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Ágrip 
 

Fyrir þrjátíu árum byrjaði J.K. Rowling að skrifa fyrstu bókina um galdrastrákinn Harry 

Potter, vini hans og öll þau ævintýri sem á vegi þeirra verða. Enn þann dag í dag eru þetta 

einar af vinsælustu ungmennabókum sem gefnar hafa verið út. Lesendur kynnast hinum 

ýmsu hetjum og illmennum í gegnum bækurnar en það sem skoðað verður í þessari ritgerð 

eru hinar sterku kvenhetjur sem finna má í bókaflokkinum. Skoðaðar verða hugmyndir 

samfélagsins um hlutverk barnabókmennta áður fyrr og hvers konar breytingar hafa átt 

sér stað hvað varðar kröfur og væntingar sem gerðar eru til kvenna í bókmenntum. 

Kvenhetjur Harry Potter bókaflokksins verða settar í samhengi við þau gildi sem gömlum 

kvenhetjum voru sett og skoðað hvort þær falli inn í hefðbundnar staðalímyndir eða hvort 

þær brjótist út fyrir þann ramma. Kvenhetjurnar verða skoðaðar út frá hlutverkum þeirra 

og áhrifum á söguna en einnig sem einstaklinga innan samfélags út frá eiginleikum og 

framkomu. Teknar verða fyrir nokkrar af fjölmörgum kvenhetjum bókanna og þær 

skoðaðar út frá þessum gildum og fyrirfram gefnu hugmyndum um hlutverk konunnar 

innan bókmennta. Markmið þessarar ritgerðar er að komast að niðurstöðu um það hvort 

Harry Potter bækurnar séu uppfullar af staðalímyndum hvað varðar kvenhetjur eða hvort 

hér séu á ferðinni valdeflandi konur og góðar fyrirmyndir fyrir ungan lesendahóp.   
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Hvernig konur björguðu galdraheiminum 
Valdeflandi konur og birtingarmynd þeirra í galdraheimi Harry Potter 
  

 

 

1. Inngangur  
 

„Ég sver upp á æru og trú að ég hef ekkert gott í hyggju.“ 

(Rowling, 2000: 134) 

 

Öll þekkjum við staðalímyndir sem kynin eiga að hafa; karlinn er blár og konan er bleik 

– fjólublár er ekki til. Svo virðist sem mannskepnan sé með áráttu fyrir því að flokka hluti 

og menn, því að auðveldara er að skilgreina eitthvað sem á sér ákveðinn sess innan 

samfélagsins. Framleiðsla og neysla hafa meira að segja verið taldar kynjaðar andstæður 

þar sem framleiðsla fær jákvæðan, skapandi og karllægan stimpil á meðan neysla er látin 

samsvara neikvæðri og undirgefinni kvenímynd (Miller, 1994). Við vitum einnig að þær 

bókmenntir sem við lesum sem börn hafa áhrif á hugarfar okkar og þá heimssýn sem við 

myndum. Bókmenntir eiga mikinn þátt í að miðla fjölbreytileika og heimsmynd til ungra 

lesenda og eru þar talin með hlutverk kynjanna og birtingarmyndir þeirra. Allt frá því eftir 

fyrri heimsstyrjöldina byrjuðu kröfur til kynjahlutverka að slakna í barnabókmenntum og 

þá sér í lagi fyrir kvenhetjurnar. Þær voru ekki lengur einungis ástarviðfang karlhetjunnar 

heldur höfðu þær sína eigin sögu, fóru í ævintýri og gerðu ýmislegt sem áður hefði talst 

karllæg hegðun. Kvenhetjurnar lifðu þó oft í heimi þar sem gömlu kynjahlutverkin voru 

enn í gildi en þær sýndu þá uppreisn á móti þeim og fóru sínar eigin leiðir. Eftir seinni 

heimsstyrjöldina fóru nýjar karlhetjur að sjást í ungmennabókmenntum, þar sem það eitt 

að hafa öll helstu karllægu gildin dugði ekki endilega til að sigra söguna. (Simons, 2010). 

Það eru allnokkur dæmi um slíkar kvenhetjur í Harry Potter bókaflokknum eftir J.K. 

Rowling. Til að mynda er Nymphadora Tonks ein þeirra kvenhetja sem fer sínar eigin 

leiðir, klæðir sig ekki kvenlega og ber ekki hefðbundin gildi kvenleikans. Þó svo að þessar 

kvenhetjur fylgi ekki hinum hefðbundnu staðalímyndum sem kyni þeirra hefur verið gefin 

af samfélaginu þýðir það ekki að þær haldi ekki í kvenleika sinn, því að kvenhetjurnar 
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geta verið valdeflandi en á sama tíma sýnt fram á kvenleg gildi án þess að þau séu notuð 

til þess að gera lítið úr persónunni.  

Femínískir gagnrýnendur virðast skiptast í tvær fylkingar þegar kemur að 

femínískum gildum Harry Potter bókaflokksins; þeir sem telja bækurnar sýna fram á 

kynjað misrétti og þeir sem álíta þær framsæknar. Það hafa þó margir gagnrýnendur bent 

á að bækurnar innihalda margar sterkar kvenhetjur sem ganga þvert á staðalímyndir um 

hlutverk kynjanna og að umhverfi bókanna sé nokkuð jafnréttissinnaður galdraheimur. 

Þessir gagnrýnendur halda því fram að bækurnar sýni ekki fram á kynbundið misrétti 

heldur séu þær eflandi fyrir unga lesendur og innihaldi margar flottar fyrirmyndir (Smith, 

2010).  

Hér á eftir verða hlutverk kynjanna í galdraheimi Rowling skoðuð og hver 

birtingarmynd kvenpersóna bókaflokksins sé. Einnig verður skoðað hver áhrif þeirra eru 

og hvort að þær lúti því kynjaða hlutverki sem samfélagið skipar konum um leið og þær 

fæðast. Vangaveltur verða settar fram í tengslum við skáldsögurnar og fræðilegar 

heimildir sem eiga við. Er hinum úreltu hugmyndum um hlutverk kynjanna fylgt eftir eða 

eru hér á ferðinni nýstárlegar kvenhetjur sem eiga skilið sess í nútímasamfélagi? 

Bókaflokkurinn skiptist í sjö bækur sem komu fyrst út á frummálinu á árunum 1997 til 

2007 og verður farið vítt og breitt yfir allar bækurnar í þessu verkefni.  

 

2. Femínískar kenningar og bókmenntir 
 

„Það kemur allt úr bókum! En það er svo 

margt mikilvægara í lífinu en dugnaður.“ 

(Rowling, 1999: 243) 

 

Það var ekki fyrr en í kringum 1980 sem var farið að beita feminískum kenningum við 

greiningar á bókmenntaverkum. Með þessu nýja sjónarhorni fóru lesendur að huga meira 

að muninum á karlhetjum og kvenhetjum og af hverju hann gæti stafað (Armstrong, 

2006). Breytt viðhorf lesandans til skáldsagnapersóna olli því að athyglin beindist því æ 

oftar að kvenhetjunni en áður hafði tíðkast. Femínískir gagnrýnendur telja að skortur 

kvenhetjunnar felist vanalega í valdaleysi og sjálfstæði (e. agency) og er þá verið að meina 

hið pólitíska vald til þess að hrinda af stað veigamiklum breytingum í sögunni 
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(Armstrong, 2006). En femínísk bókmenntafræði hafði ekki einungis áhrif á stöðu 

kvenhetjunnar í huga lesandans heldur hafði hún einnig mikil áhrif á staðalímyndir 

kynjanna og skar á böndin sem tjóðruðu náttúrulegt kyn hetjunnar við þau hlutverk sem 

samfélagið úthlutaði henni. Þar með var kynjahugtakið endurskilgreint sem afurð 

menningarsamfélags innan bókmennta. Það má því segja að það hafi verið samfélagið 

sem ákvað að konur og karlar gætu ekki gegnt sömu hlutverkum, því að þó svo að 

einstaklingur fæðist sem ákveðið kyn að þá er sú hegðun sem kynjunum er tamin lærð af 

samfélaginu en ekki eðlisborin. Heimspekingurinn Michel Foucault taldi einnig að 

stærsta hlutverk samfélags manna væri að flokka þegna þess niður í hina ýmsu hópa og 

voru hlutverk einstaklinganna ákvörðuð út frá þeim hópum sem þau tilheyrðu (Foucault, 

1982). Farið var að líta á kvenleika frekar sem hugtak en hlutverk einstaklingsins og var 

þá bent á að aðalmunurinn á kvenhetju og karlhetju í skáldskap væri þeir eiginleikar sem 

þau bera. Þar af leiðandi sé gjáin á milli kynjanna í hinum bókmenntalega heimi mynduð 

af líffræðilegum mismuni (Armstrong, 2006). Hér áður fyrr fengu hin stirðnuðu hugtök 

um kvenleika og karlmennsku að ríkja en í dag eru þessi hugtök ekki jafn ríkjandi og 

enginn lesandi í nútímasamfélagi kippir sér upp við að sjá kvenhetju sýna sömu eiginleika 

og karlhetja í sömu sögu (Weed, 2006).  

