
Magimenasjeriet er en butikk i Diagonalallmenningen. Her er det veldig 
trangt og bråkete. I butikken er hver centimeter av veggene dekket av bur. 

Butikken selger alle slags dyr. Her finner du giftige oransje snegler, en 
kjempeskilpadde med juvelskall, intelligente glattpelsede svarte rotter, 
ugler, ravner, katter i alle farger, blæreballer, kaniner og mye mye mer.

Det var i denne butikken Ronny og Hermine kjøpte sine kjæledyr. 
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Harry Potter får ugla Hedvig som en gave fra Gygrid i boken "Harry Potter og de vises 
stein". Gygrid gir ham ugla Hedvig som en gave. Hedwig er en dyktig brevugle. Hun 
kan fly til Harry med beskjeder.  Harry blir svært glad for gaven og blir også svært 
glad i Hedvig. Ugla blir en viktig følgesvenn for Harry gjennom hele serien. I bøkene 
er snøugler kjent for å være svært lydige og lojale mot sine eiere, noe som passer 
godt til Harrys karakter og hans relasjon til Hedwig.

Det er ikke nevnt i boken eller filmen hvor Gygrid har kjøpt ugla Hedvig. Uansett hvor 
han kjøpte Hedvig, viser det seg at Gygrid har gjort en godt valg og kjøp. Hedvig blir 
til god hjelp for Harry gjennom hele bokserien.

Hedvig er en hvit ugle av arten snøugle. Snøugla er lett å kjenne igjen med den hvite 
fjærdrakten, det svarte nebbet og de gule øynene. Det er en stor, vakker og elegant 
ugle. En fullvoksen ugle kan bli hele 66 cm lang. Vingespennet kan bli opptil 1,7 
meter. 

Snøugler er sjeldne og står oppført som kritisk truet og den er fredet i Norge. Vi tror 
at det bare er 45 snøugler igjen her i landet. 

Snøugler er rovdyr. De spiser helst lemen, mus og hare. Den kan også spise fisk. En 
snøugle trenger minst 4 lemen pr. dag eller 12 mus for å overleve. 

Snøugler legger redet sitt i en liten grop på bakken. Her kan den legge 5-8 egg. 

Av Michael Gäbler, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22773653

Snøugla kan fly svært stille, praktisk talt lydløst for oss mennesker. Det er fordi 
fjærene ytterst i vingen har en ujevn ytterkant og oversiden av vingene har en 
hårlignende mikrostruktur. Dette reduserer støyen fra 
luften når luften passerer over vingen.

Snøugla svært god hørsel og kan dermed lokalisere 
byttedyr som er skjult av snø eller vegetasjon.

I vill tilstand kan snøugla bli opptil ti år gammel. 
I fangenskap kan den bli opp mot 28 år



Ronny Wiltersen har også en ugle ved navn Pigwidgeon (Tullerusk) i Harry Potter-
bøkene. Tullerusk er ikke en ekte ugleart, men en fiktiv art skapt av forfatter J.K. 
Rowling. Tullerusk er beskrevet som en liten, brun og uvanlig ugle som Ron får i gave 
av Sirius Svart som erstatning når han mister rotta si Skorpus. Det er Ronny sin søster 
Gulla, som gir uglen navnet Tullerusk.

J.K Rowling har ikke nevnt noen spesifikk type ekte ugle som hun har latt seg 
inspirere av, så dette er nok en fantasiugle.

Vi møter Tullerusk i flere situasjoner i Harry Potter-bøkene: 

I "Harry Potter og ildbegeret" får Ronny uglen Tullerusk som en gave fra Sirius Svart. 
Ronny er først skeptisk til uglen, siden han sammenlikner den med Harry sin hvite og 
elegant snøugle, Hedvig. Men etterhvert som han lærer Tullerusk å kjenne, blir han 
veldig glad i den og bruker den som sin personlige brevugle.

