn í því hver hafi valdið yfir textanum eða eigi 

skáldverkið eftir útgáfu, hvort það séu lesendurnir eða höfundurinn. Átökin sem hafa skapast 

í umræðum um rétta og ranga túlkun á HP og hvort það sem höfundur segir um eigið verk 

eigi að teljast hluti að verkinu sjálfu sýnir þessa tvíbendni mjög greinilega. Stafrænt umhverfi 

skáldsögunnar dregur þessa deilu síðan enn betur í dagsljósið. Skáldsaga líkt og HP er 

samkvæmt Bakhtin ávallt fleirgilt (e. poly-valent) þar sem hið bókmenntalega orð er aldrei 

föst merking heldur skörun margra skrifa, þá skrifa ritsmiðsins, móttakandans og svo 

menningarsamhengisins.
42

 Þannig eru ávallt ákveðin textatengsl í skáldskaparmálinu. Þessi 

textatengls mætti yfirfæra á hliðartexta höfundar um HP, ásamt þeim hliðartextum sem 

lesendurnir skapa og birtast á alheimsnetinu.  Bakhtin segir einnig að í frásögnum styðjist 

höfundur oft við orð annarra og að með því verði orðið tvíbent eða með öðrum orðum fái það 

tvær merkingar.
43

 Bakhtin er líklegast aðallega að fjalla um skáldsöguna í hinu víða 

bókmenntalega samhengi þar sem skáldverk fái lánað frá öðrum skáldverkum sem á undan 

koma en í tilviki HP hefur rithöfundurinn Rowling ekki einungis skrifað skáldverkið inn í 

ákveðna bókmenntahefð heldur hefur skapast, með aukinni samræðu á netinu, ákveðið net 

HP-skrifa sem tengjast og kallast á við hvort annað. Með öðrum orðum, þá gefur alþjóðanetið 

meira rými fyrir textatengsl og margröddun. Aðdáendasköpunin í formi smásagna og 

listaverka hefur gert það að verkum að við hefur bæst þessi aukatextalegi skilningur á 

persónunum sem hefur þróað persónuleika þeirra í áttir frá kanónunni. Persónurnar koma til 

lífsins í umræðum og sköpun aðdáenda og stíga jafnvel út úr sínu upprunalega verki. Þar 

spilar inn í hinar ýmsu baksögur persóna sem bæði aðdáendur og rithöfundur kanónunnar, 

J.K. Rowling, hafa skapað og deilt á vefmiðlum. Þannig er hin upprunalega kanóna í sífelldri 

endurmótun sem gerir það að verkum að lesendur fara að horfa á textana út frá margskonar 

sjónarhornum.
44

 Hluti af þessu rofi á venjubundnum lestri á texta er til að mynda skáspuni (e. 

slash fiction) sem er form af aðdáendaspuna sem inniheldur pörun persóna af sama kyni, 
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oftast karlkyni. Margar aðrar útgáfur af spuna eru einnig til. Sem dæmi má nefna svokallaðan 

„sprunguspuna“ (e. crack fiction) en í honum eru persónur upprunalega verksins færðar yfir í 

undarlegan eða óhefðbundinn sögustað sem er í algjörri mótsögn við upprunalegu kanónuna. 

Aðrir spunar eru einnig til og eru spunarnir flokkaðir í undirflokka eftir efni þeirra, sem  

dæmi má nefna  „het“, „fluff“ og „gen“. 
45

 Aðdáendaspuninn gerir það að verkum að lesendur 

fá aukið frelsi til að túlka og endurskrifa skáldverk á eigin hátt og ganga meðvitað gegn 

ríkjandi lestri og móttöku. Aðdáendaspuninn á samt sem áður ekki uppruna sinn á netinu, 

heldur birtist hann áður fyrr í svokölluðum „zine“ tímaritum sem voru sjálfútgefin af 

aðdáendahópum eða einstaklingum en tímaritin má rekja aftur til ársins 1930.
46

 Það sem 

alþjóðanetið gefur hinsvegar nýjum höfundum aðdáendaspuna er lifandi umræða og ritdómar 

á næstum degi hverjum. Aðdáendur lesa spuna hjá hvorum öðrum og skilja eftir gagnrýni eða 

lof um söguna. Oft hvetja þeir hvorn annan til að halda áfram með verkið og það hefur 

jafnvel farið svo að stuttir aðdáendaspunar hafa orðið að heilli skáldsögu út af fyrir sig. 

Þannig að ef við lítum aftur á kanónuna sem einskonar leikvöll eða sandkassa þá mætti segja 

að aðaðdáendaspuninn verði til í sandkassanum þar sem hver leikmaður getur mótað myndir 

og kastala eftir eigin höfði innan þess ramma og efnis sem honum er gefinn fyrirfram. Með 

tilkomu alþjóðanetsins hefur þessi sandkassi stækkað og orðið aðgengilegri stærri leikhópi. 