 

3. Daglegt líf blandast skáldskapnum 
 

„Auðvitað gerist þetta í höfðinu á þér, Harry, en af hverju í  

ósköpunum ætti það að þýða að þetta sé ekki raunverulegt?“ 

(Rowling, 2007: 583) 

 

Femínísk greining á afþreyingarefni varpar þó fram þeirri spurningu um hvort textarnir 

séu einungis endurspeglun á samfélaginu sem höfundurinn lifir í og vilji höfundur þar af 

leiðandi miðla eigin samfélagssýn til lesenda í gegnum verk sín (Moody, 2006). J.K. 

Rowling hefur sjálf sagt að hún hafi notað ýmislegt úr lífi sínu og umhverfi við skrif 

bókaflokksins um galdrastrákinn Harry Potter og fékk hún til dæmis hugmyndina að 

sögunni árið 1990 þegar hún sat í lest frá Manchester til King’s Cross lestarstöðvarinnar 

í London, en lestarstöðin gegnir mikilvægu hlutverki í sögunni. Næstu fimm árin hélt hún 

áfram að skrifa söguna og kom fyrsta bókin af sjö, Harry Potter og viskusteinninn, út hjá 
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Bloomsbury Children‘s Books árið 1997. Fyrstu bókina skrifaði hún að mestu í Edinborg 

og notaði hún Edinborgarkastala sem innblástur fyrir byggingu Hogwartskóla og nöfn 

margra persóna fann hún á legsteinum í kirkjugarði sem hún gekk oft um auk þess sem 

aðalpersóna bókaflokksins, Harry Potter, á sama afmælisdag og Rowling sjálf (Compson, 

2002). Það er því augljóst að Rowling dró þónokkurn innblástur úr umhverfi sínu við skrif 

bókanna og því líklegt að samfélagið sem hún hrærðist í hafi haft áhrif á persónusköpun 

og atburðarrás, hvort sem það hafi verið meðvitað eða ekki. Það er mikilvægt að minnast 

á áhrif samfélagsins í þessu samhengi því að þó Rowling hafi skapað fjöldann allan af 

sterkum og valdeflandi kvenpersónum að þá er vert að benda á að karlhetjur gegna nánast 

öllum efstu stöðum samfélagsins sem hún skapar; til að mynda gegnir Cornelius Fudge 

starfi galdramálaráðherra, Albus Dumbledore er skólameistari Hogwartsskóla og mesta 

ógn galdraheimsins er hinn myrki herra,Voldemort. Á meðan karlhetjur gegna 

mikilvægustu embættum samfélagsins eru persónur á borð við Molly Weasley, sem er 

heimavinnandi húsmóðir, Minerva McGonagall aðstoðarskólameistari og þá gegnir 

fröken Pomfrey stöðu skólahjúkrunarfræðings, en allt eru þetta talin vera hefðbundin 

kvennastörf. En þó svo þessar konur séu ekki hæstráðendur þýðir það ekki að þær gegni 

ekki veigamiklu hlutverki fyrir framgang sögunnar og séu ekki góðar fyrirmyndir fyrir 

unga lesendur. Það er vel hægt að sjá fyrir sér að Rowling hafi ekki einungis tekið mið af 

umhverfi sínu við skrif bókanna heldur einnig fengið innblástur frá samfélaginu, en eins 

og gefur að skilja hefur margt breyst á síðastliðnum þrjátíu árum. En samfélag hins 

vestræna heims var töluvert karllægara þá en það er í dag. Það má einnig geta sér til um 

að hún hafi skrifað um hið karllæga samfélag þess tíma en vísvitandi skapað sterkar 

kvenpersónur til þess að sýna fram á að ekki þurfi að vera galdramálaráðherra til þess að 

gegna veigamiklu hlutverki innan sögunnar. Rowling var augljóslega meðvituð um 

kynbundnar hugmyndir samfélagsins þar sem hún ákvað að notast við skammstöfun í 

höfundanafni sínu frekar en sitt eigið nafn, Joanna, og bætti hún við millinafninu Kathleen 

til þess að skammstöfunin yrði J.K. Rowling. Þetta gerði hún til að auðvelda 

markaðssetningu bókarinnar þar sem hún taldi að sú staðreynd að hún væri kona gæti fælt 

karlkyns lesendur frá lestri. Bækurnar urðu þó fljótt vinsælar hjá öllum kynjum og virðist 

kyn höfundar ekki hafa haft neikvæð áhrif á áhuga karlkyns lesenda.   
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3.1 Áhrif dægurmenningar á unga lesendur 
 

„Þú svífst einskis, allt fyrir sögu, alveg sama hver á í hlut.“ 

(Rowling, 2001: 339) 

 

Áhrif dægurmenningar á sjálfsmynd ungra stúlkna hafa ávallt verið mikil og geta þau haft 

slæm áhrif á heimssýn þeirra. Þær eiga að oft að standast mjög misvísandi væntingar frá 

samfélaginu. Ungir einstaklingar leitast gjarnan í alla dægurmenningu, það er 

bókmenntir, kvikmyndir, tímarit, tónlist og þess háttar miðla. Þessir þættir hafa mikil áhrif 

á mótun þeirra sem einstaklinga innan samfélagsins og notast þau við dægurmenninguna 

til þess að læra hvers er ætlast af þeim af samfélaginu. En þar ekki endilega að finna bestu 

fyrirmyndirnar þar sem oft eru settar strangar líkamlegar útlitskröfur á ungt fólk ásamt 

kröfum um að eiga hina og þessa hluti. Þá er látið líta svo út að aðeins með slíkum hlutum 

öðlist einstaklingar hamingju. Joanne Hollows skoðaði í rannsóknum sínum samhengið á 

milli femínisma og þeirrar birtingarmyndar kvenna sem fram kemur í dægurmenningu og 

hún telur að hægt sé að skipta því í tvö hugtök; annars vegar „myndir af konum“ og hins 

vegar „myndir fyrir konur“ (Hollows, 1999). Hið fyrra beinir sjónum að því hvernig 

fjölmiðlar, meðal annars, skapa ákveðnar staðalímyndir og gefa upp villandi upplýsingar 

um raunverulegt líf kvenna og þjóðfélagslegri stöðu þeirra sem viðheldur þar með þeim 

hugmyndum og gildum sem settar hafa verið fram af karllægu samfélagi. Seinna hugtakið 

bendir á þau miklu áhrif sem dægurmenning hefur á samfélagið ásamt því að tala um 

„konuna sem mynd“. Þar telur Hollows að flest það efni sem kemur úr heimi 

dægurmenningar sé ætlað fyrir karlkyns áhorfandann og því þurfi konur að aðlaga sig að 

þeim kröfum sem hið karllæga samfélag gerir til þeirra því það sé þeirra hlutverk. 

Dægurmenningin og öll þau glanstímarit og kvikmyndastjörnur sem henni fylgja hafa þar 

af leiðandi gríðarleg áhrif á þá birtingarmynd sem stúlkur og konur sjá í samfélaginu og 

upplifa sem kröfur til sín. Þessi birtingarmynd gerir óraunhæfar líkamlegar og andlegar 

kröfur til kvenfólks og þegar þær ná ekki að standast þær er þeim kastað til hliðar. Það er 

því virkilega hressandi að lesa bækur um ungt fólk, ætlaðar ungu fólki þar sem 

útlitslýsingar eru sjaldséðar, fyrir utan einstaka persónueinkenni eins og hárgerð eða 

augnlit til að hjálpa lesendum að ímynda sér persónurnar betur. Það sem Rowling notar 

til þess að skilgreina og lýsa sínum persónum er miklu frekar þeirra innri manngerð og 

framkoma (Berlatsky, 2015). Það er undantekning ef minnst er á húðlit persóna bókanna 
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og sjaldan er holdafari þeirra lýst. Sú lýsing sem lesandinn fær á Hermione Granger er til 

dæmis að hún er með úfið brúnt hár, brún augu og einstaklega gáfuð (Rowling, 1999: 92). 

Með því að takmarka líkamlegar lýsingar á persónum sínum, en hafa þó einfaldar 

útlitslýsingar svo sem háralit, gerir Rowling lesendum auðveldara fyrir að setja sig í spor 

persónanna og geta þar með komið sér vel fyrir í sínum eigin galdraheimi við lestur 

bókanna án þess að hefta ímyndunarafl þeirra. 

