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Ágrip 

 „Gullöld morðgátunnar“ vísar til tímabils á þriðja og fjórða áratug tuttugustu aldar þar 

sem sígilda morðgátan naut óhemjumikilla vinsælda. Morðgátubókmenntir þessar voru einkar 

formfastar og féllu margar í svipað mót: þversagnarkennd frásögn af því sem í fyrstu virðist 

vera óleysanlegt morð. Lögreglan er ráðalaus, og kallað er til skarpa spæjarans sem í gegnum 

athyglisgáfu og rökfestu rannsakar og leysir málið. Persónur á borð við August Dupin, 

Sherlock Holmes, Hercule Poirot, faðir Brown og þeirra jafningar voru tíðir gestir sveitasetra 

og smáþorpa þar sem morð virtust tíðari en gengur og gerist. Morðið er sett upp sem gáta sem 

höfundur leggur fyrir lesendur sína, og spæjarinn með sínu óhemjugóða innsæi og rökhyggju 

leiðir lesandann í gegnum allar vísbendingar þar til að rétta svarið er gefið í lok bókar.  

 Þó að þessi formfesta greinarinnar hefur reglulega verið skotspónn gagnrýnenda sem 

töldu morðgátuna fyrirsjáanlega, íhaldssama, klisjukennda, eða annars óverðugt 

bókmenntaform hefur hún lifað góðu lífi. Jafnvel eftir að gullöldinni lauk hafði morðgátan 

töluverð áhrif á aðrar glæpabókmenntir sem og aðrar bókmenntagreinar sem draga sér 

innblástur frá glæpabókmenntum. Formföstu einkenni hennar gera fræðimönnum einnig 

auðvelt að skilgreina helstu einkenni morðgátunnar og greina hvar þau einkenni birtast í 

öðrum bókmenntum. Meðal þeirra bókmenntaflokka sem drógu talsverðan innblástur frá 

morðgátunni er Harry Potter bókaflokkur J.K. Rowling. Rowling nýtir í verkum sínum mörg 

af einkennum morðgátunnar, og má færa rök fyrir því að ef yfirnáttúrulegu töfrarnir og 

barnslegi sjarminn er klipptur úr bókunum muni eftir standa verk sem á meira að sækja í 

hefðir gullaldarmorðgátunnar en margra annarra greina. Harry Potter og Leyniklefinn hefur 

nær öll einkenni sígildu morðgátunnar, frá skarpa spæjaranum, vanhæfni lögreglunnar, 

aflokaða heimi efri stéttarinnar, og sanngjörnum vísbendingum sem hetjurnar finna eina af 

annarri þar til að morðinginn er fundinn: hvort sem það sé vísvitandi eða ekki hefur Rowling 

nýtt sér verkfæri morðgátunnar í að skrifa það sem varð að fyrstu morðgátu margra barna og 

ungmenna.   
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1. Að spyrja réttu gátunnar 

1.2 Frá gátu til morðs 

Morðgátan, líkt og margar nýrri bókmenntagreinar, eru í þeirri undarlegu stöðu að vera 

óneitanlega afrakstur nútímans en á sama tíma eiga hliðstæður og rætur sem rekja má aftur til 

fornalda. Morðgátan er sérstaklega tvískipt: á einn bóginn byggir hún á nútímahugmyndum 

um rökfræði, lögreglustörf, og samfélagsmynd tuttugustu aldar. Á hinn bóginn er hún oft á 

tíðum einungis gamla góða sfinx gátan sem hefur verið teygð í 200 blaðsíður. Gátan er fornt 

listform, og er meðal einföldustu bókmenntagreina sem má ímynda sér. Meðal elstu gátna 

sem varðveist hafa í einhverju formi eru um 4000 ára gamlar Súmerískar gátur frá Babýlon.1 

Gátur byggjast á einföldu samtali. Sá er segir gátuna býr yfir hulinni þekkingu og skorar á 

viðmælanda sinn að afhjúpa leyndu þekkinguna sem býr í gátunni. Þegar gátunni er varpað 

yfir í söguformið fáum við sögur líkt og Ödípús konungur, sem kalla mætti elsta vísinn að 

morðgátunni. Hugmyndin um að skapa ráðgátu sem persóna þarf að leysa gegnum verkið 

myndi birtast trekk í trekk gegnum bókmenntasöguna fram að því að morðgáta nútímans 

stígur fram á sjónarsviðið, og flestar byggja á sömu grundvallarhugmynd og gátan byggði á í 

Babýlon.2  

 þegar allt kemur til alls þá er góð morðgáta einfaldlega það: gáta sem varðar morð eða 

aðra glæpi. Þó að auðvitað hafi hver höfundur sitt lag og hver bók einstök þá féllu ensku 

morðgátubókmenntir tuttugustu aldarinnar í sæmilega fast form nánast nærri á sama tíma og 

fyrsti spæjarinn kom fram á sjónarsviðið. 

1.1 Hvað felst í morðgátunni? 

Það er, eðli málsins samkvæmt, erfitt að negla niður einhverjar algildar reglur eða einkenni 

sem eiga að ná utan um allar heimsins morðgátur. Morðgátubókmenntir taka til mjög margra 

ólíkra bókmennta sem spanna yfir 200 ára tímabil. Þó að það væri áhugavert í sjálfu sér að 

grandskoða þróun greinarinnar og hvaða einkenni nutu vinsælda hverju sinni ætla ég að 

afmarka okkur við „sígildu“ morðgátuna með þeim einkennum sem hún hafði á því sem 

kallast „gullöld morðgátunnar“ á þriðja og fjórða áratug seinustu aldar. Þar að auki mun ég 

sérstaklega einblína á morðgátuna sem fjallar um skarpa spæjarann: persónur líkt og Sherlock 

Holmes, Hercule Poirot, Föður Brown, Fröken Marple, og þeirra líka.  

 
1 Frow, 2015, bls. 34 
2 Bradford, 2015, bls. 1-3 
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 David Lehman ræðir í bók sinni The Perfect Murder: A Study in Detection3 þessa 

tegund morðgátubókmennta og hennar helstu birtingamyndir. Lehman fer djúpt í kjölinn á 

greininni og ræðir hin mismunandi einkenni og undantekningar fram og til baka. Ég ætla mér 

að skoða þessi helstu einkenni og heimfæra yfir á Harry Potter bókmenntaflokk J.K. Rowling. 

Þar sem við erum ekki að ræða eiginlega morðgátu þá munu ekki öll þessi einkenni eiga vel 

við Harry Potter bækurnar. Hins vegar þá er það ekki gagnlegt að þvinga skilgreiningar eða 

tæpar túlkanir til að stemma við gefna forsendu einungis til að geta hakað í alla reitina sem 

koma upp, né er það endilega nauðsynlegt. Í samanburði tveggja bókmenntaverka er auðvitað 

gagnlegt að viðurkenna og benda á það sem verkin eiga ekki sameiginlegt, en það má ekki 

koma í veg fyrir að við sjáum líkindin sem við höfum áhuga á. Ég mun ræða einkenni 

morðgátunnar sem verkfæri höfundar nýta sér, og hvernig Rowling nýtir mörg sömu verkfæra 

í eigin verkum.  

Með það í huga getum við dregið kenningar Lehmans um hvað einkennir morðgátuna 

saman í örfáum setningum: Morðgátubókmenntir eru bókmenntir sem gerast, í myndrænum 

skilningi, rétt fyrir utan okkar eigin heim. Heimur þessi er mjög svipaður okkar, en er  regla 

ríkir og forsendan er að mannfólk upp til hópa sé gott. Heimurinn er aflokaður, þeir sem eiga 

hlut í honum eru teljanlega margir, nefndir á nafn, og oft eiga sér ekki auðvelda undankomu.4 

Morð á sér stað sem skekur þessa forsendu. Fórnarlambið og morðinginn tákna óreglu eða sár 

á fullkomna samfélaginu, og er spæjarinn fenginn til þess að handsama skúrkinn svo regla 

geti snúið á ný í söguheiminn. Spæjarinn hefur innsæi, ímyndunarafl og rökgáfu sem tryggir 

að hann geti leyst málið á meðan vanhæfir lögregluþjónar eða tilfinningabundinn almúginn 

getur einungis setið hjá og dáðst að hæfileikum spæjarans.5 

 Morðið er listræn þversögn: morðin eru ávallt úthugsuð og sviðsett sem listaverk og 

morðingjarnir sem listamenn. Morðingjar í morðgátubókmenntum fara langt út fyrir eðlileg 

mörk til þess að viðhalda strangri aðferðafræði, og þessi aðferðafræði er það sem skapar hina 

eiginlegu gátu. Þessi gáta myndar samtalið milli höfundar og lesanda þar sem höfundur býr 

yfir hulinni þekkingu, og skorar á lesandann að afhjúpa hana áður en spæjarinn gefur upp 

rétta svarið.6 Það fellur í hlut höfundar að vera sanngjarn þegar hann segir frá öllu sem máli 

skiptir án þess að gefa svarið upp of snemma, og hlutverk lesandans að ráða gátuna sem lögð 

er fyrir. Sé gátan of auðveld er sagan óspennandi, en sé hún of erfið verður lesandi pirraður 

 
3 Lehman, 2000 
4 Lehman, 2000, bls. 102-106 
5 Lehman, 2000, bls. 6-8, 55-58 
6 Lehman, 2000, bls. 37-44 
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og mun finnast svindlað á sér 

 Ef við lítum frekar á form einfölduðu morðgátunnar frekar en innihald munum við 

finna tvær vendingar í uppbyggingunni sem skipta verkinu í þrjá þætti. Við höfum þættina 

þrjá: kynningu, rannsókn, og útskýringu. Kynningin kynnir okkur fyrir aðstæðum og 

persónum, rannsóknin er þátturinn þar sem spæjarinn rannsakar, og útskýringin er þar sem 

spæjarinn útskýrir lausnina fyrir lesendum sem og öðrum persónum. Vendingarnar eru 

morðið sem aðskilur kynninguna og rannsóknina, og uppljómunin sem aðskilur rannsóknina 

og útskýringuna.7 Oft má hrista upp í formúlunni með því að bæta við nýju morði við miðbik 

sögunnar til að viðhalda spennunni eða skapa falskar vendingar til að koma lesendum á óvart, 

en þriggja þátta sögubyggingin á nokkuð vel við morðgátur sem einfaldaða heild. 

 Þessi samansoðna skilgreining inniheldur megineinkennin sem Lehman vinnur með 

þegar hann ræðir morðgátuna eins og hún gæti birst í tómarúmi án samhengis, en hann er 

ekki einn um að bera kennsl á þessi einkenni. Goldman bendir einnig á vanhæfni 

lögreglunnar,8 Singer ræðir ómissandi kjarna gátunnar í morðgátunni,9 Davis vitnar til hinnar 

meintu væntingu lesenda morðgátna um að gáturnar séu sanngjarnar,10 og svo má áfram telja. 

