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Ágrip 
 

Göngutúrar	   og	   útivera	   hafa	   áhrif	   á	   flestar	   kvenhetjur	   Jane	   Austen	   en	   þá	  	  

sérstaklega	  Marianne	  í	  Sense	  and	  Sensibility,	  Emmu	  í	  Emmu,	  og	  Elizabeth	  í	  Pride	  

and	  Prejudice.	   Í	  þessari	  ritgerð	  verður	  fjallað	  um	  hvernig	  göngutúrar	  og	  útivera	  

hafa	   áhrif	   á	   þroska	   kvenhetjanna	   og	   líf	   þeirra.	   Þær	   persónur	   sem	   eru	   miklir	  

göngugarpar	  og	  njóta	  þess	  að	  vera	  úti	  í	  náttúrunni	  eiga	  það	  til	  að	  vera	  ótamnar,	  

skynsamar	   og	   óttalausar.	   Sumar	   kvenhetjurnar	   eru	   skynsamari	   en	   aðrar	   og	  

sumar	  stjórnast	  alfarið	  af	  tilfinningum.	  Göngutúrar	  hafa	  einnig	  sérstakan	  tilgang,	  

til	  dæmis	  nota	  persónurnar	  þá	  til	  að	  spjalla	  undir	  fjögur	  augu,	  hitta	  nágrannana	  

og	   fá	  útrás.	  Marianne	  og	  Elizabeth	  eru	  sérstaklega	  duglegar	  að	  hlaupa	  yfir	  akra	  

og	   hoppa	   yfir	   polla	   til	   að	   fá	   útrás	   fyrir	   tilfinningar	   sínar	   og	   erfiðleika	   dagsins.	  

Austen	  notar	  göngutúra	  og	  útiveru	  á	  margvíslegan	  hátt	  og	  þeir	  hafa	  mikil	  áhrif	  á	  

framgang	   sögunar	   sem	   og	   persónuleika	   kvenhetjana.
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Inngangur	  

 

Göngutúrar eru áberandi í sögum Jane Austen. Flestar kvenhetjur hennar eru miklir 

göngugarpar og hefur þessi eiginleiki mikið um persónuleika þeirra að segja. Þetta á 

sérstaklega við um eftirfarandi kvenhetjur: Marianne Dashwood í Sense and 

Sensibility, Emmu Woodhouse í Emmu, og Elizabeth Bennet í Pride and Prejudice. 

Þessar þrjár persónur eru mjög ólíkar en eiga það sameiginlegt að vera miklar 

útivistarmanneskjur. Marianne er rómantískari en hinar tvær og nýtir sér göngutúra til 

að fá útrás frá hversdagsleikanum. Hún tengist umhverfinu á tilfinningasaman hátt 

eins og trjám, ökrum og náttúrunni í heild. Marianne, eins og hinar tvær, á  erfitt með 

að bæla niður tilfinningar sínar. Hún lætur stjórnast alfarið af tilfinningum sínum og 

gerir ekki alltaf greinarmun á tilfinningum og skynsemi; hún treystir tilfinningum 

sínum og telur þær í samræmi við skynsemina. Emma er voldug persóna og telur sig 

yfir aðra hafin. Hún telur sig geta stjórnað flest öllum aðstæðum og þar með 

samböndum annarra. Sumir myndu segja að þessi ótamdi persónuleiki hennar 

einkenndist af hroka eða illgirni en Emma er góð innan við beinið, hún gerir sér ekki 

fulla grein fyrir því hvernig hún fer með fólk og hún veit ekki endilega hvað öðrum er 

fyrir bestu. Hún er hins vegar klár stelpa og hefur áttað sig á því að nýta sér göngutúra 

til að ná stjórn á aðstæðum, aðallega þegar kemur að bestu vinkonu hennar, Harriet, 

sem er saklaus og fáfróð ung kona sem leyfir Emmu að stjórna sér. Elizabeth er 

gáfaðari og skynsamari en Marianne og Emma því hún stjórnast meira af skynsemi en 

hinar tvær. Hins vegar bælir hún ekki niður tilfinningar sínar og er mjög 

yfirlýsingaglöð og segir umbúðalaust skoðanir sínar á Darcy. Hún er ekki jafn 

þroskuð og skynsöm og hún heldur fram því hún er þröngsýn og á erfitt með að gefa 

fólki tækifæri því hún treystir fyrstu kynnum og ef þau eru ekki góð þá er lítill 

möguleiki á að bæta þar úr. 