Ímyndunaraflið sem er virkjað enn frekar með spunanum verður til þess að lesendur upplifa 

söguna á nýjan hátt Þeir eignast hlutdeild í sögunni, þeir eru skaparar á sama tíma og þeir eru 

lesendur. Aðdáendaspuninn gefur höfundum þeirra tækifæri til að skrifa upp ímyndanir, þrár 

og drauma á sama tíma og spuninn gefur öðrum lesendum eða aðdáendum hugmyndir að 

breyttum lestri og viðtökum. Margir aðdáendaspunahöfundar skrifa jafnvel sjálfa sig inn  í 

söguheiminn, en flest skrif velta fyrir sér framhaldi kanónunnar, öðrum möguleikum á 

söguframvindu og nota jafnvel sögurnar til að rannsaka og vekja athygli á kynferði eða 

kynhegðun eins og sést best með skáspunanum.
47

  

Höfundurinn er orðinn mikið sýnilegri eftir netvæðinguna heldur en áður og getur 

tekið virkari og beinari þátt í umræðum um skáldverk sitt og geta höfundar haft áhrif með 

beinni ræðu á samfélagsmiðlum. Það er ákveðin togstreita innan HP samfélagsins milli 

höfundarvald Rowling og þess valds sem lesendur hafa eða vilja hafa. Aðdáendaspuni 
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lesenda og tilhneiging þeirra til að fara gegn höfundarverkinu leiðir þó til þess að sífellt er 

grafið undan höfundarvaldi J.K. Rowling í ákveðnum skilningi. Aðdáendur HP hafa með 

sköpun sinni og netumræðu storkað hugmyndinni um “réttan” eða ríkjandi lestur á 

skáldverki.Nútímahöfundurinn hefur því í aðdáendum sínum bæði gagnrýnendur og 

uppreisnarseggi sem fara óvægar leiðir í því að búta niður verk hans og raða upp aftur að vild 

og eigin geðþótta.
48

 Samkvæmt Foucalt hófst sú tilhneiging að eigna texta höfund með 

höfundarréttarlögunum
49

 og mætti þá jafnvel segja að með óljósari mörkum í útgáfu með 

tilkomu tækninnar verði höfundarrétturinn á sama hátt ekki jafn skýr og hann var áður. 

Margir lesendur ganga jafnvel svo langt að kalla eftirmálann í síðustu bók seríunnar, Harry 

Potter og dauðadjásnin, eingöngu birtingarmynd af aðdáendaspuna hjá höfundinum 

sjálfum.
50

 Algengt er hjá gallörðum netaðdáendum að horfa algjörlega framhjá eftirmála 

J.K.Rowling sem á að gerast 19 árum eftir atburði bókarinnar, þar sem hann útiloki of marga 

möguleika á öðrum framhaldssögum og pörunum hjá persónum.
51

 Hanngefi ekki nógu mikið 

svigrúm til sjálfstæðrar viðtöku og túlkunar að lestri loknum. Eftirmálinn og hliðartextarnir 

eru þó til staðar og hafa óneitanlega einhver áhrif, þó að hluti af lesendum taki meðvirka 

ákvörðun um að horfa algjörlega framhjá þeim. Aðdáendaspuninn brýst fram í þeirri 

tilhneigingu lesenda eða aðdáenda að vilja fá meira heldur en það sem bækurnar veita þeim.
52

 

Þó virðist vera að þeir lesendur sem hneigjast til spuna vilji skapa þetta eftirlíf upp á eigin 

spýtur. Spuninn er tengdur dagdraumum sem skipta aðdáendur og lesendur gríðarlega miklu 

máli og  búa vefsíðurnar og hópsamræður til  ákveðið umhverfi fyrir aðdáendur til að flýja í 

þegar þá vantar skjól frá raunheiminum. Alþjóðanetið gefur lesendum og aðdáendum aukið 

tækifæri til að kynnast öðrum sem eru með svipuð áhugamál en rannsóknir hafa sýnt að slík 

samfélög auki sjálfsánægju hjá einstaklingum.
53

 

  Mörkin milli sögu og raunveruleikans geta þó oftar en ekki orðið óljós þegar lesendur 

sökkva sér of mikið í sögurnar en sumir aðdáendur HP líta á bækurnar sem hluta af þeirra 

daglega lífi. Jafnvel má sjá aðdáendamenningu sem jaðrar við trúarbrögð eins og til dæmis 

hjá hinum svokölluðu „Snape-istum“, sem vegna mikillar hrifningar á persónunni Severus 

Snape hafa myndað sértækan aðdáendahóp sem er sérstaklega tileinkaður 

töfradrykkjaprófessornum. Aðdáendahópar í líkingu við hina margslungnu HP aðdáendur, 

eru oftast nær mjög meðvitaðir um að vera einungis að leika ákveðinn leik en stundum 
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virðast mörkin óljós fyrir suma. Aukningin á tjáskiptum einstaklinga með svipaðan 

hugsanahátt með netvæðingunni, hafa leitt til þess að uppbyggjandi umhverfi hefur skapast 

fyrir sköpunargleði og ímyndunarafl. Í þessu alþjóðlega deilikerfi og með þessum 

samfélagslega stuðningi verður til umhverfi þar sem trú á ómögulega hluti getur vaxið til 

muna. Það hefur til að mynda gerst með Star Wars aðdáendur og trúna á Jedi krafta á sama 

hátt og með Snapeistana og fleiri HP trúarbrögð.
54

HP samfélagið á þónokkrar vefsíður og 

skiptist oftar en ekki í fylkingar, afmarkaðar einingar og jafnvel eins og með Snape-istana, í 

trúarhópa. Samfélagsmiðlar eins og Facebook, Tumblr og Instagram hafa einnig gefið 

aðdáendahópum auknara rými og tækifæri til að tjá sig á ólíka vegu, þá bæði með texta, 

myndum og myndböndum. 
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4 Höfundurinn  og hinir stafrænu galdrar  