Þegar allt kemur til alls er morðgátan bókmenntaform sem er einstaklega formfast að því 

marki að það er orðin ákveðin klisja í sjálfu sér. Margar fræðigreinar sem tala um greinina 

hefja umræðuna oft á því að minnast á þessa staðreynd. George Grella orðar umræðuna sem 

svo: 

Eitt af undrunarefnum bókmennta er að svo ítrekað endurunnið form sem nýtir sér 

svo ófrjósamar formúlur, staðlaðar persónur, og ótæmandi fjölda klisja í 

aðferðum sínum og uppbyggingu skyldi dafna á áratugunum tveim milli 

heimsstyrjaldanna og heldur áfram að skemmta lesendum nútímans. Enn 

forvitnilegra er að svo ófrumlegt og fyrirsjáanlegt skemmtanaform höfðar til svo 

víðs og fjölbreytts lesendahóps11   

Lehman ræðir greinina með nákvæmari viðbótarútfærslum þegar hann fjallar um stöðu 

hennar og hlutverk í bókmenntasögunni, þróun morðgátunnar til að hæfa breytilegum 

væntingum lesenda hennar, og eigin samanburðarlestur morðgátunnar við ævintýri og 

 
7 Hyden, 2020, 1:40 - 2:05 
8 Goldman, 2011, bls. 262 
9 Singer, 1984 
10 Davis, 2015, bls. 30 
11 Grella, 1970, bls. 31, mín þýðing. Nema annað sé tekið fram hafa allar tilvitnanir verið þýddar úr frummáli 

heimildar.   
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skröksögur fyrri tíma. Þessar viðbótarútfærslur hins vegar eru samhengisbundnari og eiga 

ekki beint við umræðu mína um Harry Potter, þó áhugaverðar séu, enda erum við ekki að 

ræða samhengi Harry Potter í bókmenntasögunni. Ég mun ræða megineinkenni Lehman og 

hvernig þau birtast í hinni hefðbundnu morðgátu. Ég mun svo nýta einkennin sem fram koma 

til þess að gróflega greina Harry Potter and the Chamber of Secrets (hér eftir Harry Potter og 

Leyniklefinn eða Leyniklefinn), hvar Rowling nýtir sér verkfæri greinarinnar almennt í 

bókaflokki sýnum, og að bókaflokkurinn hefði vel getað verið morðgátubókmennaflokkur ef 

hann fjallaði ekki um tólf ára töframenn í yfirnáttúrulegum heimavistaskóla.  

 



 

9 

 

2. Breska morðgátan 

2.1 Holmes og Watson 

Oft á tíðum hefur August Dupin verið tilgreindur sem fyrsti spæjarinn eins og við eigum að 

þekkja hann,12 og þá bók Poe The Murders in the Rue Morgue fyrstu eiginlegu morðgátubók 

nútímans. Í verkinu sjáum við strax flest þau form og flækjur sem myndu haldast í greininni 

næstu hundrað árin nýtt saman í fyrsta sinn, og í Dupin má auðsýnilega sjá mótið sem síðar 

yrði að Holmes, Poirot, Brown,  eða Campion.13 Gullaldarspæjarinn er bráðgáfaður en örlítið 

sérvitur. Hann er athugull og vinnur með tilgátur eða vísbendingar aðrir myndu yfirlíta. Hann 

leiðir margt úr fáum vísbendingabrotum og hefur ómannlegt vald á rökfræði og 

ályktunarkeðjum. Lehman líkir spæjaranum við spámann fortíðarinnar: það er hans að vita 

allt það sem gerðist áður en sagan hófst.14 Skemmtanagildi morðgátunnar felst í 

vitsmunalegri samkeppni milli lesandans og spæjarans. Spæjarinn leiðir okkur í gegnum 

glæpinn líkt og leiðsögumaður að sýna okkur málverkin á listasafni, og það er okkar hlutverk 

að komast að því hvernig málverkin tengjast áður en yfir líkur.  

 Það að hafa spæjarann sem leiðsögumann hins vegar skapar ákveðið vandamál: 

hvernig getur lesandinn fengið aðgang að spæjaranum og vísbendingunum hans án þess að 

sjá beint í huga hans? Ef spæjarinn er sögumaðurinn þyrfti höfundur að stíga varlega til jarðar 

hvernig hann beitir söguröddinni til að passa að hún gefi ekki upp vísbendingarnar of 

snemma. Það er hér þar sem við finnum mótvægi spæjarans. Í tilfelli Holmes er það til að 

mynda Watson. Watson, félagi Holmes, er okkar tengiliður við söguheiminn. Watson er 

viðkunnalegur, en of ekki sérlega spennandi persóna. Hann segir söguna, en oft hefur ekki 

mikið um hana að segja. Með því að gera aðstoðarmann spæjarans að sögumanninum getur 

höfundur stýrt upplýsingaflæðinu milli spæjarans og lesandans. Aðstoðarmaðurinn er 

sjaldnast jafn skarpur og spæjarinn. Hann getur sjaldnast fundið vísbendingar né tengt þær 

saman, og reiðir sig því á að spæjarinn útskýri vísbendingu, sem gefur spæjaranum tækifæri 

til að útskýra vísbendinguna fyrir lesendum án þess að þurfa að gefa upp meira en höfundur 

ætlar sér. Aðstoðarmaðurinn hefur oft hagkvæmt hlutverk innan frásagnar, en ekki endilega 

listrænt. Þvert á móti getur aðstoðarmaðurinn oft verið ögn persónuleikalaus, hverfandi inn í 

söguþráðinn. Hann getur spurt spurninga, rætt við aðrar persónur, og stöku sinnum rambað 

óvart á gagnlegar vísbendingar, en oft er ekki mikið í hann varið. Hann er einungis til að taka 

hlut lesandans í listasýningunni: spæjarinn að leiðbeina okkur gegnum rannsókn sína á glæp 

 
12 Moore, 2006, bls. 7; Grella, 1970, bls. 30 
13 Poe, 1841 
14 Lehman, 2000, bls. 13-22 
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sögunnar og aðstoðarmaðurinn til að spæjarinn hafi einhvern til að leiðbeina um listrænu 

þversögnina.  

2.2 Morð sem listgjörningur 

Færa má rök fyrir því að það er ekkert í þessum heimi jafn útúrsnúið og ofhugsað og morðin 

sem framin eru í morðgátum gullaldarinnar. Það er auðvitað mögulegt að morðingjar 

heimsins taki sér langan tíma í undirbúning, skipuleggi hverja mögulega frávistarsönnun, og 

tryggi að lögreglan muni finna sannanir sem bendli hina og þessa við glæpinn. Á hinn bóginn 

þá heyrist mun meira í fréttum af tilfinningaþrungnum skyndimorðum eða ofbeldi á götum úti 

sem kannski segir okkur hve raunhæf morðgátumorðin eru. Þar sem við höfum hins vegar 

komið því á hreint í Lehman skilgreiningunni okkar að morðgátur eigi sér stað utan hins 

eðlilega heims okkar – og við munum ræða aflokaða heiminn betur síðar – þá skiptir litlu 

máli þó morðin séu dálítið yfirdrifin; enda væri dálítið flókið að skapa drífandi morðgátu án 

gátunnar sem myndast í öllum þessum aukameldingum.  

 Í morðgátu Lehmans er það ekki gjaldgengt að fremja skilvirkt morð, eða morð sem 

tryggir að þú komist upp með voðaverkið. Í morðgátuni er listrænt gildi morðsins metið í 

hversu mikið það reynir á ímyndunarafl spæjarans.15 Bestu morðgáturnar eru þær sem geta 

sem best fengið lesendur til að trúa á eltingaleikinn milli spæjara og skúrk: við viljum 

þungavigtarslag þar sem við – þrátt fyrir að vera vel kunnug reglum morðgátunnar og vitum 

fullvel að líklega mun skúrkurinn vera handsamaður – getum fengið okkur til að trúa í hálft 

augnablik að skúrkurinn gæti unnið. Það sem mikilvægara er að við verðum að trúa því að 

spæjarinn trúi því líka. Leitin að „seinustu vísbendingunni sem svarar öllu“ eða botlanganum 

þegar allar hugmyndir reynast rangar og allt virðist vera að fara í þrot.  

 Morðgátur með dálitlu listrænu yfirbragði skapa meira heillandi gátu sem 

skemmtilegra er að lesa um. Það myndi í raun ekki breyta miklu sögunnar vegna ef líkið 

myndi ekki finnast í herbergi sem hefur verið læst að innan eða ef morðin myndu ekki fylgja 

vögguvísum hangandi á svefnherbergisveggjum, en sagan yrði ekki jafn góð lesning. Þáttur 

Mary Cavendish í Mysterious Affair at Styles eftir Agöthu Christie þar sem upp kemst að það 

er hún sem læsir svefnherbergishurðinni í flýti í ringulreiðinni er góð söguflétta, en strangt til 

tekið ekki nauðsynleg. Mary er einungis í herberginu til þess að reyna að komast í læstan 

kassa á náttborði fórnarlambsins og tekst það ekki einu sinni. Það hins vegar veldur því að 

herbergið læsist að innan, og glæpurinn verður þversagnakenndari og meira spennandi. 

Lesendur heillast af glæpum sem virðast ómögulegir í stað hversdagslegra glæpa sem auðvelt 

 
15 Lehman, 2000, bls. 39 
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er að púsla saman.  

 Listræni glæpurinn sem er umfram allt fallegur eða áhugaverður er mikilvægari í 

morðgátunni en hugmyndinn um raunverulegan eða skilvirkan glæp. Í Murder in the Mews 

eiga Poirot og lögreglufulltrúinn Japp samtal þar sem Japp segir að stundum óskaði hann að 

Poirot myndi gerast morðingi til þess eins að sjá aðferðafræðina hans. Poirot kíminn svarar að 

ef hann myndi fremja morð stæði hann svo vel að verki að Japp myndi ekki einu sinni taka 

eftir að morð hafi verið framið.16 Í Curtain hins vegar fremur Poirot morð á sama listræna 

mátann og flestir af þeim morðingjum sem hann hefur handsamað í gegnum árin, því þó að 

við myndum eflaust trúa honum til þess að fela slóð sína fullkomlega þá eru það ekki jafn 

skemmtilegar bókmenntir. Hins vegar skapar það annað vandamál: þversagnarkennd gáta er 

auðvitað meira spennandi en hinn kosturinn, en þá fellur það á lesandinn hafi möguleika á að 

giska á svarið, og þá verður höfundurinn að fylgja sanngjörnum reglum. 

2.3 Listin að vera sanngjarn 

The Murder of Roger Ackroyd eftir Agöthu Christie var gefin út 1926 en hún var sjötta 

morðgátubókin sem hún samdi. Við fyrstu sýn viðist þessi bók engu ólíkari hinum. Bókin var 

stöðluð morðgáta sem fylgdi forminu sem lesendur þekktu vel. Þegar allt kom til alls hins 

vegar olli þessi bók talsverðu hneyksli og varð með umdeildustu verkum Christie í langan 

tíma fyrir þá sök að upp kemst í lok bókarinnar að sögumaðurinn okkar, Dr. James Sheppard, 

er morðinginn. Þessi óvænta söguflétta kom flatt upp á lesendur sem voru ekki vanir þessu 

inngripi í annars staðlað söguform.17 Agatha hafði vísvitandi brotið kjarnareglu 

morðgátunnar: vertu sanngjarn.  