 

3.2 Staðlaðar ímyndir kynjanna 
 

„Við erum öll mennsk. Öll mannslíf eru jafn mikils virði...“ 

(Rowling, 2007: 358) 

 

Allt þar til nýlega voru þær ímyndir sem kynin fengu í barnabókmenntum líkt og um tvær 

andstæðar tegundir væri að ræða. Skrifaðar voru „stúlknabækur“ og „pilta bækur“, því 

gagnstæð kyn gátu með engu móti haft ánægju af því að lesa bækur sem ekki voru ætlaðar 

því kyni sem þeim var úthlutað við fæðingu (Simons, 2010). Í þessum bókum var ýtt undir 

staðalímyndir kynjanna og þeim sýnd sú hegðun sem ætlast er til að kynin endurspegli í 

samfélaginu. „Stúlkna bækur“ áttu að hjálpa stúlkum að vaxa úr grasi og verða að konum 

á meðan „pilta bækur“ áttu að sjá til þess að piltarnir yrðu að karlmönnum. Lesendur 

bókanna höfðu ákveðnar hugmyndir um hvert hlutverk þeirra í samfélaginu væri og voru 

þessar bækur staðfesting á þessum hugmyndum. Í „piltabókum“ var sett fram persóna 

sem var sterk, huguð og trygg en lét þó ekki vaða yfir sig á meðan „stúlkna bækur“ sögðu 

frá persónum sem voru hlýðnar, auðmjúkar, höfðu gaman af húsverkum og báru mikla 

virðingu fyrir yfirvaldi. Stúlkur áttu að læra að gera eins og þeim var sagt og var öll 

ævintýraþrá bæld niður. Það kom þó fyrir að persónur brjóti sér leið út úr mótum 

staðalímynda en þá var töluvert betra að vera svo kölluð „strákastelpa“ en „stelpustrákur“, 

þar sem konur voru taldar vera veikara kynið. Judy Simons tekur sem dæmi persónuna Jo 

March í skáldsögunni Little Women, eftir Louisu May Alcott sem kom út á árunum 1868-

1869. En Jo er svo kölluð „strákastelpa“ sem er alls ekki sátt með hlutskipti sitt sem kona 

í samfélaginu og fer þvert á væntingar lesandans um hvernig kvenhetja í hennar stöðu eigi 

að haga sér. Það má segja að hún hafi orðið einskonar tákn fyrir frelsi og sjálfstæði í 

barnæsku margra stúlkna. Persóna Jo er samt sem áður kvenhetja og neitar Alcott því 

ekki, þó svo að hún vilji ekki fara eftir þeim samfélagslegu gildum sem stúlkum höfðu 
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verið settar (Simons, 2010). Það virðist falla betur í kramið hjá lesendum ef kona tileinkar 

sér karlmannlega eiginleika en ef karlmaður tileinkar sér kvenlega eiginleika. Þó svo að 

þessar erkitýpur kynjanna séu vissulega að finna í bókum ætluðum ungu fólki í dag þá er 

munurinn á milli kynjanna ekki jafn svartur og hvítur og hann var hér áður fyrr. Þess í 

stað erum við komin með fallegan gráan lit, eða þann fjólubláa sem minnst var á hér í 

byrjun, sem leyfir persónum að vera alls konar líkt og sú flóra barna og ungmenna sem 

koma til með að lesa bækurnar.  

Í heiminum sem J.K. Rowling skapaði má finna ýmis dæmi um bæði erkitýpur 

kynjanna og algjörar andstæður þeirra. Gott dæmi um erkitýpur væru skólarnir 

Durmstrang og Beauxbaton sem kom í heimsókn í Hogwartskóla í fjórðu bók seríunnar, 

Harry Potter og eldbikarinn (Rowling, 2001). Í raun eru skólarnir þrír gott dæmi um 

gamla heiminn og hinn nýja. Nemendur Durmstrang- og Beauxbatonskóla eru miklar 

erkitýpur kynjanna þar sem nemendur Durmstrang eru sterkir, gáfaðir og miklir kappar 

en í Beauxbaton er nemendum lýst sem fallegum, fáguðum og ljúfum, en hafa þó glettni 

sem tilheyrir erkitýpu kvenna. Þeir nemendur sem lesandinn fær að kynnast úr skólunum 

tveimur virðast allir vera steyptir í sama mótið, meira að segja þegar kemur að klæðnaði. 

Nemendur Durmstrang virðast allir klæðast þungum, dökkum flíkum og feldum á meðan 

nemendur Beauxbaton klæðast ljósum og léttum silkiklæðnaði. Í Hogwartskóla eru svo 

nemendur af öllum kynjum sem eru jafn mismunandi og þau eru mörg. Þó svo að 

erkitýpur kynjanna finnist innan veggja Hogwarts skóla þá er flóran svo mikil að allir sem 

lesa bækurnar ættu að finna sér persónu sem þeir samsvara sér við að einhverju leiti. Í 

kvikmyndinni sem gerð var eftir fjórðu bók flokksins eru skólarnir kynjaðir enn fremur 

með því að gera Durmstrang alfarið að drengjaskóla og Beauxbaton alfarið að 

stúlknaskóla (Newell, 2005). 

 

4. Erkitýpur í galdraheimi Rowling 
 

„Hefurðu nokkurn tíman séð kóngulær hegða sér svona?“ 

(Rowling, 1999: 128) 

 

Það sem við sjáum í Harry Potter bókaflokknum, sem var ekki endilega algilt í barna- 

og unglingabókmenntum, er einstaklega mikið af sterkum kvenpersónum. Erkitýpur 
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pilta fyrri alda voru hugaðir og sterkir á meðan stúlkur voru undirgefnar og blíðar. Tvær 

af aðalpersónum Harry Potter bókaflokksins, þau Ron Weasley og Hermione Granger, 

falla ekki undir þessi gildi. Nokkur af helstu persónueinkennum Rons eru að hann er 

frekar latur, sérhlífinn og einstaklega hræddur við köngulær á meðan Hermione er 

ákveðin og óskammfeilin ásamt því að vera gáfaðasti nemandi skólans. Þó svo að þau 

beri bæði einkenni gömlu erkitýpunnar þá eru þau sannarlega ný og endurbætt útgáfa 

sem á töluvert betur heima í nútímasamfélagi. Kvenpersónusköpun Rowling 

einkennaist því af sterkum konum sem brjóta niður alla þá múra sem staðalímyndir 

forvera þeirra byggðu.  

Þó svo að Hermione Granger sé þar fremst í flokki þá er hún alls ekki einsdæmi 

um sterka kvenpersónu í galdraheiminum. Til að mynda er yfirkennari 

heimavistarinnar Gryffindor, sem þau Harry, Ron og Hermione tilheyra, og 

aðstoðarskólameistari Minerva McGonagall og eins má nefna Molly Weasley, móður 

Ron. Þetta eru tvær gjörólíkar persónur í bókaflokknum sem gegna þó svipað stóru 

hlutverki innan söguheimsins. McGonagall er ströng, hvöss og ber með sér mikið 

yfirvald, yfirvald sem stúlkur áttu áður fyrr ekki að hafa heldur að virða, ásamt því að 

gegna mikilvægu starfi innan Hogwartskóla. McGonagall er einnig fyrsti 

galdramaðurinn til að birtast í bókunum, en þá í líki kattar fyrir utan Runnaflöt fjögur 

þar sem Harry, þá eins árs gamall og munaðarlaus, skyldi eiga heima. Molly er á hinn 

bóginn heimavinnandi húsmóðir, móðurleg og ljúf, sem passar við hina gömlu 

staðalímynd kvenna, en hún lætur þó ekki vaða yfir sig og stjórnar heimili sínu með 

harðri hendi ásamt því að taka þátt í bardögum og verja fjölskyldu sína fyrir illum 

öflum. Hér eru tvær sterkar kvenpersónur sem eru hvor fyrir sig sterk á sinn eigin hátt 

en eru þó eins ólíkar og hægt er að vera. Það sem tengir þær þó saman er að þær munu 

gera allt sem í þeirra valdi stendur til að verja þá sem þær elska og þau gildi sem standa 

þeim næst.  
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5. Hliðstæður  
 

„Uss! Hlustaðu! Nú kemur einhver!  

Ég held – ég held að þetta séum við!“ 

(Rowling, 1999: 275) 

 

Gagnrýnendur eru ekki sammála um hvort bækurnar megi flokkast sem femínískar eða 

ekki og vilja margir meina að Rowling styðjist við gamlar hugmyndir um hlutverk 

kvenna. Það eru vissulega kvenhetjur sem eru hliðstæður hinna gömlu staðalímynda, 

en það er einnig hinar ýmsu hliðstæður þar sem karlhetjur sýna neikvæða karlímynd. 

Edmund Kern bendir á nokkrar af þessum hliðstæðum og segir að kjánaleg framkoma 

Lavander Brown og Parvati Patil rími við barnaleg uppátæki Dean Thomas og Seamus 

Finnigan. Hann bendir einnig á að óhappið sem Hermione lendir í með 

ummyndunardrykkinn ætti að lesa sem hliðstæðu við sniglaóhapp Ron Weasley (Kern, 

2010). Einnig mætti bæta við þetta hliðstæðu á milli hins vanhæfa Gilderoy Lockhart, 

sem kenndi nemendum Hogwarts skóla Varnir gegn myrku öflunum í Harry Potter og 

leyniklefanum, og Sybill Trelawney sem kennir spádómafræði við Hogwartsskóla.  