Hlutverk höfundarins í bókmenntum hefur lengi verið viðfangsefni bókmenntafræðinga í 

gegnum tíðina. Frægt er orðið hvernig fræðimaðurinn Roland Barthes vildi höfundinn 

gjörsamlega gleypa en á undan kenningum hans um „dauða“ höfundarins höfðu fræðingar 

rokkað á milli þess að vilja beina athyglinni algjörlega að rithöfundinum yfir í að vilja ekkert 

með hann hafa. Frá miðöldum til átjándu aldar var að mestu litið til stílbragða í skáldverkum 

eða hversu vel þau rímuðu við ákveðna hefð. Í lok átjándu aldar og með tilkomu 

rómantíkurinnar varð síðan breyting á og skapari verksins, rithöfundurinn sjálfur, varð að 

vendipunkti, þar sem verkið var álitið koma úr hugskoti höfundar.
55

 Allt frá 19. öld hefur 

rithöfundurinn lifað ágætu lífi, þrátt fyrir grein Barthes frá árinu 1968 sem bar heitið„The 

death of an author“, þar sem hann segir rithöfundinn hamla textalegri túlkun og eftirlífi 

skáldverksins. Það þurfi að taka lesendurna til greina og gefa þeim sitt pláss til að túlka og 

vinna úr efninu. 

  Árið 2011 opnaði rithöfundurinn J.K. Rowling vefsíðuna Pottermore, eins og áður 

sagði, sem á að vera „gagnvirkur tengiliður sem greiðir leið að netvæddri lestrarupplifun 

ólíkri nokkurri annarri“.
56

 Síðan og innihald hennar eiga samkvæmt Rowling að vera rekin í 

sameiningu af henni sjálfri og aðdáendum um allan heim og að saman muni þau hjálpast að 

við að byggja upp Pottermore. Hún lætur það einnig koma skýrt fram að hún ætli að setja 

reglulega inn upplýsingar og leyndarmál um hinn víða HP söguheim, aðalpersónur hans og 

aukapersónur, sem hún hefur geymt í skúffunni í fjöldamörg ár.
57

 Vefsíðan er stafræn útgáfa, 

vefverslun og skemmti- og fréttaveita sem á að opna leið að ímyndunaraflinu hjá lesendum 

og notendum hennar.
58

 Pottermore veitir aðdáendum og lesendum HP netvædda upplifun af 

galdraheiminum og geta notendur fengið smjörþef af því hvernig það hafi verið fyrir Harry 

Potter að stíga inn í Hogwarts skólann með því að láta til dæmis flokkunarhattinn ákvarða 

hvaða húsi þeir tilheyra og fá sprotagerðarmeistarann Ollivander til að velja hvaða sproti 

henti hverjum notanda fyrir sig. Margar gagnrýnisraddir hafa þó komið upp varðandi þá 

yfirlýsingu að verkefnið muni vera í samvinnu við lesendur þar sem erfitt er að sjá hvað 
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lesendur eiga að leggja til málanna annað en að búa til aðgang að síðunni og lesa efni 

Rowling sem þar birtist. Notendur geta til að mynda ekki átt í beinum samræðum við hvora 

aðra eins og þeir gera á umræðutorgum á öðrum aðdáendavefsíðum.
59

 Þrátt fyrir að J.K. 

Rowling hafi lokið við og gefið út síðustu skáldsöguna í seríunni árið 2007 þá er hún 

mikilvæg breyta í því að halda umræðunni um Potter lifandi og er það oft hún sjálf sem setur 

sig í þessa þungamiðju. Rowling hefur margoft sagt í viðtölum að hún sjái galdraheiminn svo 

skýrt fyrir sér að öll minnstu smáatriði um persónur og söguheim eru annaðhvort komin á 

blað eða að hún er með upplýsingarnar fastar og tilbúnar í huga sér. Hún deilir ýmsu á vef 

sínum Pottermore en svo er hún líka gríðarlega virk að svara spurningum aðdáenda á aðgangi 

sínum á samfélagsmiðlinum Twitter. Til að mynda bar aðdáandi upp spurningu til hennar í 

gegnum netið þar sem hann spurði hvort að Hogwarts skólinn væri nokkuð með kynfræðslu í 

stundaskrá sinni, en Rowling var fljót að tísta (e. tweet) til baka að svo væri ekki.
60

 Margir 

hafa gagnrýnt Rowling fyrir að vilja ekki láta kyrrt liggja og leyfa ekki skáldsögum sínum að 

lifa eigin lífi og benda á að nærvera hennar í samræðunni hamli túlkunum og viðtökum 

lesenda sinna.  