 Við höfum rætt morðgátuna hingað til sem þraut sem höfundur leggur fyrir lesendur. 

Höfundurinn skapar þversögn: spurningu sem hefur ekkert svar. Hann lætur lík birtast í 

herbergi læstu innan frá og allir sem grunaðir eru verða samtímis sekir og saklausir. 

Höfundurinn hleypir svo spæjaranum af stað. Spæjarinn safnar vísbendingum og 

upplýsingum fyrir lesendur, tengir þær saman með reglulegu millibili, og svo í lok bókar 

gefur upp svarið. Skarpur lesandi getur þá fengið tækifæri til að sýna fram á hversu gáfaður 

hann er: annaðhvort hafði lesandinn rétt fyrir sér og náði að leysa gátuna, eða að hann hefur 

rangt fyrir sér en gleðst yfir leiknum því hann vissi að leikurinn var sanngjarn og að hann 

hefði getað leyst gátuna hefði hann einungis fylgst ögn betur með.  

 Til þess að þessi leikur hins vegar getur gengið upp verða að gilda sanngjarnar reglur. 

 
16 Christie, Murder in the Mews, 1937, bls. 8 
17 Curran, 2011; Lehman, 2000, bls. 47 
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Engum líkar við gátur þar sem er ómögulegt að finna svarið. Það sem meira er þá er þessi 

vitsmunalega áskorun oft talin ástæðan hví morðgátan er svo vinsæl þrátt fyrir fyrirsjáanlegu 

formfestu sína.18 Gáturnar mega því vera erfiðar, en þær verða að vera sanngjarnar og 

mögulegar. Engum langar að leysa krossgátu þar sem allar vísbendingar eru annaðhvort 

óskiljanlegar eða hafa ekkert með svarið að gera. Ef lesendum þykir svindlað á þeim fá þeir 

ekki útrásina sem þeir annars sækjast eftir í lok bókarinnar þegar morðinginn er gómaður og 

lausnin lögð fram, þeir reiðast heldur yfir því að lausnin sé ekki rökrétt eða kom úr þurru. 

Poirot sagði eitt sinn að Hercule Poirot sé maður orða sinna, jafnvel ef leikskáldið er það ekki 

þegar hann kvartar yfir því sem hann taldi vera óheiðarlega lausn á morðgátuleikriti.19 Þó það 

auðvitað sé ekki meitlað í stein hvað telst sanngjarnt og hvað ekki verður lesandinn í það 

minnsta að fá það á tilfinninguna að hann hefði átt möguleika á að giska á svarið. Presturinn 

Ronald Knox komst hvað næst því að skilgreina kjarnreglur morðgátunnar. Knox skrifaði 

fjöldann allan af morðgátum og árið 1929 skilgreindi hann tíu boðorð góðra 

morðgátubókmennta. Knox sjálfur tilgreindi að auðvitað væri hér ekki um algildan 

óhagganlegan sannleik að ræða, og sum boðorðin, líkt og það fimmta, eru gagnrýni á 

tíðaranda samfélagsins eða á verkhætti annarra höfunda.20 Með það í huga þá hitta boðorðin 

ansi nærri lagi hvernig morðgátur voru skrifaðar við aldamót tuttugustu aldar, og gefa 

hugmynd um hvað áhorfendur bjuggust við: 

1. Glæpamaðurinn er einhver sem er nafngreindur í fyrsta hluta sögunnar, og er ekki 

persóna sem hefur opinberað hugsanir sínar lesendum.  

2. Allar yfirnáttúrulegar eða ótrúlegar orsakir eru afskrifaðar áður en verki líkur. 

3. Ekki fleiri en eitt leyniherbergi eða ein leynigöng eru leyfð 

4. Engin hingað til óuppgvötuð eitur skulu notuð, né önnur morðtól sem krefjast langrar 

vísindalegrar útskýringar í lokin. 

5. Enginn kínverji má eiga hlutverk í sögunni.  

6. Ekkert slys má veita spæjaranum aðstoð né má hann hafa óútskýranlegt innsæi sem 

síðar er sýnt fram á að sé rétt. 

7. Spæjarinn er ekki glæpamaðurinn. 

8. Spæjarinn má ekki finna vísbendingar sem eru ekki samstundis gefnar upp fyrir 

lesendum við fyrsta tækifæri. 

 
18 Grella, 1970, bls. 31-32 
19 Baker, 1989)12:00 
20 Davis, 2015 
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9. Heimski vinur spæjarans, Watson, má ekki fela neinar hugsanir sem fara gegnum 

huga hans. Gáfnafar hans verður að vera örlítið lægra en gáfnafar meðallesanda.  

10. Tvíburar eða aðrar samhverfur mega ekki birtast nema lesandinn sé undirbúinn fyrir 

að þeir birtist.21  

Við höfum mestan áhuga á fyrstu og níundu reglunni. Við ræddum áðan að aðstoðarmaðurinn 

sinni hagkvæmu hlutverki frekar en listrænu. Fólk lítur á hann sem „sjálfkrafa saklausan“, 

verkfæri sem lesandinn þarf á að halda til að spyrja spæjarann spurninga fyrir sína hönd 

Hvernig gæti slík persóna verið annað en saklaus? Við höfum verið að fylgjast með 

hugargangi Sheppard allt verkið og sögumaðurinn myndi aldrei leiða lesendur í ógöngur, er 

það nokkuð? Þegar upp kemst að Sheppar bæði er að dylja lesendur hugsunum sínum og er 

morðinginn fer lesandinn að efast um allt sem í sögunni hefur gerst. Við höfum verið föst í 

hugarheimi siðblindingja sem bregst við rannsókninni á eigin glæpum eins og hann væri að 

horfa á tennisleik, nær áhugalaus. Það er auðvitað ekki góð tilfinning fyrir óundirbúinn 

lesanda, en það gerir einnig gátuna mun erfiðari því okkur getur ekki grunað einhvern sem er 

í stöðu útskýranda, þ.e. einhvern sem við erum þjálfuð af bókagreininni til að hunsa.22 Þessi 

skyndilega breyting á forminu fór fyrir brjóstið á mörgum, en það merkir ekki að hún hefði 

átt að koma á óvart því eftir allt saman eru venjur einungis venjur en ekki algild boðorð, og 

Christie hafði reynt að gefa lesendum möguleika á að sjá það.  

 Þrátt fyrir að fara oft frjálslega með formið þá er Christie þó sanngjörn: hún gefur 

okkur ávallt vísbendingarnar sem við þurfum. Þær eru oft ófullkomnar og krefjast túlkunnar 

og blindra ágiskana, en þær eru alltaf til staðar og oft virðast augljósar þegar verkið er lesið í 

annað sinn eftir að svarið er afhjúpað. Í fyrstu skáldsögu Agöthu Christie, The Mysterious 

Affair at Styles, sem kynnti heiminum fyrir snjalla Belganum Hercule Poirot árið 1920 sjáum 

við það skýrt. Þó að Poirot sé gjarn á að halda aftur mikilvægi vísbendinga til þess að gera 

leikinn ekki of auðveldan fyrir lesendur – sögumanninum Hastings til mikillar óánægju – þá 

reynir hann eftir fremsta megni að sýna lesendum þær vísbendingar sem hann hefur í 

höndunum er þær birtast þó hann segi okkur ekki alltaf hví þær eru mikilvægar fyrr en síðar í 

sögunni. Þegar allt kemur til alls má finna flestar vísbendingarnar einhverstaðar í verkinu 

jafnvel þó þær fái ekki alltaf mikla athygli og þó að Christie reyni að beina sjónum okkar 

annað. Auðvitað eru ákveðnar vísbendingar ekki til staðar eða koma seint, en þó eru nægilega 

margar til staðar að skarpur lesandi getur komist ansi nærri marki.  

 
21 O'Neill, 2016 
22 Horsley, 2005, bls. 43 
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 The Mysterious Affair at Styles er að flestu leiti hefðbundin morðgátusaga. Hastings 

er gestkomandi við Styles setrið þegar húsráðandi, Emily Inglethorp, fær flog um nóttina og 

lætur lífið. Poirot er kallaður til og hann rannsakar málið. Í gegnum söguna mun Poirot safna 

saman vísbendingum um hvað gerðist daginn áður. Daginn sem hún er myrt mátti heyra hana 

rífast við óþekktan einstakling, líklega eiginmann sinn eða stjúpson. Síðar um daginn komst 

hún í mikið uppnám og skrifaði nýja erfðaskrá sem finnst að hluta brunnin í eldstæði Emily. 

Hún borðar ekki mikið, tekur lyfin sín, og fer í bælið með skjalatösku sem brotist er í 

nokkrum dögum síðar meðan á rannsókn stendur. Um nóttina heyrir Mary Cavendish háann 

skell, og Emily er fundin í krampakasti.  Grunur beinist fyrst að eiginmanninum Alfred, svo 

stjúpsyninum John, og svo sannar Poirot að það var eftir allt saman Alfred sem myrti Emily. 

 Ef við rennum hratt yfir hluta ræðu Poirot í lok Mysterious Affair at Style sjáum við 

hvar finna má vísbendingarnar sem Poirot nýtir sér og að lesandinn hefði getað séð þær: 23 

Poirot byrjar á hlutunum sex sem hann fann í herbergi(bls. 69); að Mary Cavendish hefði ekki 

getað heyrt skellinn þegar náttborð Emily féll um koll eins og hún hélt fram (bls. 148, bls 

185) og að það sé rifa í græna vinnubandinu hennar sem passar  við þræðina hann fann í 

hurðinni (ekki tilgreint). Hann bendir svo á að hún var nú þegar í herbergi Cynthiu sem er 

samtengt herbergi Emily (bls. 45). Hann bendir á að einungis Emily hefði brennt erfðaskrána 

í eldinum þar sem hún hefði ekki látið kveikja eld á heitasta degi ársins (bls. 41) því hún 

hefði ekki getað hent skránni sökum endurvinnslufrumkvæðis stríðsefnahagsins (bls. 20). 

Poirot bendir á að þegar Emily ræðir við Dorcas (bls. 77) sé hún í mun meira uppnámi en hún 

var þegar rifrildið átti sér stað (bls. 76) þó hún noti svipað orðalag og merkingin orðin öfug, 

og því má áætla þetta séu tvenn ólík málefni. Hann bendir á að Emily hafi rifist við John, ekki 

Alfred (bls. 268). Hann fer í gegnum hvernig Emily hefði orðið uppiskroppa með frímerki 

(bls. 36) og því reynt að opna skúffu Alfreds með lyklum sínum sem gengu að lásnum (bls. 

90) og þar fundið eitthvað sem kom henni í uppnám: bréf sem Dorcas sá ekki hvað var á en 

olli Emily miklu hugarangri (bls. 77). Hann bendir næst á að Mary sé öfundsjúk (bls. 266) og 

vildi komast til botns í því sem hún heyrði hann rífast um við Emily. Hún gaf Cynthia 

svefnlyf með því að eiga við kaffibolla hennar og síðar fela hann, Poirot sýnir fram á að 

hennar bolla vantar því allir bollarnir sem eftir eru innihalda sykur sem Cynthia setur aldrei í 

kaffið sitt (bls. 98). 