Einnig má finna hliðstæður innan persónuflóru bókanna  og eru tvær 

heimavinnandi húsmæður gott dæmi um það; Molly Weasley og Petunia Dursley. Þær 

gætu þó ekki verið ólíkari þó svo þær gegni sömu samfélagslegu stöðu og það sem 

skiptir þær mestu máli sé fjölskyldan þeirra. Petunia myndi falla undir hinar gömlu 

hugmyndir um hlutverk kvenna, en það flokkast þó ekki eftir hlutverki hennar sem 

húsmóðir heldur eftir persónuleika hennar. Hún er að mestu leiti undirgefin eiginmanni 

sínum, lætur stjórnast, segir fátt og hefur lítil áhrif á framgang sögunnar. Fyrir utan að 

hún er vissulega móðursystir Harrys og hann hefði ekki endað á heimili 

Dursleyhjónanna ef ekki væri fyrir hana, en hvort að það heimili hafi verið góð lausn 

fyrir Harry er svo allt annað mál. Molly gegnir svo sama hlutverki og Petunia en lætur 

engan segja sér fyrir verkum, lætur sínar skoðanir í ljós, er sterk og hugrökk og fellur 

því betur í þær staðalímyndir sem áður voru gerðar fyrir karla. Innan heimilisins eru 

hún og eiginmaður hennar, Arthur, þó jafningjar og stjórna heimilinu og börnunum 

sínum sjö í sameiningu og bera virðingu fyrir hvort öðru. Molly gegnir einnig töluvert 

mikilvægari hlutverki innan sögunnar en Petunia og hefur áhrif á framgang mála.   
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Flestir drápararnir (e. death eaters) sem nefnir eru á nafn eru karlkyns en það 

þýðir ekki að allir illvirkjar bókanna séu það. Doloers Umbridge og Bellatrix Lestrange, 

sem koma fyrst fram í Harry Potter og Fönixreglunni, vekja jafn mikinn, ef ekki meiri, 

ótta hjá galdrasamfélaginu og allir karlkyns drápararnir. En þær hliðstæður sem væri 

einnig hægt að setja upp hlið við hlið eru til að mynda hliðstæða góðs og ills. Ef horft 

er á þau illmenni sem koma fram í bókunum einkennast þau gjarnan af valdafíkn og 

ágegni. Þetta einkennir einnig kvenkyns illmenni, líkt og Umbridge, en þetta eru allt 

persónueinkenni sem falla undir gömlu staðalímyndina um karlhetjur. Á hinn bóginn 

sýnir aðalpersóna bókanna, Harry Potter, fram á mikla löngun eftir nánum samböndum, 

góðmennsku, óeigingirni og ábyrgð, sem væri frekar túlkað sem kvenlegir eiginleikar 

ef farið er eftir gömlu staðalímyndunum. Það væri því hægt að túlka það sem svo að 

Rowling setji samasem merki á milli góðs og hins kvenlega annars vegar, og ills og 

hins karllæga hins vegar.  

 

6. Sterkar kvenhetjur innan galdraheimsins 
 

„Ekki segja mér hvað ég á að gera Harry Potter!“ 

(Rowling, 2007: 311) 

 

Þær kvenhetjur sem Rowling setur fram fyrir lesendur eru allt annað en veiklundaðar 

og eru flestar þeirra sterkar, ákveðnar og hugrakkar. Margar af kvenhetjum Rowling 

bera með sér einkenni gömlu gildanna en þær sem bera þau gildi sem áður tilheyrðu 

karlhetjum bókmennta eru þó í miklum meirihluta. Eftir að margir ungir lesendur ólust 

upp við að horfa á karlhetjurnar bjarga kvenhetjunni sem var ávalt kona í klípu getur 

það verið hressandi að sjá loksins sterkar kvenhetjur sem bjarga piltum í neyð.  

 Þær konur sem koma fram í galdraheimi Rowling eru ekki eingöngu settar fram 

í hinum hefðbundnu kvenhlutverkum, svo sem húsmóðir, skólastúlka eða kennari, 

heldur fá þær einnig óhefðbundin hlutverk; svo sem mikilvægir starfsmenn innan 

galdramálaráðuneytisins, íþróttakappar og illmenni. Quidditch gegnir veigamiklu 

hlutverki innan galdraheimsins og sú staðreynd að konur og karlar leiki í sömu 

liðunum, án þess að það teljist óeðlilegt, hlýtur að teljast til mikilla framfara í 

réttindabaráttu kvenna. Þegar Harry og félagar fara á heimsmeistaramótið í Quidditch 
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í fjóðru bókinni, Eldbikarinn, kynnir Rowling leikmenn liðanna til leiks eingöngu með 

eftirnafni þeirra og því er engin leið fyrir lesendur að komast að því hvort um hvers 

kyns leikmann er að ræða: „Troy – Mullet – Moran!“ (Rowling, 2001: 83). Það er ekki 

fyrr en nokkru síðar sem lesandinn kemst að því að Mullet er kona þegar Rowling 

skrifar: „Þegar Mullet þaut enn einu sinni í átt að markstöngunum með tromluna 

tryggilega festa undir handleggnum flaug gæslumaður Búlgaranna, Zograf, út á móti 

henni“ (Rowling, 2001: 84-85). Í upprunalega textanum kemst lesandinn einnig að því 

að Moran, annar leikmaður írska liðsins, sé kvenkyns þegar Rowling skrifar: „Dimitrov 

shot straight at Moran, who had the Quaffle, nearly knocking her of her broom“ 

(Rowling, 2014: 95), en í íslensku þýðingunni kemur ekkert fram um kyn Moran. Það 

er því gaman að sjá hvernig Rowling laumar sterkum kvenhetjum inn í allar stéttir 

galdraheimsins en það sem er enn þá skemmtilegra er að það virðist enginn kippa sér 

upp við það. Það yrði að öllum líkindum einhver sóttur til laga ef kvenmaður myndi 

mæta í karlalandslið í fótbolta og ætla að taka þátt í heimsmeistarakeppninni með þeim 

í þeim mugga heimi sem við lifum í. En það er gaman að lesa um aðra heima þar sem 

það telst ekki óeðlilegt, þar sem konur og karlar standa jafnfætis í öllum þrepum 

tilverunnar. Með því að taka ekki fram kyn leikmanna liðanna leyfir Rowling lesendum 

sínum að grípa í ímyndunaraflið og mögulega setja leikmennina í sína mynd, sem hlýtur 

að teljast eflandi fyrir unga lesendur og þá sér í lagi stúlkur sem eru óvanar að lesa um 

konur á þennan hátt í bókmenntum. Quidditchliðin innan Hogwartskóla eru einnig 

kynjablönduð og þegar Oliver Wood, fyrirliði Gryffindorliðsins hefur ræðu sína á 

„Jæja, piltar“ bætir Angelina Johnson, kvenkynsmeðlimur liðsins og sóknarmaður, 

fljótt við „Og stúlkur“ sem Wood samþykkir strax (Rowling, 1999: 159). Angelina er 

lykilleikmaður í liðinu og tekur að lokum við af Wood sem fyrirliði Gryffindor. Þegar 

Harry getur á tímabili ekki leikið hlutverk sitt sem leitari liðsins tekur Ginny Weasley 

við stöðu hans og yfirmaður Quidditchdeildar skólans er fröken Hooch. Það er því 

augljóst að það eru margar sterkar kvenhetjur í bókflokkinum sem vert er að skoða í 

samhengi við feminískar kenningar.  
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6.1 Hermione Granger  
 

„Sannleikurinn er sá að þú trúir ekki  

að stelpa hafi verið svona klár“ 

(Rowling, 2005: 441) 

 

 Aðal kvenhetja bókaflokksins er óneitanlega Hermione Granger, sem er ein af 

mikilvægustu persónum bókanna ásamt vinum sínum, þeim Harry Potter og Ron 

Weasley. Hún fer einnig á móti þeim samfélagslegu hefðum sem kvenhetjur eig að falla 

undir án þess þó að það fari út í öfgar. Hún er gáfaðasta nornin í sínum árgangi, 

hugrökk, trygg og fylgir mikilli rökvísi en þetta eru allt einkenni sem voru gefin 

karlhetjum hér áður. Eitt dæmi af mörgum um rökvísi Hermione er þegar hún bendir 

Hagrid góðfúslega á að hann búi í timburhúsi þegar hann tekur að sér drekaungann 

Norbert (Rowling, 1999: 199). Annað dæmi er þegar hún ræður út úr rökfræðigátu 

Snapes í lok fyrstu bókarinnar: „Margir af okkar virtustu galdramönnum hafa ekki 

snefil af rökvísi“ segir hún (Rowling, 1999: 242). En þrátt fyrir að Hermione beri 

ákveðin einkenni karlhetju er hún þó alls ekki mótfallinn kvenleikanum, því hún sýnir 

einnig miklar tilfinningar og ber mikla virðingu fyrir yfirvaldinu. Virðing hennar 

gagnvart reglum koma glögglega fram þegar hún segir við Harry og Ron eftir 

áhættusamt næturbrölt þríeykisins um skólann: „Ég vona að þið séuð ánægðir með 

ykkur. Við hefðum öll getað dáið – eða það sem verra er – verið rekin“ (Rowling, 1999: 

140). Hermione tekur mjög miklum breytingum í gegnum flokkinn og minnkar 

skyldurækni hennar með árunum þegar hún þroskast og skilur að reglur eru stundum 

gerðar til þess að brjóta þær. Hermione er kynnt til sögunnar sem ótrúlega gáfuð, ung 

stúlka sem virðist þó ekki endilega búa yfir mikilli félagslegri hæfni og í fyrstu á hún 

erfitt með að eignast vini. Í lok fyrstu bókarinnar eru þau þrjú orðin perluvinir og fær 

lesandinn að fylgjast með vináttu þeirra blómstra í gegnum bókaflokkinn. Það virðist 

ekki skipta Harry né Ron neinu máli að Hermione sé stelpa þegar þeir ákveða að vingast 

við hana og er hún ekki gerð sem „ein af strákunum“ heldur er hún sinn eigin 

veigamikla persóna sem skiptir miklu máli í sögunni (Gladstein, 2012).  