  Snemma ársins 2016 kom tilkynning úr herbúðum Rowling þar sem höfundurinn 

gleður marga aðdáendur með þeim fréttum að ný bók um Harry Potter líti dagsins ljós síðar á 

árinu sem muni fjalla um Potter 19 árum eftir síðustu HP bókina, Dauðadjásnin. Síðar kom 

þó í ljós að umtöluð bók sé í raun einungis handrit að leikritinu The Cursed Child,  sem hún 

vinnur að í samstarfi með Jack Thorne og leikstjóranum John Tiffany, og áætlað er að verði 

frumsýnt á afmælisdag Harrys þann 30. júlí 2016. Hún hefur áður gefið út svokallaða 

hliðartexta við HP heiminn í formi skáldsagna og smásagna en á meðal þeirra má helst nefna 

Fantastic Beasts and Where to Find them sem kom út árið 2001, Quidditch í gegnum aldirnar 

(e. Quidditch through the ages) sem kom út sama ár og Ævintýri Skálda-Sveins (e. Tales of 

Beedle the Bard) árið 2007. En öll þessi verk eiga það sameiginlegt að hafa komið fyrir í 

upprunalegu bókunum sjö um Harry Potter, þá sem skólabækur í Hogwarts eða sem 

skáldverk sem persónur HP lesa á einhverjum tímapunkti. Gerð hefur verið kvikmynd eftir 

Fantastic Beasts and Where to Find them, sem Rowling fékk að vinna að sem sérstakur 

ráðgjafi leikstjóra. Rowling gerir mikið af því að fylla inn í eyður í textanum og svara öllum 

spurningum lesenda sinna en prentaðir og óprentaðir hliðartextarnir veita meiri innsýn inn í 

galdraheiminn sem auka við dýpt sögusviðs upprunalegu skáldsagnaseríunnar. Í 
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kynningarferð sinni eftir útgáfu síðustu bókarinnar í seríunni, Harry Potter og dauðadjásnin, 

deildi hún mörgum vel geymdum leyndarmálum í viðtölum og pallborðsumræðum. 

Gríðarlega frægt er orðið þegar J. K. Rowling, öllum að óvörum, ýtti skáldsagnapersónu sinni 

Albusi Dumbledore út úr skápnum á blaðamannafundi í Carnegie Hall árið 2007. Margir 

aðdáendur urðu ævareiðir út í höfundinn og fóru bæði blaðamenn og aðdáendahópar að skrifa 

um og ræða á milli sín hversu gild þessi tilkynning um skáldsagnapersónu væri fyrir 

skáldverkið og túlkunina á því, þar sem kynhneigð persónunnar kemur ekki fram í textunum 

eða kanónunni sjálfri.
61

 Þótti mörgum Rowling jafnvel vera að reyna að fiska eftir lofi hjá 

aðdáendum svokallaðs skáspuna (e. slash) með því að opinbera eina af sínum aðalpersónum 

sem utan við normið eða hinn venjubundna staðal sem hefur fest sig í sessi í 

skáldsagnaheiminum.
62

 Rowling hefur að sama skapi tjáð sig mikið um sambönd persóna í 

viðtölum eftir útgáfu bókaseríunnar og gefið aðdáendaumræðum sem fjalla um „ hina eina 

sönnu pörun“ (e. OTP) mikið til að vinna með og heldur þar með í leiðinni umræðunum um 

ástir persónna HP mjög lifandi. Í einu viðtali við tímaritið Wonderland tjáði Rowling sig um 

að hafa mögulega gert mistök að hafa látið aðalpersónurnar Ron Weasley og Hermonie 

Granger enda saman í eftirmála bókanna. Þó að segja mætti að Rowling hafi látið allar 

seríurnar leiða að þeirri niðurstöðu, enda stigvaxandi spenna á milli vinanna tveggja eftir því 

sem persónurnar eltust gegnum árin (Þó að það væri hægt að koma með rök fyrir því að það 

sé einungis ein túlkunin sem hefur orðið ríkjandi). Í viðtalinu talar hún um að Harry og 

Hermonie hefðu mögulega átt betur saman ef litið væri til framtíðinnar og þroska 

persónanna.
63

 Þessar pælingar höfundar eru einungis eitt af fáum dæmum um hversu 

hugleikið henni er um framtíð, fortíð og nútíð persóna sinna og almennt um líf þeirra utan 

frásagnaramma skáldverksins. Mikil umræða hefur skapast í kjölfarið um svokallaðan 

hliðartexta, það sem sagt er utan texta og kanónutexta í sambandi við tilkynningar og 

athugasemdir Rowling. Eins og áður sagði eru töluvert stór hluti aðdáenda HP mjög á móti 

eftirmála Rowling í lok sjöundu bókarinnar og telja hann til texta sem sé utan við kanónu HP 

seríunnar, þrátt fyrir að vera innan frásagnarrammans í þeim skilningi að vera skrifaður innan 

prentaða verksins. Kenningar Barthes koma oft upp í umræðunni og sú hugmynd að vilja 

fjarlægja höfundinn frá verki sínu svo að lesandinn gæti átt möguleika, eða með öðrum 
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orðum að þá verði „fæðing lesandans að kosta dauða höfundarins“.
64

 Rowling hinsvegar 

neitar alfarið að falla í valinn líkt og illmenni hennar Voldemort, heldur passar hún að láta 

ekki sitt eftir liggja í umræðunni um HP, bæði í túlkunum og eftirvinnslu. Því mætti jafnvel 

halda fram að Rowling er orðin jafn mikill hluti af verkinu og persónurnar sem hún skapaði. 