 Við látum þetta brot duga því afgangurinn af ræðunni fylgir margt til sömu mynd: 

Poirot kemur með staðreynd sem hafði birst einhverstaðar í bókinni í augnablik, tengir það 

 
23 Christie, The Mysterious Affair At Styles, 2008, bls. 298-330 
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við aðrar vísbendingar, og dregur rökrétta ályktun út frá því. Þó auðvitað séu göt sem þarf að 

giska sig áfram með og sumar tengingarnar oft tæpar þá getur verulega skarpur lesandi fundið 

þær allar sjálfur.  

 Það er auðvitað frá að halda því fram að gátan verði auðveld þó þér sé bent á allar 

mikilvægu vísbendingarnar og oft er ómögulegt að gera sér grein fyrir hvað er mikilvæg 

vísbending og hvað er ekki ef maður er ekki að grandskoða hvert orð sem kemur fyrir, en 

Christie er ávallt eins sanngjörn og söguþráðurinn leyfir henni að vera. Við upphaf tólfta 

kafla er vel mögulegt að setja saman svarið eða kjarna þess og það er það sem gerir þessar 

bókmenntir svo heillandi. Þegar vel er að verki staðið getur lesandi runnið yfir bókina í annað 

sinn og séð allar vísbendingarnar og vitandi lausnina sagt „auðvitað er þetta svona,“ eða 

„hvernig missti ég af þessu?“ og dregið skemmtun af því. Þetta gæti eflaust talist 

mikilvægasta einkenni morðgátubókmennta: að gátan sé sanngjörn. Ef gátan er ekki 

sanngjörn er hún ekki skemmtileg né er hún raunverulega „gáta“ sem hægt er að leysa. Við 

getum því sett okkur þá takmörkun að ef Rowling sé ekki sanngjörn – að það er ekki hægt að 

giska meira eða minna á rétta svarið þrátt fyrir að nýta sér allar vísbendingar sem birtast í 

bókinni – þá geti Harry Potter ekki talist morðgátubók. Það er hins vegar ekki svo að 

höfundur þarf að vera strangheiðarlegur: hann má villa um fyrir lesendum upp að vissu 

marki. 

2.4 Reykta Síldin 

Til þess að það sé ekki of auðvelt að sjá hvaða vísbendingar eru mikilvægar og hverjar ekki 

þá er algengt bragð í spennubókmenntum líkt og morðgátum að beina athygli að 

óviðkomandi málefnum eða reyna að leggja grun á persónu sem að endingu er lýst saklaus. 

Hugmyndin er einfaldlega sú að villa fyrir lesendum til að þeir eigi erfiðara með að finna 

hinu raunverulegu lausn á gátunni: það er freistandi að bíta á agnið og einblína á það sem 

virðist augljóst, en þá er hættan sú að lesendur og spæjarinn okkar muni missa af 

vísbendingum sem annars gætu komið upp um raunverulega sökudólginn. Þar að auki má 

lengja söguna með því að beina henni niður blindgötu í kafla eða tvo.  Eitt kunnulegt dæmi 

kemur frá The Hound of the Baskervilles þegar Holmes er að eiga við skort á sökudólgum. Í 

upphafi bókar er bíll Watson stöðvaður, og fram kemur að raðmorðingi hafði brotist úr 

fangelsi og væri nú á flótta um mýrarna.24  

 Morðinginn Selden á eftir að birtast ítrekað í gegnum bókina og það er vissulega 

freistandi að reyna að koma morðinu á flóttamorðingja sem er á réttum stað á réttum tíma: sér 

 
24 Doyle, 2012, bls. 48,49 



 

16 

 

í lagi þegar upp kemst að hann er bróðir ráðskonunnar Elizu Barrymore og hefur því tengingu 

við þann myrta.25 Langir kaflar fara í að ræða hvað á að gera varðandi morðingjann í 

mýrlendinu og draga athygli bæði lesenda sem og persóna frá því að koma upp um 

raunverulega morðingjann. Meðan lesandinn einblínir á það sem höfundur reynir að draga 

athygli að geta raunverulegu vísbendingarnar farið huldu höfði í upptalningum, 

hversdagslegum lýsingum, eða snemma í verkinu til þess eins að gerast mikilvæg mörgum 

köflum síðar. Þrátt fyrir það hefur lesandinn oftast örlitla von í því að vísbendingarnar eru 

takmarkaðar, og heimurinn sjálfur nægilega umfangslítill að hægt er að halda utan um 

möguleg svör þrátt fyrir reyktu síldina.  

2.5 Lokaði heimurinn 

Flestar morðgátur sem við könnumst við úr gullöldinni eiga sér tilvist í því sem kallað er 

aflokaður heimur, og vísar þar til þess að söguheimurinn vanalega er mjög takmarkaður að 

umfangi. Eftir örfáa kafla er líklegt að lesandi hafi rekist á allar þær persónur, aðstæður, og 

kjarnforsendur sem birtast munu í sögunni. Ef  bókin hefst í sveitasetri með sjö viðstöddum 

persónum eru allar líkur á því að meirihluti sögunnar eigi sér stað í því sveitasetri og ein af 

þessum sjö persónum er morðinginn sem leitað er að. Engu óalgengara er að hindra 

undankomu með öllum ráðum til að auka spennu og tryggja að enginn af persónunum sjö 

komist undan né að nýjar persónur komi inn: til dæmis með því að staðsetja söguna um borð í 

lest á ferð, í fjallaskála langt frá siðmenningu, eða í læstu herbergi með týndum lykli. Það að 

veita lesendum og persónum örlitla innilokunarkennd er verkfæri sem eykur bæði spennuna 

sem hangir yfir meðan spæjarinn finnur réttu slóðina, en einnig því það að afmarka heiminn 

gerir auðveldara fyrir lesandann að skynja umfang gátunnar sem hann er að leysa.  

 Í almennum glæpasögum er heimurinn oftast nær „opinn“. Í opnum heimi er ekki 

takmark á umfangi sögunnar, heimurinn getur verið eins lítill eða stór og þörf er á og eins 

margar persónur – merkilegar eður ei – geta átt leið hjá þegar þeirra er krafist. Í opnum heimi 

eru glæpir snúnir því skilgreiningunni samkvæmt getur hver sem er hafa framið glæpinn, ekki 

bara þeir sem eru í kastfæri frá líkinu. Þegar lögreglumennirnir í sjónvarpinu leysa mál er alls 

ekki sjálfsagt að glæpamaðurinn sé nefnd persóna sem hefur legið undir grun hálfann þáttinn. 

Öllu líklegra er að glæpamaðurinn sjálfur skipti ekki máli og er einfaldlega „ill persóna 

númer sjö“, nafnlaus vofa sem hefur það hlutverk eitt að gera slæmu hlutina þegar þess er 

krafist í stað þess að spjalla yfirvegað við spæjarann yfir viskíglasi.  

 Lokaði heimurinn, fyrir utan að afmarka umfang sögunnar, hefur einnig annað 

 
25 Doyle, 2012, bls. 82 
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hlutverk: að aðskilja söguheiminn frá raunveruleikanum. Morðgátan hefur sérstakt lag á að 

skapa sæt smáþorp þar sem fólk er furðulega rólegt yfir því að búa þar sem morðtíðnin er 

með hæstu í landinu; sveitasamfélög þar sem presturinn er að góma kaldrifjaða morðingja í 

þriðju hverri viku. Lehman fjallar um þetta sem nauðsynlega forsendu með vitnun í „kristnu 

morðgátuna“. Kristna morðgátan setur upp morðgátuna sem trúarathöfn. Samfélagið í upphafi 

sögunnar er furðulega fullkomið. Auðvitað merkir það ekki að það sé gallalaust, en þegar allt 

kemur til alls þá fellur samfélagið að þeim gildum sem metin eru til góðs í raunveruleikanum 

utan morðgátunnar. Ef við skoðum samfélögin í morðgátubókmenntum eru þetta almennt 

friðsæl samfélög sem leggja áherslu á ákveðinna stéttarskiptingu, á röð og reglu, og upphefur 

ákveðinna sveitadýrð og hreinleika. Bókin ýtir við þessari reglu með morði, og þeirri 

vitneskju að í þessu fullkomna samfélagi sé nú morðingi sem virðir ekki forsendur heimsins. 

Spæjarinn reglulega mun róta frekar í samfélaginu og draga önnur leyndarmál og flekki upp á 

yfirborðið. Þegar spæjarinn hefur leyst málið getur samfélagið í raun aflétt syndum sínum: 

syndirnar fá að fljóta burt með fórnarlambinu, og morðinginn sem er handsamaður hefur 

þjónað hlutverki sínu og er sjálfum fórnað og fjarlægður úr heiminum. Óreglan hefur verið 

leiðrétt, og við snúum aftur í óflekkaðan heim.26 

2.6 Bandaríski glæpakrimminn 

Við höfum hingað til einbeitt okkur að mestu að bresku morðgátunni eins og hún birtist okkur 

í allri sinni formfestu við upphaf og miðbik tuttugustu aldarinnar. Í öllum þeim dæmum sem 

við höfum tekið hingað til höfum við verið að einbeita okkur að „gátunni“, þeirri hugmynd að 

morðgátubókmenntir séu þegar allt kemur til gátur sem höfundur leggur fyrir persónur sínar 

og lesendur, leikur sem fylgir föstum reglum, einblínir á morð framkvæmd af tilgerðarlegum 

ástæðum með einstaklega óhentugum aðferðum. Morðgátan er hrein, auðskilin, og hefur það 

að markmiði að endurreisa reglu og réttvísi sem tímabundið tapast. Breska morðgátan er saga 

af því hvernig gott, siðmenntað fólk langt frá óreglu þéttbyggðarinnar fær til sín sérvitran 

snilling sem lagfærir tímabundið rof á heimsmynd þeirra. 

 Gullöld morðgátunnar teygði sig frá 1920 til 1940, en strax um 1930 voru höfundar 

komnir fram á sjónarsviðið sem voru farnir að setja spurningamerki við þessar forsendur 

morðgátunnar og stöðu hennar á metsölulistum. Raymond Chandler í bók sinni The Simple 

Art of Murder fer ekki fögrum orðum um greinina: 

 
26 Lehman, 2000, bls. 33-34, 102-105 
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Sjaldan má mæla með morðgátusögunni af ýmsum ástæðum. […] og það 

undarlega er að [meðalgóðar morðgátur] eru raunverulega ekki mjög ólíkar þeim 

sem kallast meistaraverk listgreinarinnar. Hún er ögn hægvirkari, samtölin eru 

örlítið grárri, pappinn sem persónurnar eru skornar úr er örlítið þynnri, og 

svindlið er örlítið augljósara, en þetta eru samskonar bækur. Góð morðgáta og 

slæm morðgáta fjalla um nákvæmlega sömu hlutina, og fjalla um þá á sama hátt 

[…] slæm skáldsaga og góð skáldsaga hins vegar sjaldnast fjalla um sömu 

hlutina.27  

Af þessari gagnrýni er harðsoðni einkaspæjarinn fæddur. Þó ekki sé hægt að tala um þróun 

greinarinnar er hægt að tala um samkeppni greinanna á milli. Þeir höfundar er höfnuðu 

formfestu bresku morðgátunnar sóttust eftir að túlka heiminn eins og hann var raunverulega. 