 Þær gömlu hugmyndir sem uppi eru um hlutverk kvenna og hverju þær leitast 

eftir gefa oft á tíðum til kynna að aðaldrifkraftur þeirra sé móðureðli og að oft á tíðum 

kemur viðkvæmni þeirra þeim í klandur og þá kemur karlhetjan til sögunnar og bjargar 
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kvenhetjunni. Það er þó ekki sömu sögu að segja af þríeykinu Harry, Ron og Hermione 

þar sem að tilfinningar Harrys koma þeim oftar en ekki í vandræði og vanalega er það 

Hermione sem bjargar þeim með skynsemi sinni og rökhugsun. Til að mynda væri 

ólíklegt að Harry og Ron hefðu sloppið frá Djöflasnörunni í lok fyrstu bókarinnar en 

þar sem að Hermione tekur svo vel eftir í tímum þá mundi hún hvaða planta þetta var 

og hvernig átti að sleppa frá henni. Það er því snilli hennar að þakka að þeir félagar 

lifðu fyrstu bókina af. Í annari bókinni, Harry Potter og leyniklefinn, er það Hermione 

sem kemst að því hvaða skrímsli hefur ítrekað hrellt nemendur Hogwartskóla, en það 

vaknaði úr fimmtíu ára dvala og því augljóst að margir galdramenn og nornir hafa reynt 

að finna út hvert skrímslið væri án árangurs. Hermione, þá um 12 ára gömul, komst 

hinsvegar að því að skrímslið var Basilíuslanga. Hermione hjálpar Harry síðan í þriðju 

bókinni, Harry Potter og fanginn frá Azkaban, við það að frelsa hina rangsökuðu Sirius 

Black og hippógriffínann Grágogg og í fjórðu bókinni, Harry Potter og eldbikarinn, er 

það Hermione ein sem stendur með Harry þegar hann endar óvænt í Þrígaldraleikunum, 

lífshættulegri galdrakeppni sem er haldin innan skólans. Ron verður þar svo 

öfundsjúkur út í alla athyglina sem Harry fær að hann talar ekki við hann lengur en 

Hermione hjálpar honum að undirbúa sig fyrir þrautirnar. Í þessari bók stofnar hún 

einnig samtök um réttindi húsálfa, sem vinna án afláts og fá aldrei greitt, sem henni 

finnst einstaklega ósanngjarnt og sýnir hún þar mikla samkennd með minnimáttar. Í 

fimmtu bókinni, Harry Potter og Fönixreglan, bjargar Hermione vinum sínum enn og 

aftur frá hinni reiðu Dolores Umbridge þegar hún gómar þau við að halda leynilega 

fundi í skólanum þar sem Harry hefur kennt nemendum ýmis galdrabrögð sem munu 

nýtast vel í komandi bardögum. Það má einnig benda á að Hermione átti hugmyndina 

að því að Harry myndi kennar öðrum nemendum skólans þar sem hann hefur virkilega 

reynslu af því að berjast gegn Voldemort, sem sneri aftur í fjórðu bókinni. Þegar 

Umbridge fangar hópinn ætlar hún að refsa þeim inn á skrifstofunni sinni en Hermione 

nær að plata hana með sér út í skóg á röngum forsendum og þar ná þau að losa sig við 

hana og komast í Galdramálaráðuneytið að bjarga einum af meðlimum Fönixreglunnar 

(Bell, 2012). Í sjöttu bókinni, Harry Potter og Blendingsprinsinn, er það Hermione sem 

áttar sig fyrsta allra á að bók Blendingsprinsins sé ekki öll þar sem hún er séð á meðan 

Harry og Ron dásama hana. Hefðu þeir hlustað á hana hefði Dumbledore fengið 

mikilvægar upplýsingar um Severus Snape og óheppilegt atvik þar sem Harry ræðst á 

erkióvin sinn, Draco Malfoy, ekki átt sér stað. Í sjöttu bókinni tekst Hermione jafn 

framt á við innri tilfinningar sínar sem hingað til höfðu verið frekar duldar og sýnir hún 
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fram á mikið hugrekki í lok bókarinnar þegar hún lofar Harry að fara með honum að 

leita að Helkrossunum Voldemorts. Í sjöundu og síðustu bókinni, Harry Potter og 

dauðadjásnin, kemur Hermione þeim Harry og Ron oft til bjargar með snilli sinni á 

ferðalagi þeirra og þegar líður á er það Ron sem lætur undan tilfinningum sínum og 

yfirgefur þau Harry og Hermione. Enn og aftur stendur Hermione með Harry í gegnum 

erfiðleikana á meðan Ron lætur tilfinningar sínar ganga með sig í gönur, sem alla jafna 

er eiginleiki sem er tileinkaður konum.  

 Það má því með sanni segja að Hermione sé ein mikilvægasta persóna bókanna 

því án hennar er líklegt að Harry og Ron hefðu dáið þegar þeir lentu í Djöflasnörunni 

og ef hennar hefði ekki notið við þá hefðu bækurnar líklegast einungis orðið ein en ekki 

sjö talsins. Það er augljóst að Harry og Ron líta upp til hennar og þeir láta það óspart í 

ljós þegar líður á bókaflokkinn: 

 

„Þú ert snillingur,“ endurtók Ron með aðdáun.  

„Já, Hermione, þú ert það,“ samsinnti Harry einlægur.  

„Ég veit ekki hvað við gerðum án þín.“ 

(Rowling, 2007: 236) 

 

Hún er ekki einungis klár þegar kemur að námi heldur hefur hún innsæi sem gefur þeim 

félögum oftar en ekki forskot á óvinina sem virðast laumast í hverju horni. Hermione 

treystir færni sinni og getu til að sjá um sig sjálf í stað þess að ætlast til björgunar af 

karlkyns vinum sínum. Hermione er ekki einungist framúrskarandi nemandi þegar 

kemur að námsefni skólans heldur sýnir hún einnig framúrskarandi hæfileika til að 

greina á milli þess hvað er rangt og hvað er rétt ásamt því að styðjast við rökhugsun 

(Gladstein, 2012). Hermione virðist sjá lengra en samnemendur hennar og er til að 

mynda sú fyrsta til að veita pólitískum undirtóni í ræðu Umbridge eftirtekt í fimmtu 

bókinni eins og kemur fram eftir ræðuna í samtali hennar við Harry og Ron:  

 

„Ég sagði upplýsandi, ekki skemmtilegt,“ sagði Hermione. 

 „Hún skýrði margt.“ 

„Gerði hún það?“ sagði Harry undrandi. „Mér heyrðist þetta  

vera tóm steypa.“ 

„Það var svolítið mikilvægt falið í steypunni,“ sagði Hermione 

þungbúin. 
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„Var það?“ sagði Ron tómur á svipinn. 

„Hvað með: breytingar breytinganna vegna eru ekki af hinu  

góða? Hvað með: skera niður hvar sem við rekumst á  

galdraiðkanir sem ættu að vera bannaðar?“ 

„Hvað þýðir þetta?“ sagði Ron óþolinmóður. 

„Þetta þýðir að ráðuneytið er að skipta sér af skólahaldinu í  

Hogwartskóla.“ 

(Rowling, 2003: 185) 

 

Það er augljós í þessu samtali þríeyksins að Hermione veitir smáatriðum meiri eftirtekt 

en vinir hennar og hún les úr þeim upplýsingum sem henni eru gefnar á milli línanna, 

í undirtóna og fundið falin skilaboð. Harry og Ron skildu augljóslega ekkert um hvað 

ræða Umbridge var fyrr en Hermione útskýrði hana fyrir þeim. Þetta og mörg fleiri 

atriði sanna yfirburði Hermione yfir karlkyns persónum bókanna.  