I boken "Harry Potter og Føniksordenen" er Tullerusk med Ronny og Harry i det 
såkalte «Nødvendighetsrommet" for å sende brev til Hermine.

I "Harry Potter og dødstalismanene" er Tullerusk fortsatt Ronny sin ugle, og han 
bruker den til å sende brev til Harry og Hermine mens de er på flukt. 

Tullerusk spiller også en viktig rolle i kampen mot Dødseterne på Galtvort i den siste 
boken, hvor uglen bidrar til å overføre viktig informasjon til Harry og hans venner.

I Norge hekker det ti arter ugler. Disse er: hubro, snøugle, kattugle, 
slagugle, lappugle, haukugle, spurveugle, perleugle, hornugle og jordugle.



Ronny Wiltersen har i bok «Harry Potter og de vises stein» en rotte ved navn 
Skorpus. Vi vet ikke helt sikkert, men på et eller annet vis havnet Skorpus/ Scabbers i 
Wiltersen-familiens eie. Det er storebroren Perry som har rotta som kjæledyr. 
Perry kalte ham Skorpus. Da Ronny begynner på Galtvort , arver han Skorpus.

Skorpus er først presentert som en vanlig, hvit rotte, men senere viser det seg at han 
er en animagus - en person som kan forandre seg til et dyr. I virkeligheten er han en 
mann ved navn Petter Pittelpytt . Han har skjult seg som en rotte i flere tiår for å 
unngå å bli fanget av sine fiender. Pittelpytt har også kallenavnet Ormsvans.

Skorpus spiller en viktig rolle i serien. Til slutt blir hans sanne identitet avslørt.

Ormsvans forvandler seg til Skorpus

Rotter er små gnagere som tilhører slekten Rattus. Det er alltid rotter i nærheten av 
der mennesker er og de kan bli svært plagsomme i både private hjem og på 
arbeidsplasser. I Norge er det brunrotten (rattus norvegicus) som utpeker seg og som 
skaper størst bekymring. 

Brunrotte har en utrolig tilpasningsevne og har spredd seg over hele verden, oftest i 
nærheten til mennesker. Brunrotter kan gjøre stor materiell skade, og kan spre 
sykdom. Brunrottas kroppslengden er om lag 18-25 cm. I tillegg kommer halen som 
er 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt - og alltid kortere enn kroppen. Ørene er små 
med hår helt ut til spissen. Pelsfargen kan variere fra grå til brun og svart.

Tamrotter har mange ulike farge- og pelskombinasjoner, noe ikke ville rotter har. Ser 
man en hvit rotte, er dette med stor sannsynlighet et kjæledyr. Flere og flere 
oppdager hvor godt rotter egner seg som kjæledyr. De har høy intelligens, er 
tillitsfulle til mennesker og har forholdsvis små krav til utstyr.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fancy_rat_blaze.jpg

https://images.wikia.com/harrypotter/images/d/d4/Pettigrew_to_Wormtail.gif


Damen i butikken fortalte Hermine at katten Skeivskank hadde vært i 
butikken en god stund. Hun fortalte at «ingen ville ha ham". Det kan være 
at siden Skeivskank er en meget intelligent katt, har han ventet på at noen 
som var verdig nok til å ha han som eier skulle komme. Siden Hermine er 
en meget intelligent heks, anså katten  henne som verdig til å bli hans eier 
og lot seg derfor kjøpe.

Sitater fra filmen når Ronny og Harry ser katten til Hermine for første gang:
Ronny: «Hva er det der?»
Harry:  «Enten en kjempediger katt eller en nokså liten tiger»
Ronny: «Har du kjøpt det monsteret der?»
Hermine: «Ja, er han ikke deilig?»
Ronny: «Det beiste skalperte meg nesten!»

Av The original uploader was Lajoma at finsk Wikipedia. – Transferred from 
fi.wikipedia to Commons by Abujoy using CommonsHelper., CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4452562

Hermine har en oransje, hjulbeint katt ved navn Skeivskank/Crookshanks
, som hun kjøper i Magimenasjeriet. Dette er en butikk 
i Diagonalallmenningen. Katter er ofte assosiert med intelligens og 
skarpsindighet, noe som passer godt med Hermines karakter.