Horfinn var siðprúði sérvitri spæjarinn sem leysti þversagnakennd morð á sveitasetrum 

réttlætisins vegna. Hans í stað birtist þunglyndur einkaspæjari í hnésíðum frakka sem leysir 

glæpi til að geta greitt leigu mánaðarins. Heimur morðingjans var dimm stórborg, þar sem 

forsendan varð að fólk sé ekki gott, að spilling sé undirstaða alls valds, og að engin 

varanlegur stöðuleiki yrði mögulegur sama hvað spæjarinn gerði. Tímabundinn friður á 

afmörkuðum bletti í opnum söguheimi var möguleiki, en sjaldan neitt mikið meira. Harðsoðni 

glæpakrimminn lýsti ekki hugrænu samfélagi og hvernig endurreisa má siðprútt samfélag, 

heldur brást við þeim málum sem plöguðu samfélag höfundar hverju sinni.28 Þó að morðgátan 

myndi ekki hverfa með öllu varð tilkoma glæpakrimmans líklega ein af orsökum þess að hún 

tók að hnigna, renna saman við aðrar glæpabókmenntir, og veita ótengdum greinum 

innblástur. Þó gullöldin sé liðin undir lok hefur morðgátan óneitanlega haft mikil áhrif á 

landslag glæpabókmennta. Við getum nú séð einkenni morðgátunnar í lögregluþáttum 

nútímans, norrænu glæpasögunni, sveitalögreglustjóranum sem á í skilnaði, og á sinn hátt 

Harry Potter: og jafnvel þá er hún ekki dáin í tærri mynd. Líkt og Goldman orðar það:  

Stutt innlit í hillur bókabúða samtímans mun sýna að afsannandi höfundar og 

gagnrýnendur hafa engu frekar drepið morðgátuna en Richard Rorty drap 

þekkingafræðina […] sígilda breska hver-gerði-það og harðsoðni bandaríski 

glæpakrimminn lifir af og dafnar í samtímahöfundum líkt og Colin Dexter, P.D. 

James, og Ruth Rendell á aðra hliðina og Elmore Leonard, Robert B. Parker, og 

James Lee Burke á hina. […] ásamt femínískum, svörtum, og meginlands 

 
27 Chandler, 2002 
28 Horsley, 2005, bls. 66-86 
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spæjurum höfum við sjúkdómafræðinga, tölvusnillinga, og aðra sérþjálfaða í 

nýjum aðferðum til að safna sönnunum til að bæta við listann.29  

 
29 Goldman, 2011, bls. 263 
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3. Harry Potter og Leyniklefinn 

3.1 Drengurinn sem lifði  

Harry Potter á sér sérstakan stað í hjörtum margra. Þegar vinsældir flokksins voru sem mestar 

mátti lýsa því sem svo að ákveðið Harry Potter æði gengi um, og nær ómögulegt var að flýja 

umsvif töfradrengsins með eldings-laga örið á enninu. Jafnvel ef við einbeitum okkur 

einungis að bókunum og hunsum bíómyndir, teiknimyndasögur, tölvuleiki, sviðsetningar, 

leikföng og annað þvíumlíkt þá hafa Harry Potter bækurnar einar og sér aflað rúmlega 7,7 

milljarð Bandaríkjadala, eða rétt tæplega einni billjón íslenskra króna samkvæmt Statista.30 

Fyrir mörgum ungmennum var Harry Potter með mikilvægari barna og unglingabókmenntum 

í þeirra barnæsku. Það sem sjaldnar er veitt athygli þá getur bókaflokkurinn einnig talist með 

fyrstu morðgátubókmenntunum sem þau lásu. Þetta er ekki ný hugmynd af nálinni. Í verki 

sínu Mystery in Children‘s Literature: From The Rational To The Supernatural kemur 

Christopher Routledge með þá athugasemd að þrátt fyrir töfrana og yfirnáttúrulegu atburðina 

sem birtast í Harry Potter þá er það ekki óvenjulegt í söguheiminum, og því ekki dularfullt. 

Hið dularfulla, hin eiginlega ráðgáta, felst í kjarna bókarinnar sem morðgátu.31 Samuel 

Saunders vinnur einnig með hugmyndina og ræðir hvernig Harry Potter, og þá sérstaklega 

Harry Potter og Leyniklefinn, finnur sér sinn sess í orðræðu glæpa og morðgátubókmennta, 

og gróflega rennir yfir hvernig leyniklefinn passar í staðlaða form morðgátunnar.32 

 Allar Harry Potter bækurnar passa á einhvern máta í morðgátuformið. Sumar meira en 

aðrar, vissulega, og sumar eiga meira skylt við almennar glæpabókmenntir. Hins vegar þá, 

líkt og Saunders bendir á,  er Harry Potter og Leyniklefinn sú bók sem best fellur í formið. Ég 

mun því að mestu einblína á þá bók, en þar sem viðeigandi er munum við einnig ræða 

ákveðin einkenni morðgátunnar þar sem þau birtast í Harry Potter and the Sorcerer‘s stone 

(hér eftir Harry Potter og Viskusteinninn eða Viskusteinninn) sem og Harry Potter and the 

Prisoner of Azkaban (hér eftir Harry Potter og Fanginn frá Azkaban eða Fanginn), og öðrum 

bókum ef þörf er á.  

3.2 Hogwarts og samfélag töframanna 

Þegar við ræddum um söguheim morðgátunnar tókum við fram að söguheimurinn væri 

aðskilinn okkar eigin heimi, og sé aflokaður heimur: hugræn útgáfa af “betri” heim. Friðsæla 

dreifbýlið á mið-englandi, sveitasetur efri stéttarinnar, sótthreinsuð útgáfa Lundúna þar sem 

 
30 Feldman, 2018 
31 Routledge & Gavin, 2001, óbein tilvitnun sem birtist í Saunders,  2020 
32 Saunders, 2020 
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glæpamennirnir standa í flóknum ratleikjum í stað þess að fremja morð sín af heift og flýja af 

staðnum. Í Harry Potter bókunum er þessi lokaði heimur tvöfaldur: annars vegar aðskilnaður 

milli heim okkar sem ekki getum galdrað og heim töframanna, og aðskilnaður Hogwarts frá 

öðrum töframönnum. Heimur töframanna veitir okkur efri stéttina, framandi heim sem lútir 

öðrum lögmálum en okkar, heimur sem næstum er jafngildur heimi þar sem prestur leysir 

þrjú morðmál í mánuði og enginn kippir sér upp við það. Það er í þessum heimi sem óreglan 

myndast sem Harry endar á að þurfa að laga, og það er Harry sem lítur á þennan heim sem 

öruggt heimili þrátt fyrir allar hætturnar sem hann kemur sér í hvert sinn sem hann byrjar nýja 

önn. Til að styrkja tenginguna er töfraheimur Harry Potter mjög skyldur breska 

stéttarsamfélaginu sem Rowling þekkir úr raunheiminum. Töfraheimur Harry Potter er 

stranglega stéttarskipt samfélag. Einungis þeir sem hafa getuna til töfra fá einu sinni að vita 

að þetta samfélag sé til. Töframennirnir þurfa ekki á rafmagni að halda þökk sé töfrum og eru 

því samfélagslega staðnaðir einhverntíman á átjándu eða nítjándu öld. Aðrar töfraverur sem 

byggja heiminn eru nær undantekningarlaust neðar sett töframanninum, og oftast þá sem 

þrælar, verkamenn, eða útlagar. Það ríkir jafnvel stéttarskipting milli töframannanna sjálfra. Í 

sjöunda kafla Leyniklefans kallar Malfoy Hermione það sem á íslensku var þýtt af Helgu 

Haraldsdóttur sem Blóðníðingur, 33 töframaður eða norn sem er fæddur af venjulegu fólki 

sem ekki geta galdrað. Blótsyrðinu er gefið frekara samhengi þegar Ron útskýrir að meðal 

ákveðinna fjölskyldna ríkir sú trú að hreinræktaðir töframenn séu betri en aðrir töframenn 

(bls. 121-122). Þessi hugmynd er alls ekki ný innan Harry Potter heimsins og er hún bæði 

bendluð við Salazar Slytherin, einn af fjórum stofnendum Hogwarts (bls. 159), sem og grunn 

hugmyndafræði Voldemort sem sóttist eftir að útrýma öllum muggum, sem og töframönnum 

sem ekki höfðu hreint blóðs. Með því að koma þessum upplýsingum á framfæri hefur 

Rowling bæði lagt grunn fyrir næstu bókum þar sem ofsókn gegn öðrum galdaverum en 

töframönnum kemur við sögu, sem og aðgerðum Voldemort þegar hann snýr aftur til valda í 

fjórðu bók. Hins vegar það sem við höfum meiri áhuga á er að þessi hreinblóðsstefna mun 

þjóna því hlutverki að útskýra hví morðin eiga sér stað sem og hverjir eru líkleg fórnarlömb: 

þeir sem ekki eru hreinræktaðir töframenn. Þegar Leyniklefinn fer að myrða fórnarlömb munu 

fórnarlömbin ávallt vera það sem Malfoy kallar svo huggulega „blóðníðinga“. Þessi 

samfélagsskipan tryggir að við erum að vinna með svipað samfélag og svipaða menningu 

birtist í morðgátum tuttugustu aldar: efri stéttar fólk aðskilið frá hinum venjulega verkamanni 

í fína sveitasetrinu sínu. 

 
33 Rowling, 2000, bls 117 
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 Ofan á þennan aðskilnað frá okkar heimi leggst aðskilnaðurinn sem felst í Hogwarts 

skólanum. Í samhengi morðgátunnar þjónar Hogwarts hlutverki setursins sem afmarkar 

umfang heimsins. Þessi aflokaði skóli í aflokuðum heimi tryggir að við erum ávallt með sama 

fólkið í kringum okkur: skólinn leggur mikið upp úr öryggi og að enginn komist óboðinn 

inn.34 Allar persónur sem söguna skipta eru vanalega kynntar til sögunnar annaðhvort í fyrri 

bókum, eða á fyrstu köflunum eftir að við erum komin til Hogwarts. Eftir að við lendum á 

skólalóðinni getum við verið nokkuð viss um að enginn annar muni skyndilega birtast nema 

ef sagan sérstaklega fjallar um það og mun gefa það snemma til kynna, samanber Sirius 

Black sem er flóttafangi og má ekki koma í Hogwarts, en er það stór þáttur í Harry Potter og 

Fanginn frá Azkaban að tilvist hans er afhjúpuð í þriðja kafla og Peter Pettigrew sem er 

kynntur nafnlaust á sama tíma, en með nafni á fyrsta þriðjungi bókarinnar. Fyrir utan Harry 

Potter og dauðadjásnin, sjöundu bók flokksins, gerast allar sögurnar að mestu innan veggja 

Hogwarts og ef um „skúrk“ er að ræða þá er það ávallt einhver sem birtist snemma í bókinni, 

og þar með líkt og í morðgátunni er lesandanum gert mögulegt að giska á svarið vilji hann 

taka þátt í leiknum.  