 Hermione er því fullkomið dæmi um viðsnúning á staðalímyndum kynjanna þar 

sem karlinn er uppfullur rökhugsun á meðan konan lætur stjórnast af tilfinningum 

sínum. Hér er það Hermione sem er hin yfirvegaða rödd skynseminnar á meðan Harry 

og Ron láta oft á tíðum stjórnast af eigin tilfinningum. Sterk siðferðiskennd hennar og 

trú á réttlætið gerir hana að persónu sem er ekki einungis mikilvæg fyrir söguna heldur 

einnig fyrir galdraheiminn sjálfan því það er ljóst að hún lætur sig málin varða og mun 

koma af stað breytingum í framtíðinni (Dresang, 2004). Kvenhetjan Hermione Granger 

gegnir því  mikilvægu hlutverki í galdraheiminum sem Rowling hefur skapað þar sem 

það sem skiptir máli er fólkið, framkoma þeirra og gjörðir en ekki kyn. Hermione sýnir 

og sannar að hún er ekki eingöngu „ein af strákunum“ heldur eru hún oft á tíðum 

töluvert betri en strákarnir. Hún skarar ekki eingöngu fram úr í námi heldur er siðferði 

hennar og skynsemi það sem kemur félögum hennar til bjargar og væru Harry og Ron, 

og galdraheimurinn allur, verr staddur ef hennar nyti ekki við (Galdstein, 2012). 

Rowling hafði greinilega sýn yfir heim sem hún taldi vera réttvísan og þar sem jafnrétti 

væri náð fram og er Hermione fullkomin útsendari fyrir nýju gildin.  
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6.2 Lily Evans Potter 
 

„... ást móður þinnar á þér var svo sterk að hún skildi eftir 

 sig varanleg ummerki, ekki ör eða sýnilegt einkenni...  

en þegar einhver hefur elskað mann svona heitt, jafnvel 

þótt sú manneskja séekki lengur til staðar, þá veitir það  

manni ákveðna vörn um alla framtíð 

(Rowling, 1999: 254) 

 

 Lily Evans Potter, móðir aðalhetjunnar Harry Potter, er önnur undirstöðu 

kvenhetja sögunnar sem ekki er talað nógu mikið um. Ástin er kraftmikið afl í 

galdraheiminum sem þverar mörk allra valdakerfa og sigrast á öllu. Ást virðist einnig 

vera skilvirkasta vopnið gegn myrku öflunum. Ásamt samkennd er hún græðgi og 

metnaði yfirsterkari og sigrar án þess að reyna það. Þar af leiðandi er kominn 

samhljómur á milli femínsima og galdraheims Rowling (Smith, 2010). Lily deyr fyrir 

son sinn og með því að fórna lífi sínu fyrir hann setur hún á hann öflugasta varnargaldur 

sem fyrirfinnst í galdraheiminum, án þess að vita af því. Út af hinni sterku og 

skilyrðislausu móðurást sem hún bar til barnsins síns náði hún að stöðva einn öflugasta 

galdramann sem heimur þeirra hafði rekist á. Án móðurástar Lily Potter hefði 

galdraheimurinn, eins og hann kemur fram í bókaflokkinum, fallið í hendur Voldemort 

og orðið heimur myrku aflanna. Þannig að þegar öllu er á botninn hvolft er það 

kvenhetju, Lily Potter, að þakka að þessi heimur sem Rowling skrifaði um er til.  

 

6.3 Molly Weasley 
 

„Þú – munt – aldrei – snerta – börn – okkar – framar!“  

(Rowling, 2007:594) 

 

Þó svo að Molly Weasley sé heimavinnandi húsmóðir sem elskar fjölskylduna sína 

meira en allt annað og það hlutverk falli undir gamlar staðalímyndir kynjanna þá er það 

í raun það eina sem gerir hana að staðalímynd. Molly stjórnar heimilinu sínu vel með 

sjö börn og eiginmann sem vinnur mikilvægt starf á vegum galdramálaráðuneytisins. 

Molly er leiðtogi á sínu heimili og móðurleg ímynd fyrir fleiri en bara börnin sín. Hún 
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veitir Harry þá móðurlegu ást sem hann hefur skort allt sitt líf og sýnir honum hvernig 

fjölskyldur eiga að koma fram við hvort annað. Hermione, sem er af muggaættum, er 

einnig aðnjótandi móðurlegrar ástar Molly þegar hún kemur yfir í galdraheiminn og er 

þá fjarri sinni eigin fjölskyldu. Molly er sterkt tákn fyrir öryggi og ást í heimi sem 

virðist vera fullur af hatri og eyðileggingu. Í Fönixreglunni, þegar Sirius vill segja 

Harry allt af létta um Voldemort og það sem reglan hefur verið að plana, er Molly hörð 

á því að hann sé einungis drengur og sýnir þar sitt móðurlega eðli við að bjarga Harry 

frá óþarfa áhyggjum. 

  

 „Hann er ekki meðlimur í Fönixreglunni!“ sagði frú Weasley. 

„Hann er bara  fimmtán ára og - “ 

„Og hann hefur þurft að takast á við jafn mikið og flestir í 

reglunni,“ sagði Sirius, „og meira en sumir.“ 

„Það ber enginn á móti því!“ sagði frú Weasley og hækkaði  

róminn. Hnúarnir titruðu á stólörmunum.  

„Hann er ekki barn!“ sagði Sirius óþolinmóður.  

„Hann er heldur ekki fullorðinn!“ sagði frú Weasley; roðinn 

 flæddi fram í vangana. 

(Rowling, 2003: 80) 

 

Það sem Molly er eðlislægt og skiptir hana mestu máli, fram yfir allt annað, er að 

vernda þá sem hún elskar. Hún lítur á Harry sem son sinn og þegar Sirius hreytir í hana 

„Hann er ekki sonur þinn“ svarar hún honum um hæl: „Svo gott sem“ (Rowling, 2003: 

81). Þó svo að Harry sé ekki skyldur þeim blóðböndum myndi Molly samt gera hvað 

sem í hennar valdi stendur til að vernda hann. Í lokabardagann í Dauðadjásnunum 

stendur hún jafnfætis öllum hinum galdramönnunum og að lokum er það Molly 

Weasley sem nær að yfirbuga og drepa Bellatrix Lestrange. Bellatrix hæfir næstum því 

dóttur Molly, Ginny, í kjölfarið tortímir Molly Bellatrix og sýnir hún þar hinn mikla 

mátt sem móðurástin hefur að geyma, rétt eins og Lily Potter.  
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6.4 Luna Lovegood 
 

„Ég held þeim finnist ég soldið skrýtin, skilurðu“ 

(Rowling, 2003: 740) 

 

Luna Lovegood kemur fyrst inn á sjónasviðið í fimmtu bókinni, Fönixreglan, og er 

hljóðlát, þokukennd persóna sem virðist oft vera utan við sig en hún sannar þó að hún 

er hugrökk, næm og mikilvægur bandamaður þegar allt kemur til alls. Luna geymir 

sprotann sinn á bak við eyrað og les tímarit á hvolfi. Hún er spennt fyrir litlu hlutunum 

í lífinu og kærir sig kollótta um hvað öðrum finnst um hana. Hún og Harry ná vel saman 

því þau eiga það sameiginlegt að hafa bæði misst foreldri á unga aldri. Luna stendur að 

vissu leiti fyrir utan samfélagsins innan Hogwartskóla þar sem hún er sögð vera 

furðuleg og hálfrugluð. En þegar lesendur kynnast henni betur fær hún töluvert meira 

vægi og er sýnt fram á að hún er einungis einstaklingur sem kýs að feta sína eigin leið 

í gegnum lífið. Hún er uppnefnd Loony fyrir það eitt að vera öðruvísi en aðrir. Hún 

tekur það þó ekkert inn á sig og sýnir þar mikinn styrk í staðfestu sinni og sjálfsöryggi. 

Þó svo hún feti ekki í fótspor félaga sinna í Hogwarts þýðir það ekki að hún standi ekki 

jafnfætis þeim þegar á hólminn er komið. Það væri hægt að túlka hana sem einskonar 

andstæðu við Hermione Granger, því þrátt fyrir að Luna sé gáfuð og fær norn er hún 

lítið fyrir rökhugsun. Þrátt fyrir það hefur Luna mikil áhrif á framgang mála. Hún trúir 

á réttvísi og gerir allt sem í hennar valdi stendur til að berjast fyrir henni.  

 En þó svo að Luna aðhyllist rökhugsun ekki á sama hátt og Hermione þýðir 

ekki að hún hafi hana ekki. Í Fönixreglunni, eftir að Sirius deyr, er Harry skiljanlega 

niðurdreginn og allt virðist vera að fara á versta veg. Í lok bókarinnar á hann þó samtal 

við Lunu þar sem hún gefur honum örlitla von um að hann muni hitta Sirius aftur. Þau 

ræða dauða móður Lunu og dauða Siriusar: 

  

„... En ég á ennþá pabba. Og svo er auðvitað langt frá því að ég  

sjái mömmu aldrei aftur, eins og þú veist.“ 

 „Ö – er það?“ sagði Harry hikandi.  