Að minnsta kosti hefur hún með ummælum sínum og stöðugri nærveru orðið þungamiðjan í 

túlkun, samræðum og gagnrýni á skáldverki sínu. Hún hefur fylgst vel með umræðum á 

netinu allt frá fyrstu útgáfu, og hún ásamt útgefendum hennar pössuðu sig vel frá upphafi að 

leyfa aðdáendasíðum og aðdáendahópum að blómstra og vaxa að vild. Má jafnvel koma með 

rök fyrir því að sú kænska hafi leitt til þessa gríðarlegu vinsælda sem verkin hafa náð í 

heiminum.
65

 En hvaða áhrif hafa þessir aukatextar höfundarins á lesendur? Einhverjir 

lesendur hefðu mögulega túlkað sjálfir Dumbledore sem samkynhneigðan út frá þeim 

frásagnarramma sem bækurnar geyma en samkvæmt Rowling á að vera augljóst innan 

verksins að hann hafi borið tilfinningar til galdramannsins Grindelwalds þó það hafi aldrei 

verið sagt berum orðum. Þannig vill hún meina að tilkynning hennar hafi ekki verið utan 

texta heldur hafi hún einungis verið að leiðrétta misskilning í venjubundnum túlkunum 

lesenda á persónunni.
66

 Rowling hefur með öðrum orðum gert sig að upphafi og enda síns 

eigins skáldverks og fer þannig alfarið gegn kenningunum um dauða höfundarins sem leiðir 

að fæðingu lesandans. Kenningar Foucault í ritgerðinni „What Is an Author?“  spyr hann sig 

hvort að allt sem höfundurinn skrifar eða segir geti talist semhluti af ritverki höfundarins og 

hvar skuli draga mörkin.
67

 Það er umdeilt hvort að statusar á Facebook eða innkaupalistar í 

minnisbók séu hluti af höfundarverkinu. Í tilfelli Rowling mætti spyrja hvað af hennar 

skrifum eða samræðum teljist til kanónunnar HP og hvað ekki. Geta viðtöl og tíst á Twitter 

talist til hluta af höfundarverkinu og hversu langt nær höfundarvald hennar yfir túlkun á 

útgefnu skáldverki sínu? Joanna Rowling er opinber persóna sem er gríðarlega virk á 

nútímalegum samfélagsmiðlum þar sem hún tjáir sig nánast hispurslaust allan sólarhringinn.
68

 

Þar að auki er hún oft í viðtölum, bæði í blöðum og í sjónvarpi og birtir reglulega mikið af 

nýju og styttra efni á vefsíðu sinni Pottermore. Þar má auðvitað finna marga skáldaða 

hliðartexta en Rowling vill oft geta samið aukalegan skilning í sögur sína með athugasemdum 

í viðtölum og á blaðamannafundum. Mætti þá jafnvel velta því fyrir sér hvort hún vilji stjórna 
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allri túlkun á verkinu HP. Áhugavert er síðan að fylgjast með viðbrögðum lesenda í 

aðdáendahópum við tilkynningum og þeim textum sem falla utan við kanónuna HP. Margir 

aðdáendur neita að lesa hliðartexta og það sem höfundur segir utan upprunalega verksins, en 

aðrir lesendur gleðjast yfir hverri nýrri viðbótinni sem kemur frá Rowling. Sölutölur 

Fantastic Beasts segja að bókin njóti gríðarlegra vinsælda
69

, það ásamt þeirri staðreynd að 

stórmynd byggð á bókinni sé í framleiðslu gefur til kynna að þessi tiltekni „aukatexti“ eða 

saga sem styðst við upprunalegu kanónuna sé vel liðin af mörgum lesendum. Inn á vefsíðunni 

Pottermore er síðan hægt að finna ótal fleiri texta eftir J.K. Rowling sem tengjast að 

einhverju leyti Harry Potter galdraheiminum. Rowling hefur til að mynda skrifað upp ótal 

margar lýsingar á hinum ýmsu galdraskólum sem tróna víðsvegar um heiminn. Auk þess er 

þar að finna nánari lýsingar á persónum HP, heilu fjölskyldutrén og önnur smáatriði sem gefa 

meiri dýpt í sköpunarverkið og halda samræðum lesenda HP gangandi. 

   Í upphafi þegar Rowling var að setja vefsíðu sína af stað passaði hún sig á því að hlúa 

vel að þeim aðdáendum sem sýndu mikinn metnað og bjó til dæmis til verðlaun fyrir bestu 

aðdáendavefsíðurnar, bauð aðdáendum á forsýningar á kvikmyndunum og gaf útvöldum 

forskot á leyndar upplýsingar. Þannig tók hún virkan þátt í umræðunum á alþjóðanetinu um 

HP og gat því fylgst náið með því hvað var verið að segja um vörumerkið HP hverju sinni og 

spilað og hagrætt sínu efni eftir því.
70

 Harry Potter skáldsagnaserían hefur færst út fyrir það 

að vera einungis ritverk og er orðið eitt af stærstu vörumerkjunum á markaðnum í dag.
71