3.3 Rowling og sanngirni 

Við héldum því fram að ef Harry Potter ætti að teljast morðgátubók þyrfti bókin sú að vera 

sanngjörn. Rowling þyrfti að fela vísbendingar þar sem lesendur gætu fundið þær, og 

nægilega margar til þess að lesendur gætu giskað á „morðingjann“ og haft rétt fyrir sér um 

hver það er og hvernig viðkomandi „framdi glæpinn“.  

 Rowling, þökkunarlega, er góð í því að fela vísbendingar í allra augsýn. Hún getur 

ýjað að hinu og þessu án þess að sérstaklega draga athygli að því og leyfir lesendum að draga 

eigin ályktanir án þess að bregða fæti fyrir á ósanngjarnan máta. Rowling mun gjarnan 

snögglega minnast á smáatriði án þess að draga að því athygli, fela upplýsingar í myndmáli, 

eða kæfa  gagnlegar upplýsingar í upptalningu á alls óviðkomandi atriðum eða þegar 

lesandinn er upptekinn við að fylgjast með fjörinu sem er í gangi í viðkomandi senu.  

 Sem dæmi getum við bent á dagbókina. Dagbók Tom Riddle er mikilvægur gripur í 

Harry Potter og Leyniklefanum, og er hinn eiginlegi „morðingi“. Dagbókin er ein af 

sögufléttunum sem erfitt er að aðskilja frá yfirnáttúrulegu eðli sínu, enda ekki margar 

sannfærandi jarðneskar skýringar á „dagbók sem inniheldur brot úr sál morðingja sem tekur 

yfir líkama og huga ellefu ára stelpu“. Þrátt fyrir að vera ólíkleg til þess að birtast í málum 

Poirot eða Holmes þá getum við notað dagbókina til þess að sýna fram á hvernig Rowling 

 
34 Rowling, 2019, bls. 172  
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skapar sanngjarna gátu með því að fylgja henni í gegnum verkið og hvernig hún tengist 

Ginny Weasley, Voldemort, og morðunum án þess að vekja sérstaka athygli á neinum af 

þessum tengingum.  

 Dagbókin birtist fyrst í fórum Ginny þegar Weasley fjölskyldan er að keyra af stað í 

átt að lestarstöðinni til að koma krökkunum til Hogwarts. Rowling hins vegar nýtir þetta 

tækifæri til að sýna fram á mjög tiltekið bragð til að fela mikilvægar upplýsingar: með því að 

fela þær í upptalningu á öðrum hlutum sem skipta ekki máli: 

Harry hafði varla tíma til að velta því fyrir sér hvenær hann sæi húsið aftur þegar 

þau voru komin til baka: George hafði gleymt kassanum sínum af 

málþófsflugeldum. Fimm mínútum síðar skransaði bílinn í hlaðinu til þess að 

Fred gæti sótt kústinn sinn. Þau náðu næstum því að komast út á hraðbraut þegar 

Ginny kallaði yfir bílinn að hún hafði gleymt dagbókinni sinni. Þegar hún 

klifraði aftur inn í bíl voru þau orðin verulega sein og spenna var í loftinu. (bls. 

69, feitletrun mín)  

Þetta er spaugleg sena, og það að fela tilvist dagbókarinnar í atriði þar sem margt annað er að 

gerast án þess að veita henni neina umfram athygli gerir lesendum erfitt – en ekki ómögulegt 

– að taka eftir og leggja á minnið að bókin var í umsjá Ginny. Næst þegar dagbókin birtist 

hefur henni verið hent í kvennaklósett þar sem Harry finnur hana (bls. 244). Bókin er ekki 

tengd við Ginny beint í þeim kafla, en þar sem bókin finnst á kvennaklósetti má gera sér í 

hugarlund að þrátt fyrir að hún sé merkt „Tom Riddle“ þá hafi kvenmaður reynt að farga 

henni. Rowling eykur svo á tenginuna við Ginny síðar meir þegar Harry og Malfoy lenda í 

áflogum sem veldur því að bækurnar hans Harry dreifast um gólfið. Ginny, sem er viðstödd, 

er sögð hafa „litið milli Harry og dabókarinnar, skelfingu lostin“ (bls. 252). Ein stutt setning 

laumað inn í mjög atburðarríka frásögn og er fljótt sópað til hliðar í hamaganginum. 

Dagbókinni er síðar stolið (bls. 268) og Hermione réttilega ályktar að þar sem henni var stolið 

úr Griffindor heimavistinni hlýtur þjófurinn að hafa verið nemandi í Griffindor. Það eru ekki 

margir nafngreindir nemendur í Griffindor, þannig sá sem hefur séð fyrri tengingar Ginny og 

dagbókarinnar ættu strax að gruna hana um að hafa tekið dagbókina. Þegar Ginny loks 

hverfur (bls. 310) eru tengingar hennar við söguna orðnar ansi sterkar. Fyrir aukastig geta 

lesendur einnig gert sér í hugarlund hvernig Ginny komst yfir bókina illu. Dumbledore í lok 

sögunnar (bls. 354) gefur það í skyn að Lucious Malfoy, faðir Draco og fyrrum þjónn 

Voldemort, hafi laumað henni í pottinn hennar þegar fjölskyldunar tvær hittust í bókabúð í 

upphafi bókar (bls. 66). Það er ekki sérstaklega tekið fram, en því er lýst að þegar Lucious og 
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faðir Ron lenda í áflogum við hvorn annan hafi í það minnsta ein bók fallið úr potti Ginny þar 

sem hún geymdi skólabækurnar sínar. Lucious réttir henni bókina, og þó það sé mjög tæp 

tenging þá væri hægt að giska á að þaðan sé dagbókin komin.   

 Ginny hins vegar sjálf er áhugavert dæmi um hvernig Rowling dregur ekki athygli að 

mikilvægum upplýsingum. Ginny er systir Ron, en þrátt fyrir það er hún ekki sérlega 

systraleg í gegnum bókina. Í fyrstu er okkur gefið að hún mögulega sé einungis feiminn við 

Harry sem hún hefur áður lýst yfir aðdáun á (bls 36, 42). Hins vegar eftir því sem líður á 

bókina sjáum við aðrar tilfinningar. Hún segir nær ekkert það sem eftir er bókar, en þegar hún 

birtist í senu er henni lýst sem hræddri, spenntri, þreyttri, eða annars óeðlilegri. Það sem 

Rowling hins vegar gerir er að passa upp á að það sé ávallt eitthvað annað í senunni sem gæti 

útskýrt hegðunina: hún er hrædd því það er steinrunninn köttur á veggnum og allir eru 

hræddir, hún er skelfingu lostin því Harry og Draco eru í slag, hún hleypur grátandi í burtu 

því Draco hæðist að valentínusarkorti sem hún mögulega sendi Harry, hún reynir að tala við 

Ron um eitthvað sem plagar hana en hann er of upptekinn af rannsókn þeirra til að veita 

henni næga athygli áður en hún er dregin í burtu. Leikurinn er sanngjarn því engin önnur 

persóna er í svo sýnilegri vanlíðan í hverri senu sem persónan birtist í, en lesandinn er hvattur 

til að afskrifa hegðunina á hvaðeina er í gangi hverju sinni.  

 Rowling hins vegar gerir um betur en að fela smáatriði í texta bókarinnar: hún veitir 

einnig falskar vísbendingar til þess að draga Harry og félaga á villigötur og lesendur með. 

Allar Harry Potter bækurnar innihalda „ranga fórnarlambið“. Í Harry Potter og viskusteinninn 

fellur hlutverkið á Snape sem er bókstaflega kynntur til sögunnar með þeim orðum að Harry 

fann á sér að í gegnum augnaráð Snape að Snape hataði Harry.35 Margt til eins og Doyle nýtir 

raðmorðingjann Sevil til að trufla lesandann nýtir Rowling hvert  tækifæri það sem eftir er 

bókar til að leggja grun á Snape, að því marki að það er ákveðin vísbending í sjálfu sér: 

Snape verður of augljóst svar. Potter og félögum hins vegar grunar ekkert þrátt fyrir fjöldann 

allan af kennurum sem segja þeim að Snape sé saklaus, og öll bókin fer í að reyna að stöðva 

glæp sem þau telja að snape ætli sér að framkvæma. Það er ekki fyrr en í blálokin að þau, í 

þeirri trú að þau séu að stöðva Snape, óvart koma sér í þá stöðu að stöðva Quirrel, 

raunverulega skúrk sögunnar.  

 Í leyniklefanum er sá grunaði Draco Malfoy sökum þess að morðin eru knúin áfram af 

eiginlegu kynþáttahatri gegn muggum – fólki sem ekki hefur töframátt - og töframönnum 

sem eiga muggaforeldra. Rúmlega þriðjungur Leyniklefans fer í að byggja upp grunsemdir 

 
35 Rowling, 2019, bls 134-135 
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lesandans á,  og svo sýna fram á sakleysi, Malfoy. Fanginn frá Azkaban hefur flóttafangann 

Sirius Black og hvernig allir leggja sig fram við að tryggja hann muni ekki myrða Harry. Með 

því að eyða tímanum í þætti sem eru þegar allt kemur til alls ótengdir raunverulega svarinu 

getur Rowling beint athygli lesenda í rangar áttir. Þegar lesandinn loks kemst að því að allt 

þetta var til einskis þá eru gagnlegu vísbendingarnar löngu farnar hjá, gleymdar og grafnar. 

3.4 Eitt viðtalið á fætur því næsta 

Það væri lítil morðgáta án rannsóknar, og það fellur á þríeykið Harry, Ron og Hermione að 

rannsaka glæpinn. Saunders dregur rannsóknina í leyniklefanum saman sem svo: 

Formlega séð leiðir Leyniklefinn spæjarana gegnum röð „viðtala“ milli þeirra 

sjálfra og lykilvitna, vísandi bæði í vísbendinga-gátu form morðgátubókmennta 

og einnig í átt að lögreglubókinni – bókmenntaformi sem snýst um aðferðafræði 

skipulagðra lögreglurannsókna. Hvert viðtal veitir nýjar vísbendingar, þar sem 

hvert vitni veitir sitt sjónarhorn þar til að heildarmyndin er komin.36 

Harry Potter rannsóknir auðvitað flækjast ögn sökum þess að hin eiginlega „morðgáta“ 

verður að víkja í vegi fyrir öllum yfirnáttúrulegu lýsingunum og stöku Quidditch leik, en 

þetta er kjarnhugmynd rannsóknaferils Harry Potter seríunnar. Vísbending, rannsókn, 

niðurstaða. Vísbending, rannsókn, niðurstaða. Endurtakið fram að því þegar skólaárinu líkur. 