 Hún hristi höfuðið gáttuð. 

 „Æ, láttu ekki svona. Þú heyrðir í þeim, rétt fyrir innan blæjuna,  

 var það ekki?“ 
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 „Áttu við...?“ 

 „Í herberginu með boghliðinu. Þau voru þarna rétt fyrir utan, við  

bara sáum þá ekki. Þú heyrðir til þeirra.“  

 (Rowling, 2003: 741) 

 

Án þess að gefa Harry haldbæra sönnun á því að hann muni hitta guðföður sinn 

þegar hann deyr sjálfur þá gefur hún honum þá von sem hann vantaði sárlega til þess 

að halda áfram. Luna er sérvitur en einstaklega skilningsrík þegar kemur að því hvað 

fólkið í kringum hana þarfnast mest, hvort sem það er huggun eða einfaldlega 

félagsskapur, er það sem gerir hana að eftirminnilegri og dáðri kvenhetju í bókunum. 

Það er áhugavert að benda á að Luna kemur inn í líf Harry og félaga þegar þau standa 

frammi fyrir myrkustu tímum sem þau munu upplifa, hún kemur inn í líf þeirra með 

ákveðinn léttleika og jákvæðni sem var af skornum skammti, því eins og fyrr segir þá 

virðist hún vita hvað fólkið í kringum sig þarfnast mest.  

 

6.5 Kvenkyns illmenni 
 

„Þú verður virkilega að vilja valda sársauka – að njóta þess –  

réttlát reiði veldur mér ekki langvarandi kvölum“ 

(Rowling, 2003: 696) 

 

Það þýðir ekki bara að skrifa um konur sem framfylgja réttvísinni og falla að 

siðferðislegum gildum lesenda. Í Harry Potter bókaflokknum eru því einnig kvenkyns 

illmenni, en þessi illmenni falla þó ekki undir gömlu hefðirnar um vondu stjúpuna 

heldur tekur Rowling svipaða nálgun á þær og karlkyns illmenni bókanna. Efst á lista 

yfir illmenni bókanna væri að sjálfsögðu Dolores Umbridge. Hún vinnur í 

galdramálaráðuneytinu og er einn hataðasti karakter bókaflokksins samkvæmt 

lesendum og trónir hún í fyrsta sæti á flestum þeim listum sem má finna á netinu. Kit 

Bowen setti fram lista á heimasíðunni Screenrant og er Umbridge þar í fyrsta sæti yfir 

hötuðustu persónu galdraheimsins (Bowen, 2017). Á spjallsíðunni Quora eru til all 

nokkrir þræðir þar sem fólk ræðir fram og aftur hver versta persónan sé og er Umbridge 

þar óneitanlega með flest atkvæðin (Quora, 2019). Einnig hafa spjallsíður á borð við 

Amino og Reddit að geyma óteljandi lista og umræður þar sem þátttakendur viðast allir 



 

 22 
 
 

vera á sama máli um að Umbridge sé sannarlega illkvittnasta persóna sögunnar. 

Umbridge tekur yfir Hogwartskóla og stjórnar honum með harðri hendi og nýtur þess 

að baða sig í ótta nemenda og starfsfólks í kjölfar þess er hún setur á laggirnar nýjar 

reglur sem gegna þeim tilgangi að hefta nemendur og samstarfsfólk hennar í að eflast 

sem galdramenn. Eftirseta nemenda verður að líkamlegri pyntingu og virðist hún njóta 

þess að horfa upp á nemendur engjast um af sársauka ásamt því að hún sendir vitsugur 

á eftir Harry. Vitsugur eru ófreskjur sem vakta Azkaban galdramannafangelsið og koss 

frá henni sýgur alla hamingju og þar með sálina úr fórnarlambi þeirra og er það talin 

vera verri refsing en sjálfur dauðinn. Umbridge er einnig tilbúin til að nota Cruciatus 

bölvunina á Harry, en hún er ein af þremur ófyrirgefanlegum bölvunum í 

galdraheiminum og hver sá sem notar eina af þessum þrem bölvunum ætti samkvæmt 

lögum að sæta fangavist.  

 Umbridge er alls ekki eina kvenkyns illmennið bókaflokki Rowling og er hér 

mikilvægt að minnast á Bellatrix Lestange, drápara og einn dyggasta fylgdarmann 

Voldemort. Bellatrix er einn sterkasti dráparinn sem Voldemort hefur á sínum snærum 

og nær jafnvel að bægja frá sér árás frá sjálfum Dumbledore, sem er talinn vera einn 

mesti galdramaður heims. Í Fönixreglunni drepur hún Sirius Black, guðföður Harry og 

sinn eigin frænda, og er á þeim tímapunkti eini dráparinn sem hafði ekki flúið hólminn. 

Nafn hennar vekur mikinn ótta á meðal þeirra sem þekkja til hennar og er hún mjög 

öflugt illmenni í bókaflokkinum, en nafn hennar má einnig finna ásamt nafni Umbridge 

á mörgum af þeim listum var minnst var á hér fyrir ofan.  

 Þó svo að það séu fleiri karlkyns illmenni í bókaflokkinum að þá eru þau 

kvenkyns illmenni sem koma við sögu á við nokkur illmenni af gagnstæðu kyni. En þó 

svo að Umbridge og Bellatrix séu fyrirferðamestu kvenkyns illmennin. Rita Skeeter er 

annað smávægilegt illmenni sem veldur þó miklu fjaðrarfoki í Eldbikarnum með 

hugsanalausum skrifum sínum og lygum í Spámannstíðindum, fréttablaðs 

galdramanna. Það koma upp mikil ósætti milli margra út af því sem hún skrifar og 

kemst það upp í lokin að var kvikskiptingur og breytti sér því oft í bjöllu til þess að 

geta hlerað samræður fólks án þeirra vitundar. Það voru einnig all nokkrar konur í 

röðum drápara Voldemorts og má þar nefna Narcissu Malfoy, móður Draco Malfoy. 

Narcissa fellur einnig fullkomnlega inn í hinar gömlu og stöðnuðu hugmyndir um 

hlutverk og hlutskipti kvenna þar sem hún er nánast eingöngu sýnd þar sem hún fer 

eftir skipunum eiginmanns síns, Lucius Malfoy, eða að hugsa um son sinn og heimili. 

En þó svo hún hafi ekki mikið með að segja um framgang sagnanna að þá er eitt sem 
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hún gerir sem skiptir miklu máli. Voldemort felur syni hennar það hræðilega verkefni 

að myrða Albus Dubledore en hún lætur Severus Snape, töfrabragðakennara skólans, 

sverja þess eið að mistakist Draco muni hann framfylgja skipunum Voldemorts. Vegna 

þessa óbrjótanlega loforðs þeirra á milli er það að lokum Snape sem verður 

skólameistaranum að bana sem verður til þess að hann brennir að baki allar brýr sem 

hann átti við meðlimi Fönixreglunnar. Það kemur þó í ljós síðar að Dumbledore vissi 

af þessu fyrirkomulagi og var það í raun fyrir hans tilskipan að Snape skyldi myrða 

hann en ekki saklaus drengurinn. Þessar upplýsingar verða þó ekki kunngjörðar fyrr en 

á dánarstund Snape.  

 Þessi illmenni höfðu allar mismikil áhrif á framgang mála en voru þó ekki síðri 

illmenni en þau karlkyns illmenni sem fram komu. Það hlýtur einnig að teljast vel af 

sér vikið af Umbridge að hreppa fyrsta sætið um hötuðustu persónu Harry Potter 

bókanna fram yfir sjálfan Voldemort.  

 

7. Femínismi og jafnrétti kynjanna 
 

„Þú áttar þig ekki á því að það skiptir ekki máli hver  

maðurinn er þegar manneskjan  fæðist heldur hver  

manneskjan verður þegar fram sækir!“ 

(Rowling, 2001:532) 

 

Í gegnum allan bókaflokkinn má sjá hinar ýmsu vísbendingar um það að 

galdraheimurinn sé í raun jafn þegar kemur að ágreiningi milli kynjanna. Það er aldrei 

lögð áhersla á kyn persóna eða gert lítið úr þeim fyrir það. Þó svo að það koma oft á 

tíðum fram fordómar gagnvart þeim sem ekki hafa hreint galdrablóð hjá þeim sem 

koma af gömlum, hreinræktuðum galdraættum að þá yrði líklegra að túlka mætti það 

sem fordóma gagnvart uppruna en ekki kyni. Það er í raun lítið rætt um kyn persónanna 

í gegnum allan bókaflokkinn og er til dæmis aldrei minnst á að það sé undarlegt að 

bæði kynin keppi í sama liðinu í galdramannaíþróttinni Quidditch. Konum er ekki 

hrósað fyrir að ná háum stöðum þrátt fyrir kyn sitt eins og gerist oft á tíðum í 

samtímanum því að í galdraheiminum er það sjálfsagður hlutur, kynin eru öll á sama 

plani. Vissulega má finna hinar ýmsu kvenhetjur í bókunum sem styðja við stöðnuðu 
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staðalímynd kvenna en það er líka alls ekki slæmt því að aðal atriðið er að hvorki 

karllægir eiginleikar né kvenlegir eiginleikar séu hærra settir en hvor annar. Kona á 

ekki að þurfa að setja sig í stöðu karlmanns til þess eins að vera tekin alvarlega eða að 

hún njóti virðingar innan samfélagsins. Ætli fullkomið jafnrétti milli kynjanna náist 

ekki fyrst þegar þessum sjónarmiðum hefur verið náð fram að fullu? 