 Fullt 

af dóti, klæðnaði og markaðsvænum hlutum sem eru í einhverjum tengslum við HP eru í 

blússandi framleiðslu, svo ég tali nú ekki um hina risastóru og útpældu skemmtigarða sem 

hafa verið byggðir upp í anda galdraheimsins í  Flórída, Japan og í Hollywood. Rowling 

hefur mikið vald yfir þessari framleiðslu en Warner bros. sem eiga hluta í vörumerkinu ásamt 

höfundi, hafa gefið henni gríðarlega mikla stjórn og ákvörðunarvald um það hvað er framleitt 

undir HP merkinu og hvað ekki.
72

 Það sem byrjaði sem skáldverk er því orðið að einskonar 

ferlíki eða vörumerki, en Rowling heldur þó ávallt á stjórnartaumunum og er miðja alls þess 

sem tengist HP á einhvern hátt. Harry Potter og Rowling eru þar með eins og samvaxnir 

tvíburar. Margar gagnrýnisraddir hafa verið á lofti varðandi þetta vald höfundar yfir verkinu 

HP. Pottermore, vefsíða Rowling, sem á að brúa bilið milli höfundar og lesenda hefur til að 

mynd hlotið töluverða gagnrýni en fræðimenn og gagnrýnendur virðast finna í vefsíðunni 

einungis innantóm loforð um samstarf, síðan sé einungis til staðar til þess að Rowling hafi 

                                                           
69

 https://www.google.is/?gws_rd=ssl#q=fantastic+beasts+and+where+to+find+them+how+many+copies+sold  
70

 Susan Gunalius. Bls. 101 og 104. 
71

 Susan Gunalius. Bls. 29  
72

  Stephen Brown. Wizard! Bls. 98.  

https://www.google.is/?gws_rd=ssl#q=fantastic+beasts+and+where+to+find+them+how+many+copies+sold


24 

enn betri stjórnartauma á túlkunum og umræðum heldur en áður. Í þeirri viðleitni hennar að 

auka samræður aðdáenda á netinu sé hún í raun að beisla aðdáendasamfélagið og færa það 

undir sína stjórn. 
73

 

 

   Rowling virðist þó samkvæmt flestum vísbendingum vera almennt mjög hrifin af 

aðdáendaspuna og eins og áður hefur komið fram svipar hinn umtalaði eftirmáli í sjöundu 

bók seríunnar mjög til aðdáendaspuna í ákveðnum skilningi. Þá aðallega vegna þess hvernig 

hann er einungis örstutt framlit í örlög persónanna eftir langt og strangt ævintýri þeirra í 

baráttu við hin illu galdraöfl sem að bækurnar sjö fylgja eftir. Það er næstum eins og Rowling 

hafi sjálf viljað sýna lesendum sínum og þar með rithöfundum HP-aðdáendaspuna á netinu 

hvaða persónur hún sjálf vilji para saman í lokin.
74

 Mörgum aðdáendum þykir hún hafa gert 

mistök með eftirmála sínum þar sem hann skilji ekki eftir opinn enda fyrir persónur 

skáldverksins.
75

 Sem bendir til þess að þrátt fyrir að aðdáendur hneigist til aðdáendaspuna í 

ósk um að finna persónum sem þeir elska ákveðið framhaldslíf, vilji þeir að það framhald eigi 

að vera opið fyrir túlkun hjá hverjum lesenda fyrir sig. Rowling hefur einnig skrifað fleiri 

sögur í anda aðdáendaspuna eins og til að mynda smásögu um persónu sem kallast Celestina 

Warbeck
76

 en nafn hennar kemur einungis fyrir sem örstutt innskot í bókunum, eins og til 

dæmis í sjöttu bók seríunnar, Harry Potter og blendingsprinsinn (e. Harry Potter and the 

Half Blood Prince) þar sem Molly Weasley, móðir Weasley systkinana talar um að téð 

Celestine sé uppáhalds söngkonan sín.
77

 Rowling hefur einnig sent frá sér yfirlýsingar þess 

efnis að hún styðji sköpunargleði lesenda sinna sem vilji skrifa aðdáendaspuna um persónur 

HP.
78

 Hún hefur einnig talað um að líta ekki eins hýrum augum á aðdáendaspuna sem flokka 

mætti undir erótík, þar sem HP hafi upprunalega verið hugsaður fyrir börn.
79

 Þar sem 

aðdáendaspuni snýst aðallega um þá tilhneigingu aðdáenda að skapa persónum sem þeir elska 

baksögu eða framtíðarsýn til að tengjast persónunum enn frekar
80

, þá mætti jafnvel segja að 
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Rowling sé einn af sínum stærstu aðdáendum.  

  Stökkbreytingar á textum eins og HP með sitt stöðuga flæði af hliðartextum frá bæði 

höfundi og í aðdáendaspuna gerir það að verkum að lesendur eru ekki einungis móttakendur 

heldur hálfgerðir „með-höfundar“ (e. co-authors) sem bæta við skáldverkið. Ritverkið eins 

það þekkist í dag gæti verið að færast út fyrir það að vera einungis hin prentaða og stöðuga 

eining og muni fara, samkvæmt Martin Montgomery, Alan Duran, Nigel Fabb, Tom Furniss 

og Sara Mills, að vera síbreytileg og áframhaldandi samræða milli ólíkra radda.
81

 Vald 

höfundarins er þar með dregið í efa  sem uppspretta merkingar og túlkunar á textanum. 