Í Leyniklefanum er þessi lykkja nokkuð auðrekjanleg. Vísbending: morðinginn hatar 

blóðníðinga. Draco passar við þá lýsingu. Rannsókn: þríeykið undirbýr dulargervi til að geta 

spurt Draco beint út. Niðurstaða: Draco er saklaus, en bendir í átt að þeim sem opnaði klefann 

fyrir 50 árum. Vísbending: Dagbókin er með meðvitund og er fimmtíu ára gömul. Rannsókn: 

spyrja dagbókina hvað gerðist fyrir 50 árum. Niðurstaða: Hagrid var ásakaður um það og 

vísað úr skólanum þegar hann var nemandi. Hagrid gæti vitað meira hvað gerðist þá og nú → 

þríeykið laumast út til að spyrja Hagrid → Hagrid er fyrst handtekinn og getur ekki svarað en 

vísar á köngulærnar → Köngulærnar búa í skóginum → Harry og Ron fara einir út í skóg → 

gömul risakönguló að nafni Aragog var gæludýr Hagrid fyrir 50 árum og staðfestir sakleysi 

hans og að kvenmaður var myrtur á kvennaklósetti → draugurinn Myrtle var myrt á 

kvennaklósetti → Spyrja Myrtle hvernig hún dó → Myrtle staðfestir að „morðvopnið“ sé 

Basilískusnákur, og svo koll af kolli. Þríeykið gjarnan vinnur einungis með eina vísbendingu 

í einu, og hver vísbending bendir í átt að þeirri næstu. Þó að yfirnáttúrulegu senurnar eru 

skemmtilegar og heilla lesendur þá eru það vanalega þessar vísbendingar sem keyra hinn 

 
36 Saunders, 2020, bls. 153 
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eiginlega söguþráð áfram, margt til eins og í venjulegum morðgátum. Söguþráður morðgátna 

vinnur nær eingöngu út frá rannsókninni: spæjarinn hreyfir söguna áfram annaðhvort með því 

að finna vísbendingu, leita að vísbendingu, eða tala um vísbendingar. Það er fráheyrt að 

Poirot myndi taka sér langt hlé frá rannsókninni til að kíkja á fótboltaleik sér til dundurs og 

ánægju. Með því að gera rannsóknina að drifkrafti sögunnar vinnur Rowling með sömu 

uppbyggingu og finnst í almennum morðgátum.  

Á sama máta má sjá í þessu formi listrænu þversögnina sem gerir gátuna áhugaverða. Lítið 

mál hefði verið fyrir morðingja sögunnar að einfaldlega sleppa snáknum lausum án þess að 

rita skilaboð á vegginn með blóði. Blóðskilaboðin eru einfaldlega til þess að valda ótta og 

gefa voðaverkinu rétt andrúmsloft. Í Harry Potter og Eldbikarinn er skúrkur sögunnar, 

Voldemort, einnig með þessa þráhyggju fyrir því leikræna þvert á hagkvæmni.  Hann hefði 

getað fengið Barty Crouch í dulargervi Moody til að myrða Potter á fjórða árinu, en hann 

vildi sjálfur sjá um verkið og þess í stað lét Harry ganga í gegnum þríbikarsmótið með þá von 

að Harry myndi sigra til þess að Harry geti snert bikarinn í lokinn sem flutti hann til 

Voldemort þar sem Voldemort gæti notað blóð hans til að endurfæðast. Áætlunin var 

einstaklega brothætt og óhagkvæm, en hún er áhugaverðari fyrir vikið. Sama með hvernig 

Dumbledore felur viskusteininn í Harry Potter og Viskusteinnin. Dumbledore hefði getað 

falið viskusteininn í læstri hirslu einhverstaðar í kastalanum en þess í stað felur hann steininn 

í spegli sem liggur bak við röð þrauta – ein þraut eftir hvern kennara – sem eru svo einfaldar 

að þrjú ellefu ára börn geta ráðið sig fram úr þeim öllum:37 hugmyndin hefur það eina 

hlutverk að vera skemmtilegt lesefni, en alls óhæf til þess að sinna starfinu á hagkvæman 

máta innan söguheimsins   

Undarlega þrautabraut Dumbledore snertir einnig á öðrum snertifleti við morðgátuna, þó lítill 

sé: vanhæfni lögreglunnar. Það næsta sem við komumst „lögreglunni” innan Hogwarts eru 

kennararnir sem ættu að vera að verja nemendur frá öllum hættunum. Hins vegar sjáum við 

trekk í trekk í trekk það falla um sjálft sig. Dumbledore felur stórhættulega varðhunda í 

ganginum á þriðju hæð til vinstri, og aðferð hans til að halda börnunum frá er að tilkynna 

hættuna og biðja fólk kurteisislega um að fara ekki þangað. Síðar birtist tröll í dýflissunni, og 

það eru þrír fyrsta árs nemendur sem fella það. Í Leyniklefanum er raðmorðingi laus, en 

kennararnir sitja hjá og láta sér nægja að bíða eftir að meðal til að lækna fórnarlömbin sé 

tilbúið. Í Fanganum getur enginn getið sér til um hvernig Sirius Black kemst inn í læstann 

 
37 Rowling, Harry Potter and the Philosopher's Stone, 2014, bls. 295-309 
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skóla sem varinn er af vistugum ríkisstjórnarinnar, og þegar Snape kemst að svarinu er hann 

samstundis yfirbugaður af þríeykinu. Þessi síendurtekna vanhæfni er einmitt það sem tryggir 

að Harry hafi tækifæri til að koma sér í hættu ár eftir ár: því kerfið sem á að vernda hann 

bregst, og hann endar í þeim aðstæðum að vera eini aðilinn sem getur leyst málið með aðstoð 

Ron og Hermione.  

3.5 Harry Potter og glæpakrimminn 

Í lok umræðunnar okkar um morðgátuna fjölluðum við stuttlega um harðsoðna 

glæpakrimman og hvernig óregla og spilling hans var sett fram sem andsvar við háttprýði og 

formfestu bresku morðgátunnar. Það er vert að minnast á þessa þróun innan greinarinnar 

sökum þess að þessa þróun má á sama máta finna í Harry Potter. Það hefur stundum verið 

sagt innan Harry Potter samfélagsins að Harry Potter var bókaflokkur sem ólst upp með 

markhópi sínum. Einstaklingur sem var átta ára þegar fyrsta Harry Potter bókin kom út 1997 

var átján ára þegar seinasta bókin kom út 2007, gróflega samstíga aldri persónanna í bókinni. 

Að meðaltali kom út ein bók á tæplega átján mánaða fresti og hver bók spannaði eitt ár í ævi 

Harry Potter, og því ekki óeðlilegt að bókaflokkurinn eigi sér stórt hlutverk í 

barnaminningum þeirrar kynslóðar sem ólst upp á fyrsta áratug tuttugustu og fyrstu aldar. Ef 

við gefum okkur þá forsendu að Rowling hafi vísvitandi skrifað fyrir dæmigerðan einstakling 

í markhópi Harry Potter og Viskusteinninn og lagaði bækurnar sem komu síðar að aldri hans 

gegnum árin þá kemur ekki á óvart að eftir því sem ímyndaði lesandinn okkar varð eldri 

krafðist hann að efni bókanna myndi þroskast með honum. Barnslegu töfrarnir og fallegu 

senurnar í fyrstu bókinni eru ófullnægjandi fyrir fimmtán ára ungling að finna fótfestu sína í 

samfélaginu. Rowling svarar, og bækurnar verða harðsoðnari, fara að einblína á 

unglingaástir, spillingu, og kasta hulunni af fegurð Harry Potter söguheimsins.   

 Þar kemur einnig ástæðan hví við höfum nær eingöngu unnið með fyrstu þrjár bækur 

bókaflokksins. Upp úr fjórðu bókinni fer að laumast inn önnur orðræða en við erum vön. 

Bækurnar fara að taka meiri innblástur frá spennubókmenntum. Þríeykið fer smám saman að 

einbeita sér minna að því að leysa ráðgátur og fer í beina spennu og baráttu við spillingu og 

óreiðu innan sem utan skólans.  

 Fjórða bókin, Harry Potter og Eldbikarinn, nær að halda í einhver ráðgátueinkenni, 

en í lok hennar kemst Voldemort aftur til valda og við sjáum fyrsta tilfellið af persónu sem 

deyr sem hluti af söguþræðinum. Foreldrar Harry voru myrtir, vissulega, en foreldrar Harry 

voru myrtir þegar hann var barn og farið er með þá staðreynd sem forsendu eða baksögu 

bókaflokksins, ekki sem hluti af hinum eiginlega söguþráð. Í lok fjórðu bókar myrðir 



 

28 

 

Voldemort Cedric Diggory, persónu sem var kynnt til sögunnar í þriðju bók. Fimmta og sjötta 

bók halda áfram í þeim hugleiðingum þar sem Harry og félagar þurfa að berjast gegn 

misnotkun valds embættismanna, sannfæra umheiminn að Voldemort sé snúinn aftur, eiga 

við fleiri dauðsföll vina og vandamanna, rannsaka sögu Voldemort, og hvernig skuli fella 

hann.  

 Sjöunda bókin er svo endanleg niðurstaða þessarar þróunar þar sem þríeykið leggst á 

flótta undan Voldemort sem hefur nú tekið yfir ríkisstjórn töfraheimsins. Bókin endar með 

bókstaflegu umsátri um Hogwarts þar sem fjöldi persóna sem lesendur höfðu kynnst gegnum 

árin falla í opnum hernaði. Verkfærin sem Rowling nýtir eru óðum að hverfa frá fullkomnu 

forsendunni sem liggur að baki morðgátubókmenntum og yfir í óreiðu glæpakrimmans. 

Morð, pyntingar, misnotkun valds, og bein útrýming minnihluta (í stað óbeinni sem ýjað er 

að í fyrstu bókunum) verða algengir atburðir og töfraheimurinn nú málaður sem spilltur og 

ófullkominn. Þó það væri eflaust hægt að veiða morðgátueinkenni úr seinni helming 

bókaflokksins er það kannski ekki gagnlegt þegar það liggur mun betur við höggi að greina 

þær sem glæpasögur. Það hins vegar er ögn utan okkar viðfangsefnis og er umræða sem bíða 

má betri tíma 

3.6 Harry Potter sem ævintýrabók 

Það að bókaflokkurinn taki breytingum hins vegar gagnast okkur í að ræða það sem hefur 

legið ósagt: hvað skilur Harry Potter frá morðgátunni. Það er auðvelt í samanburðarlestri að 

taka einungis saman það sem okkur þykir líkt með verkunum sem borin eru saman og afskrifa 

ólíkindin með því að segja að þau falli utan umræðuefnis, að það megi ekki líta á 

bókmenntagreinar of þröngt, eða að allar bókmenntir eru einstakar og taka þátt í orðræðu 

samfélagsins og samhengis verka sem koma fyrir og eftir og munu aldrei falla fullkomlega í 

boxin sem við viljum þröngva þeim í. Allt það er auðvitað rétt, en það er einnig mikilvægt að 

vera heiðarlegur og viðurkenna þegar samanburðurinn gengur ekki lengur upp.  