 Í Harry Potter bókaflokkinum sjáum við allar hliðar kvenleikans sem er einmitt 

það sem ungir lesendur sem eru að móta sínar félagslegu skoðanir og hugmyndir þurfa 

á að halda. Sterkum kvenhetjum er ekki þröngvað upp á lesendur heldur eru þær settar 

fram á eðlilegan máta sem gerir persónuna aðgengilegri. Rowling setur fram heim þar 

sem að jafnrétti á milli kynjanna er ekki lengur í umræðum samfélagsins þar sem því 

virðist hafa verið náð. Það að konur og karlar fái jöfn tækifæri virðist ekki vera 

fréttnæmt og svo virðist sem að fyrirfram gefin kyn hafi engin áhrif á söguna. Rowling 

skapaði heim þar sem að innri manngerð og framkoma einstaklingsins hefur meira vægi 

en náttúrulegt kyn (Gladstein, 2012). Það er því frekar litið á framkomu persónanna í 

bókinni frekar en kyn þeirra. Í galdraheiminum vega gjörðir einstaklingsins meira en 

allir líkamlegir eiginleikar sem hann kann að bera eða eins og Albus Dumbledore 

sagðir: „Það er val okkar í lífinu sem gerir okkur að því sem við erum, miklu frekar en 

hæfni okkar“ (Rowling, 2000: 273).  

 

8. Niðurlag 
 

„Ég opnast í lokin“ 

(Rowling, 2007: 563) 

 

Í barna- og ungmennabókmenntum nútímans teljast gáfaðar, úrræðagóðar kvenhetjur, 

sem betur fer, ekki óeðlilegar, þvert á móti væri líklegra að ef út kæmi bók þar sem hin 

gömlu gildi kvenhetjunnar væru höfð ríkjandi að það myndi vekja óánægju í 

samfélaginu. Hin nýja kvenhetja er oft fremri karlhetjunni í hinum ýmsu 

persónueinkennum, líkt og Hermione Granger. Vísvitandi röskun á hlutverkum 

kynjanna í nútíma barna- og ungmennabókmenntum hefur þó ekki enn gert hinar 

hefðbundnu framsetningu kynjanna úreltar. Judy Simons tekur sem dæmi um það 

Narníu bókaflokkinn eftir C.S. Lewis sem sýnir fram á mjög íhaldssamar staðalímyndir 
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hvað varðar hlutverk kynjanna en bækurnar eru samt sem áður enn vinsælar í dag þrátt 

fyrir breytt viðhorf lesenda (Simons, 2010). En þó svo að börn lesi enn bækur sem 

innihalda gömlu staðalímyndir kynjanna þýðir það ekki að þau gleypi í sig og samþykki 

þær hegðurnarreglur sem settur eru fyrir þeim í verkunum þar sem þessi börn hafa alist 

upp í samfélagi sem fordæmir gömul kynjahlutverk. Ungar stúlkur í nútímasamfélagi 

hafa mögulega gaman af því að lesa um aðra tíma og þýðir það ekki að þær muni 

endilega taka því sem gildum hegðunarreglum sem þær eigi að fara eftir, rétt eins og 

að nútímakonur hafa enn gaman af því að lesa bækur Jane Austen þó svo að þær vilji 

ekki endilega búa í því samfélagi.  

 Þó svo að bókaflokkurinn hafi fengið á sig gagnrýni um að vera alls ekki 

feminískur virðast margar minni lykilpersónur oft gleymast. Til dæmis gagnrýnir 

Elizabeth Bobrick þær kvenpersónur sem gegna kennarastöðu í Hogwartskóla með því 

að segja að þær séu veikburða á meðan karlpersónur í sömu stöðu séu ávalt valdamiklar 

og sterkar (Bobrick, 2003). Bobrick virðist þó augljóslega vera að gleyma McGonagall 

og öllum hinum kraftmiklu kvenkyns kennurunum sem kenna við skólann. Elizabeth 

Heilman gagnrýnir einnig kvenhetjur bókaflokksins og segir að Hermione sé ekkert 

nema hjálparhella og að hlutverk hennar í sögunum snúist eingöngu um það að hjálpa 

Harry og Ron (Heilman, 2003). En eins og kemur í ljós hér að ofan hjálpar Hermione 

ekki eingöngu Harry og Ron heldur öllum sem henni þykir vænt um og þar með talið 

sjálfri sér. Auðvitað má finna hinar ýmsu erkitýpur í sögunum, en þær finnast þó í 

báðum kynjum og er ekki kynjahalli þegar kemur á mikilvægi og sköpun persónunnar. 

Þó svo að Albus Dumbledore sé skólameistari Hogwartskóla að þá er næstráðandi 

Minerva McGonagall, en hún er einnig yfirmaður heimavistar Gryffindor sem 

aðalpersónur sögunnar tilheyra. Hún er ströng en sanngjörn og er eini kennarinn sem 

gagnrýnir Umbridge í Fönixreglunni þegar hún gengur langt yfir strikið. Fröken Hooch 

kennir flug og sér um að dæma Quidditchleiki skóla liðanna og prófessor Sprout sér 

um að kenna nemendum skólans jurtafræði. Þegar Hagrid þarf að bregða sér af bæ tekur 

prófessor Grubbly Plank tímabundið við kennslu hans og fröken Pomfrey sér um 

sjúkrahús skólans og eru engin veikindi né áverkar sem hún getur ekki læknað. Það er 

svo í Leyniklefanum sem prófessor Sprout og fröken Pomfrey lækna þá nemendur sem 

hafa orðið fyrir bölvun Basilíuslöngunnar. Mimi R. Gladstein bendir einnig á að margar 

af þeim námsbókum sem nemedurnir þurfa að lesa eru skrifaðar af konum, til dæmis 

eftir Miröndu Goshawk og Bathildu Bagshott, og eru tveir af fjórum stofnendum 

skólans konur, þær Helga Hufflepuff og Rowena Ravenclaw (Gladstein, 2012).  
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 Í Harry Potter bókaflokkinum má finna dæmi um gamlar og nýjar staðalímyndir 

en þær kvenhetjur sem uppfylla gömul kynjahlutverk raska þó hinni hefðbundu hetju með 

persónueinkennum og framkomu. Gott dæmi um það er Molly Weasley sem er 

heimavinnandi húsmóðir, sem túlkast sem gömul hegðunarregla, en hún hefur þó meira 

vald en eiginmaður sinn inn á heimilinu, sem myndi flokkast sem ný hegðurnarregla. En 

það er ekki bara í einstaka kvenhetjum þar sem jafnrétti milli kynjanna kristallast heldur 

sést það í framkomu þeirra sem heild; í Fönixreglunni þegar þau há einvígi við drápara 

berjast kvenhetjurnar af jafn miklum krafti og karlhetjurnar. Í fyrstu atlögu nær Hermione 

að losta einn dráparann ásamt því að leiðrétta mistök sem Neville gerir sem valda því að 

Harry missir sprotann sinn. Þegar öll von virðist úti og drápararnir í þann mund að sigra 

lostar Tonks Lucius Malfoy og bjargar þar með deginum. Í bardaganum í lok 

Dauðadjásnanna berjast kvenkyns og karlkyns persónur jafnfætis á skólalóðinni og 

standa saman sem eitt. Í galdraheimi Rowling er kyn utan efnis og trompa gjörðir og innri 

manneskja kyn í hvert skipti. Það skiptir ekki máli að konur spili á meðal karla í Quidditch 

eða í þrígaldraleikunum séu illmenni eða hetjur, séu góðir kennarar eða slæmir. Það eina 

sem skiptir máli er siðferði og fá allir jöfn tækifæri. Það er val einstaklingsins sem gerir 

þau að þeim sem þau eru og gefur þeim gildi innan samfélagsins, ekki meðfætt kyn þeirra. 

Rowling lýsir hér persónum sem lifa í karllægum heimi en láta þó ekki stjórnast af honum 

heldur sýna fram á mikinn styrk í kvenleika sínum og nýta kvenlega eiginleika sína til 

fulls. Það er margt í samfélagi galdramanna sem við muggarnir mættum taka okkur til 

fyrirmyndar.  

 

 

„Ætlunarverk heppnaðist!“ 

(Rowling, 2000: 135) 
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