Draco Malfang har en ilder ved navn Nagini, som han bruker til  å spionere på Harry 
og hans venner. 

Ilder (Mustela putorius) er et lite rovpattedyr i mårfamilien. Den nærmeste 
slektninger er røyskatt og snømus . I Norge  er det funnet beinrester etter ilder på 
steinalderboplasser på Jæren. 

Nå finnes ilderen stort sett på Østlandet og opp til Hedmark. Ilderen lever i lavlandet, 
oftest i nærheten til skog og i skogkanter nær vann og andre fuktige steder. Om 
vinteren kan du ofte se den nær hus og folk. 

Hiene varierer fra enkle liggeplasser på bakken til selvlagede hi med flere rom. Slike 
hi har gjerne mer enn én inngang, egne soverom og egne rom til matlagre. Ofte 
finner ilderen gamle hi etter andre dyr. Om vinteren søker dyrene ly i eller rundt 
uthus og andre bygninger.

Ilderen spiser frosk, padder, smågnagere, fugl og egg . I likhet med røyskatten 
hamstrer ilderen mat i overskuddstider, og den kan også sikre ferskmat utover 
vinteren ved å bite frosk over nakken og lamme frosken slik at den ikke dør, men 
fungerer som levende matlager. Ilderen er nattaktiv, og den har et særdeles godt 
nattesyn.

Mange av ilderne som lever i Norge i dag, er trolig etterkommere etter pelsfarmere. 
Disse ilderne har rømt fra fangenskap. Historisk sett har ilder vært brukt som husdyr i 
flere tusen år. De ble brukt til kaninjakt og rottefanger av de gamle romerne og 
grekerne.

Av Keven Law from Los Angeles, USA – Flickr, CC 
BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?c
urid=22480792



Nilus Langballe er en fiktiv figur i Harry Potter-bøkene som er skrevet av J.K. 
Rowling. Han er en lubben Griffing-student med veldig dårlig hukommelse, 
og han går i Harry Potters årskull ved Galtvort høyere skole for hekseri og 
trolldom.

Nilus har en padde ved navn Trevor. Padder er ofte assosiert med 
usikkerhet og sårbarhet, noe som passer godt med Nilus sin karakter i 
begynnelsen av Harry Potter bøkene.

Padder er en fellesbetegnelse på springpadder. De har som regelklumpete, 
vortet og ru hud som er rik på giftige kjertler. Padder har bred kropp og 
korte bakbein. Padder hopper ikke like godt som frosken. Størrelsen er fra 
om lag 1,5 centimeter til over 24 centimeter. Padder legger egg i form av 
lange slimsnorer i vann, og eggene utvikler seg til rumpetroll . Padder lever 
mer på land enn frosker. Ofte er de ganske store. 
Forbeina har fire fingre, og bakbeina har fem tær. 

CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=360258



Blærballen er dekket av en myk, lilla eller rosa pels og finnes over hele verden. Den 
er svært lettstelt og gir kun fra seg en lav summing når den er fornøyd. Fra tid til 
annen kan blærballen sende ut en uhyre lang, lyserød tunge fra det indre og famler 
med den rundt i huset etter føde.
Blærballen er altetende, og spiser alt fra matrester til edderkopper. Den har en 
forkjærlighet for å stikke tunga opp i nesa på sovende trollmenn for å spise deres 
busemenn. Denne egenskapen har gjort blærballen høyt elsket av generasjoner av 
trollmannsbarn, og den er stadig et veldig populært kjærledyr.

Bilde av blæreballen

Gulla Wiltersen kjøpte engang en blærball hos Wiltersens værste som hun kalte 
Arnold. Ronny hadde også en blærball en gang i tiden, helt til broren hans Fred 
brukte den som en klabb.
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