Rowling virðist hinsvegar ætla að reyna beisla þessar tækninýjungar sér í vil með stöðugum 

tilraunum sínum til að ganga meðvitað inn í aðdáendasamfélagið á þann hátt að vilja vera þar 

bæði stjórnandi og þáttakandi. Ljóst er út frá sterkri tilhneigingu Rowling að segja frá eftirlífi 

persóna sinna og hversu erfitt hún á með að sleppa taki af skáldverkinu HP að hún er mjög 

bundin sköpun sinni. Hún hefur ríka tilhneigingu til að halda áfram með HP heiminn sem hún 

hefur skapað og sést það best á þeim hliðartextum sem hún hefur skrifað og gefið út bæði á 

alþjóðaneti og í prenti. HP er þannig mjög lifandi skáldverk sem er ennþá í stöðugri mótun 

hjá höfundi en einnig hjá lesendum, en aðdáendur og lesendur út um allan heim hafa haft 

gífurleg áhrif á eftirlíf verksins. Með tilkomu netvæðingarinnar þar sem samskipti eru í meira 

flæði en áður er orðið erfiðara að sjá hvar uppspretta nýrra texta og túlkunar liggja.  

  Ef ummæli Rowling í Carnegie Hall eru höfð í huga, þegar hún upplýsti lýðinn um 

kynhneigð Dumbledore, má sjá að samband höfundarins við aðdáendur/lesendur sína er mjög 

sterkt. Eftir yfirlýsinguna hrópaði Rowling nefninlega „Guð minn góður, 

aðdáendaspuninn!“
82

 og átti þá líklegast við að skáspuni um Dumbledore myndi aukast til 

muna, sem sýnir tengingu hennar við aðdáendaspunann á netinu, meðvitund um 

aðdáendamenningu og skilning hennar á því að ummæli hennar á blaðamannafundi hafa mikil 

áhrif á lesendur HP. Margir gagnrýnendur vilja meina að með þessu sé hún meðvitað að stýra 

því hvernig túlka beri persónur og söguheim skáldverksins.
83

 Mætti segja að Rowling sé að 

skapa sína eigin helkrossa, líkt og illmenni skáldsagnaheims hennar Voldemort gerði, til að 

ganga úr skugga um að höfundarvald hennar lifi áfram. Hún ætlar sér ekki að deyja. 

Helkrossana er þá að finna  í formi hliðartexta, vefsíðunnar Pottermore ásamt þeim upptökum 

af persónulegum viðtölum sem þekja veraldrarvefinn og skapa þeir höfundinum ákveðið 

eftirlíf. Rödd hennar og túlkun er þar með skrásett á stafrænum miðlum.   
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Lokaorð 

Veraldarvefurinn gerir það að verkum að vinsæl skáldverk öðlast nýja vídd. Mörkin eru ekki 

eins afgerandi og áður var. Á vefnum verður skáldverkið ekki einungis eitt heildstætt og 

prentað verk, heldur kerfi sagna og texta sem er í sífellri útþenslu.
84

 Margar og ólíkar raddir 

taka þátt í umræðum, túlkunum og sköpun á hliðartextum sem tengjast upprunalegu 

kanónunni oft sterkum böndum. Þrátt fyrir tilraunir Barthes til að þurrka út höfundinn þá er 

staðreyndin sú að hann lifir allverulega góðu lífi í menningunni í samfélagi nútímans. 

Höfundurinn er jafnvel sýnilegri en nokkru sinni fyrr með tilkomu alþjóðanetsins. J.K. 

Rowling er mjög sterkt dæmi um það en hún passar sig sérstaklega vel að halda sér mitt inn í 

hringiðu þeirra umræðna sem umlykja HP og meðvitað stígur hún inn í aðdáendasamfélagið í 

tilraun til þess að vera á sama tíma jafningi lesenda sinna og forystusauður. Stafræn útgáfa 

Pottermore sýnir einnig að Rowling skilur þróun markaðarins vel og að stafræn skáldverk séu 

að fara að aukast í framtíðinni. Það hvort að samræðan verði opnari eða lokaðari með 

netvæðingu bókaumræðunnar er  þó umdeilanlegt. Að vissu leyti er hún opnari þar sem 

margar og ólíkar raddir frá mismunandi stigum samfélagsins eiga möguleika á að mætast á 

veraldarvefnum og deila með hvort öðru lestrarreynslu sinni. Að öðru leyti geta netmiðlar átt 

ríkan þátt í að færa höfundinn, sem að ýmsir fræðimenn í gegnum tíðina hafa viljað þurrka út, 

enn frekar inn í sviðsljósið. Höfundarnafnið getur síðan gert það að verkum að höfundurinn 

öðlast heilmikla stjórn á umræðunni. Þrátt fyrir að lesendur fái þetta aukna frelsi í netvæðingu 

nútímans til að tjá sig óhindrað og skapa umræðuvöll um eigið efni, gerir stafræn tækni það 

einnig að verkum að höfundurinn fær lífskraftinn að nýju, en hann getur að sama skapi stigið 