 Þegar við lesum Harry Potter sem morðgátu þá liggur auðvitað best við höggi sú 

staðreynd að það vantar morðið. „Glæpirnir“ sem Harry og félagar rannsaka eru oft varla 

glæpir yfir höfuð. Í fyrstu bókinni koma þau í veg fyrir glæp, í þriðju þurfa þau að komast að 

því hver Black er og hvernig hann kemst inn í kastalann, í fjórðu hver setti nafn Potter í 

bikarinn, í fimmtu hví  Harry óaðvitandi les hugsanir Voldemort og hvort hann ætli sér að 

myrða Black, í sjöttu hver blendingsprinsinn er og hvað Draco er að bralla, og í sjöndu hvar 

öll sálarbrot Voldemort eru og hvernig skal eyða þeim. Þetta eru allt gildar spurningar sem 

má stilla upp á svipaðan máta og morðgátu, en þær eru það ekki og rannsóknin sem snýr að 
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þeim er unninn á annan máta. Eina bókin sem raunverulega gæti fallið undir öll merki 

morðgátunnar er Harry Potter og Leyniklefinn þar sem söguþráður bókarinnar snýr beint að 

því að sjá hver er að valda öllum „morðunum“ sem eiga sér stað og hvernig skal stöðva hann.  

 Einnig má benda á skortinn á hinum eiginlega spæjara. Í hefðbundnum morðgátum 

myndum við fylgja í fótsporin á einum einstakling; einhverjum sem reiðir sig á á innsæi, 

ímyndunarafl, og hæfileikann til að draga flóknar, rökréttar ályktanir út frá takmörkuðum 

upplýsingum. Það sem hins vegar gerist í Harry Potter er að persónu spæjarans hefur verið 

skipt í þrennt. Hermione er táknmynd gáfna spæjarans. Hún hefur mikla þekkingu á töfrum, 

virðingu fyrir reglunum, og getur nýtt sér ótengdar staðreyndir til að fylla í óþekktu 

heildarmyndina. Hún hins vegar hefur ekki tilfinningu fyrir háttum og siðum töframanna og 

sagan oft útilokar hana frá rannsókninni til að hún traðki ekki um of á tám hins eiginlega 

spæjara, Potter.38 Ron er ekki sérlega gáfaður bóklega séð né telur strangar reglur endilega 

gagnlegar, en hann hefur gott innsæi og þekkingu á samfélagsvenjum og siðum töframanna, 

ásamt því að vera stoð og hald annarra persóna. Harry er svo jafnvægið milli hinna tveggja. 

Hann hefur hugrekkið og persónutöfranna  til að brúa bilið milli Ron og Hermione. Harry 

þjónar einnig hlutverki Watson: Harry hefur enga þekkingu á töfraheiminum meðan Ron og 

Hermione (og aðrar persónur sem hann rekst á) hafa sérþekkingu á sínum sviðum. Allt það 

sem við lesendur þurfum að fá útskýrt er vanalega útskýrt því einhver er að útskýra það fyrir 

Harry. Harry verður okkar tenging við söguheiminn rétt eins og Watson er tenging okkar við 

söguheim Holmes. 

 Vegna þess að Harry Potter er ævintýrabók fer heilmikill tími í að gera hluti sem 

tengjast „morðgátunni“ ekki vitund. Í morðgátubók væru þessir sífellu útúrdúrar truflandi og 

flækjast fyrir rannsókninni sem er jú það sem lesandinn hefur áhuga á, en í Harry Potter er 

hálft fjörið falið í því að týnast í litríkum töfraheiminum sem er troðfullur af skrýtnum 

sjónarspilum til að dást að. Við fáum innlit í kennslustundir þríeykisins, Quiddich leikur í 

háloftunum er ómissandi þáttur í hverri bók, og stundum er stoppað við hjá Hagrid án þess að 

það hafi neitt eiginlegt sögugildi. Þegar allt kemur til alls eru bókmenntagreinarnar tvær með 

mismunandi áherslur og því þurfa að nýta tíma sinn mismunandi til að uppfylla sett markmið 

sín. Það að samhæfa þessar áherslur getur oft verið stirt, túlkanir oft frjálslegar, og stundum 

þarf að hunsa ákveðna þætti sem stemma ekki vel við, þó það sé auðvitað nauðsynlegt að 

viðurkenna tilvist þeirra.  

 
38 Saunders, 2020, bls. 161-163 
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4. Niðurlag 

 Þó að eiginleg gullöld morðgátunnar sé liðin undir lok merkir það ekki að greinin 

skyndilega hverfi af yfirborði jarðar. Höfundar sem skrifuðu undir merkjum morðgátunnar 

seldu margir hverjir milljónir bóka, og Agatha Christie er enn þann dag í dag næst-mest seldi 

rithöfundur allra tíma eftir William Shakespeare. Útfærslur af sígildum morðgátum eru settar 

upp á hverju ári, og reglulega birtist ný sjónvarpsþáttaröð um ævintýri Sherlock Holmes. 

Nýjar kynslóðir morðgátuhöfunda hafa reynt sig við fyrirsjáanlega formið og þó að greinin 

hafi aldrei aftur náð sömu vinsældum og í gullöldinni birtast þær enn í hillum bókabúða hver 

jól.     

 Bókmenntagrein sem átti sér svo marga lesendur með svo auðskiljanleg einkenni mun 

mjög eðlilega hafa víðfemd áhrif bæði á önnur verk innan skyldra greina, sem og aðrar oft 

óskyldar bókmenntagreinar. Hver bókmenntagrein tekur þátt í orðræðu og samtali 

bókmenntasögunnar og munu önnur verk sem taka þátt í sama samtali nýta sér það sem þau 

telja henta í eigin efnivið. Finna má áhrif morðgátunnar um víðan völl. Það ætti því ekki að 

koma sérlega á óvart að þau megi finna í Harry Potter bókaflokknum. Hvort sem Rowling 

ætlaði sér það eður ei þá hefur hún í gegnum Harry Potter nýtt sér fjöldann allan af 

einkennum morðgátunnar, og að því magni að ef við skerum burt hið yfirnáttúrulega og 

ævintýralega frá Harry Potter myndi eftir standa það sem gróflega mætti kalla „morðgátubók“ 

í anda Agötu Christie, vissulega með undarlegum spæjara og óvenjulegum málum að leysa 

sem ekki alltaf innihalda morð, en einhverskonar morðgátu þó.  

 Við höfum nú gróflega greint einkenni gullaldarmorðgátunnar eins og hún birtist 

Lehman. Skarpi spæjarinn sem leysir gátuna sem höfundur leggur fyrir lesandann í aflokaða 

heiminum. Við höfum einnig séð hvernig Harry Potter og vinir hans fylla í hlutverk 

spæjarans þegar þau sjálf leysa sínar gátur í aflokaða heimi Hogwarts. Þó að auðvitað stemmi 

ekki allt saman og samanburðurinn stundum stirður þá er gátan innvafin í kjarna Harry Potter. 

Það eina sem þarf að gera er að afhjúpa hana.   



 

31 

 

Heimildir 

Baker, M. (Rithöfundur), & Bennett, E. (Leikstjóri). (1989). "Poirot", The Third Floor Flat 

[Kvikmynd]. 

Boll, J. (2016). Harry Potter's Archetypal Journey. Í K. Berndt, & L. Steveker (Ritstj.), 

Heroism in the Harry Potter Series (bls. 85-104). Farnham: Ashgate. 

Bradford, R. (2015). Crime Fiction: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University 

Press. 

Chandler, R. (2002). The Simple Art of Murder. New York: Knopf Doubleday Publishing 

Group. 

Christie, A. (1937). Murder in the Mews. Í A. Christie, Murder in the Mews and Other 

Stories (bls. 6-71). London: Harper Publishing. 

Christie, A. (2008). The Mysterious Affair At Styles. Salt Lake City: Project Gutenberg, 

umbrot LimpidSoft. Sótt 24. Mars 2021 frá 

http://www.limpidsoft.com/small/mysteriousaffair.pdf 

Curran, J. (2011). Agatha Christie: Murder in the Making. Harper Collins. 

Davis, J. M. (Maí / Ágúst 2015). Playing By The Rules. World Literature Today, 89(3-4), 29-

31. Sótt 3. Apríl 2021 frá https://www.jstor.org/stable/10.7588/worllitetoda.89.3-

4.0029 

Doyle, A. C. (2012). The Hound of the Baskervilles: A Sherlock Holmes Adventure. London: 

William Collins. 

Feldman, S. (15. Nóvember 2018). You're a Wizard at Making Money, Harry. Sótt 7. maí 

2021 frá Statista: https://www.statista.com/chart/16114/harry-potter-franchise/ 

Frow, J. (2015). Genre. Abington: Routledge. 

Goldman, A. H. (2011). The Appeal Of Mystery. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 

69(3), 261-272. Sótt 30. Apríl 2021 frá www.jstor.org/stable/23883662 

Grella, G. (1970). Murder and Manners: The Formal Detective Novel. A Forum on Fiction, 

4(1), 30-48. doi:https://doi.org/10.2307/1345250  

Horsley, L. (2005). Twentieth-Century Crime Fiction. New York: Oxford University Press. 

Hyden, S. (28. Febrúar 2020). How Knives Out Switches Genres (Twice). Just Write. Sótt frá 

https://www.youtube.com/watch?v=AfF7-vJJBNY 

Lehman, D. (2000). The Perfect Murder: A Study in Detection. Ann Arbor: University of 

Michigan Press. 

Malmgren, C. D. (2001). Anatomy of Murder: Mystery, Detective, and Crime Fiction. 

Madison, WI: Popular Press. 

Moore, L. D. (2006). Cracking the Hard-Boiled Detective. Jefferson, NC: McFarland. 



 

32 

 

O'Neill, S. (2016). Ronald Knox’s Ten Commandments of Detective Fiction. Sótt frá Sean 

O'Neill, Writer: http://seanoneillwriter.com/ronald-knoxs-ten-commandments-of-

detective-fiction/ 

Poe, E. A. (1841). The Murders in the Rue Morgue. American English. Sótt 29. Mars 2021 

frá 

https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/the_murders_in_the_rue_mor

gue.pdf 

Routledge, C., & Gavin, A. E. (2001). Mystery in Children's Literature: From the Rational to 

the Supernatural. London: Palgrave Macmillan. 

Rowling, J. K. (2000). Harry Potter og Leyniklefinn. (H. Haraldsdóttir, Þýð.) Reykjavík: 

Bjartur. 

Rowling, J. K. (2001). Harry Potter og Eldbikarinn. (H. Haraldsdóttir, Þýð.) Reykjavík: 

Bjartur. 

Rowling, J. K. (2014). Harry Potter and the Philosopher's Stone. London: Bloomsbury. 

Rowling, J. K. (2018). Harry Potter and the Chamber of Secrets. London: Bloomsbury. 

Rowling, J. K. (2019). Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. London: Bloomsbury. 

Saunders, S. (2020). “No More Detective Work, or I’ll write to Mum!”:Harry Potter and the 

Chamber of Secrets and Popular Detective Fiction. The Journal of Popular Culture, 

53(1), 148-169. 

Singer, E. A. (1984). The Whodunit as Riddle: Block Elements in Agatha Christie. Western 

Folklore, 43(3), 157-171. doi:https://doi.org/10.2307/1499897  

Woolf, M. (1988). Exploding The Genre: The Crime Fiction of Jermoe Charyn. Í B. 

Docherty, American Crime Fiction: Studies in the genre (bls. 131-143). Southampton: 

Macmillan Press. 

 

 