óhindrað inn í umræðuvettvang lesenda. Þetta verður því hálfgerð þversögn í sjálfu sér þar 

sem rithöfundurinn hefur með netvæðingunni öðlast heilmikið valdartæki sem hann getur 

beislað að vild. Lesandinn hefur þó einnig ákveðið vald og það er lesandans að ákveða hvort 

hann hlusti á höfundinn eða ekki. Aukið tjáningarfrelsi höfundar og lesenda á netinu gerir það 

þó líka að verkum að erfitt er fyrir netnotendur að forðast túlkun höfundar þar sem þeir fá 

hana nánast beint í æð frá fréttatilkynningum og í viðtölum á hinum ýmsu miðlum. Samspilið 

á milli verður því nokkuð flókið. Valdið verður að flöktandi einingu sem erfitt er að festa 

niður. 

   Hlutverk lesenda og höfundar hefur einnig breyst að einhverju leyti. Hinn almenni 

lesandi á meiri þátt í að ákvarða hvaða skáldverk verði vinsæl og hvernig þau eru markaðsett. 

Bókmenntafræðingar samtímans þurfa að eiga í fullu fangi við að halda í við bókaumræðu 

alþjóðanetsins en útgefendur og skáldsagnahöfundar virðast smám saman vera að færa sig inn 

á netvæddar slóðir. Markaðsetning hefur aukist á netinu og vel standandi útgáfufyrirtæki 
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passa sig að fylgjast vel með hvað sé að gerast í stafrænum fjöldaumræðum. Til eru jafnvel 

dæmi um að bókaforlög taki inn vinsæla skáspunahöfunda sem birt hafa verk sín á netinu. 

Samband lesenda við rithöfunda hefur einnig orðið nánara með tilkomu veraldrarvefsins en 

lesendur eiga meiri möguleiki á að kynnast persónulífi höfundar, og ræða við hann og koma 

skoðunum sínum á framfæri með hröðum hætti. Í tilfelli Rowling sést það best á samskiptum 

hennar við aðdáendur sína á vefforritinu Twitter. Pottermore er síðan skýrt dæmi um það 

hvernig skáldskapur er farinn að færast enn frekar inn á slóðir stafrænna miðla. Á netvæddri 

öld, þar sem einstaklingurinn er í enn meiri útopnu en áður og þar sem hver einasti notandi 

tæknivæddra samskiptamiðla þarf að huga að markaðsetningu eigin sjálfs til að „rödd“ sín 

heyrist betur og til fleiri aðila, hefur höfundarvaldið fengið enn meira vægi þar sem 

nútímasamfélagið vill horfa til þekktra andlita eða radda sem þeir treysta.  

  Vefurinn er einnig gott dæmi um hvernig mörk skáldverka eru farin að fara meira út 

fyrir hina prentuðu eða útgefnu kanónu. Skáldskapurinn er ekki einungis texti bókarinnar 

heldur einnig tölvuleikir, spurningaspil, netkannanir og umræðuborð. Áhrif skáspuna á aðrar 

lesendur og á höfundinn sjálfan eru einnig mjög víðtæk en skáspuni HP hefur mótað 

framhaldslíf verksins í heild sinni og gefið hliðartexta höfundar og annarra skáspunahöfunda 

sem á eftir koma aukna vigt. Mörkin milli lesenda og höfundar verða því óljós þar sem netið 

og skáspuninn sem lifir þar góðu lífi gerir það að verkum að lesendur gerast höfundar og 

höfundur að lesanda. Erfitt er að segja til um hvernig lesendur taki við verkinu þegar þeir 

hafa fengið allar þessar auka upplýsingar um skáldsagnaheiminn frá bæði höfundi og öðrum 

lesendum. Til að mynda er erfitt fyrir lesanda sem heyrt hefur af ummælum Rowling í 

Carnegie Hall að lesa andstætt þeirri vissu að höfundur hafi hugsað Dumbledore sem 

samkynhneigðan. Auk þess skapa þessir hliðartextar og það sem er sagt utan texta ákveðið 

óréttlæti gagnvart þeim lesendum sem hafa ekki aðgang að tölvu eða sjónvarpi þar sem þeir 

eiga ekki þann möguleika að upplifa stafræna útþenslu skáldverksins. Rowling hefur þó 

einnig gefið út prentaða hliðartexta sem mætti segja að væru skáldverk út af fyrir sig, þó þeir 

hafi tengingu við hina upprunalegu kanónu. En það er þó aðallega þessir sífelldu 

túlkunarmöguleikar og viðtökur lesenda sem blása upp skáldverkið á stafrænum miðlum og 

gera það að verkum að textatengsl skáldverksins verða víðtækari. Hvort að aukning verði á 

lifandi og opnum skáldverkum á hinum ýmsu netmiðlum í formi samræðna, tölvuleikja og 

hliðartexta verður að koma betur í ljós með tímanum en erfitt er að neita því að breyttar 

áherslur hafa orðið á viðtökum og túlkunum á skáldverkum eftir að hinn almenni lesandi 

hefur fengið auknara vægi í umræðunni, sem má að mestu þakka hinum stafræna vettvangi. 
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