 Göngutúrar eru stór hluti af daglegu lífi þessara kvenhetja sem eru í góðu 

líkamlegu formi og leiðist að sitja inni með ekkert annað en handavinnu til þess að 

fylla upp í tímann. Göngutúrar voru líka frábær tækifæri til að hitta nágrannana, 

spjalla um síðasta ballið, hitta nýtt fólk og njóta umhverfisins. Þegar persónurnar 

koma á nýja staði verða þær fyrir miklum áhrifum af umhverfinu og nýju 

gönguleiðunum. Fyrir konur sem fengu lítið að gera var þetta helsta ævintýrið. Margir 

nýttu sér líka göngutúrana sem félagslega athöfn, þetta er sérstaklega greinilegt í 
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Emmu. Þá kemur vinahópurinn saman og fer í göngutúra eða tínir jarðarber. Þegar 

stór hópur eyðir deginum sínum úti myndast oft litlir hópar eða pör og hafði það 

meira að segja um félagslega stöðu en matarboð eða böll. Göngutúrarnir eru 

afslappaðari athafnir fyrir fólk til að koma saman og spjalla um lífið og tilveruna. Í 

matarboðum var fólk skipað í sæti og var þar með með takmarkað val á fólki til að 

hafa samræður með og á böllum voru ógiftu konurnar oftast of uppteknar til að ganga 

í augu á æskilegum ungum körlum. 

 Göngutúrar hafi bæði áhrif á þorska kvenhetjanna og framgang sögunar. Þegar 

kvenhetjan þroskast eða einhver atburður á sér stað hefur það áhrif á framgöngu 

sögunnar. Eftir því sem sögunni vindur fram eða eitthvað breytist í lífi kvenhetjanna á 

það sér stað í göngutúr. Marianne kynnist Willoughby í göngutúr, Emma áttar sig á 

sinni eigin andstyggð á göngu og svo framvegis. Göngutúrar eru afdrifaríkt áhugamál 

kvenhetjana og hefur þar með áhrif á söguna. En nákvæmlega hvaða áhrif hafa 

göngutúrar og útivera á þroska, persónuleika og líf kvenhetja Austen? 
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Göngugarparnir 
 

Kvenhetjur Jane Austen eiga margt sameiginlegt en eru ólíkar. Þær kvenhetjur sem 

hafa gaman af göngutúrum eiga það til að vera ástríðufullar og ótamdar. Sögur 

Marianne Dashwood í Sense and Sensibility og Emmu Woodhouse í Emmu eru frekar 

þroskasögur en hinna kvenhetjanna, t.d. Elinor Dashwood, Elizabeth og Jane Bennet. 

Emmu eru lýst sem myndarlegri og klárri stelpu en hún á langt eftir í þroskaferlinu. R. 

E. Hughes skrifaði í grein sinni „Menntun Emmu Woodhouse“ að hún sé „ótrúlega 

fáfróð um ástríðu og ást.“1  

Marianne er sjálf ung, aðeins sextán ára þegar skáldsagan byrjar, falleg og vel 

gefin. En hún er ótamin og stjórnlaus. Hún getur ekki bælt tilfinningar sínar sem var 

talinn mikill ókostur á þessum tíma og hún gerir það sem henni sýnist þótt það sé 

óviðeigandi. Strax í upphafi skáldsögunar er greinilegt að Marianne er nátengd 

náttúrunni sem er í kringum hana, Elizabeth Bennet hugsar um hreyfinguna og 

einveruna sem hún fær úr göngutúrunum sínum, Emma sér göngutúra sem tækifæri til 

persónulegra samræðna en fyrir Marianne snýst þetta meira um að vera tengd 

náttúrunni og njóta fegurðarinnar sem er í kringum hana:  

 
And you, ye well-known trees! – but you will continue the same. – No leaf will decay 

because we are removed, nor any branch become motionless although we can observe you 

no longer! – No; you will continue the same; unconscious of the pleasure or the regret you 

occasion, and insensble of any change in those who walk under your shade! – But who will 

remain to enjoy you?2  

 

Marianne er án efa rómantískasta kvenhetja Austen en það er ekki endilega kostur í 

samhengi sögunnar. Hugmynd hennar um rómantík og ást tengjast sögunum og 

ljóðunum sem hún les því hún hefur litla sem enga reynslu í ástamálum. Hún og 

Elinor, systir hennar, upplifa ástarsambönd sín á ólíkan hátt. Susan Morgan útskýrði 

þetta glögglega í grein sinni „Hæverskar lygar: Hulin kvenhetja Sense and 

Sensibilty“en hún segir efasemdir Elinor stafa af því að hún geti séð Edward óháðan 

                                                
1	  Hughes,	  R.E.	  „The	  Education	  of	  Emma	  Woodhouse“.	  Bls	  70.	  
http://www.jstor.org/stable/2932849	  (sótt	  08.03.2012)	  
Obviously,	  she	  is	  incredibly	  naive	  in	  matters	  of	  passion	  and	  sex.	  
2	  Austen,	  Jane.	  Sense	  and	  Sensibility.	  Bls.	  21	  
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sjálfri sér en Marianne tekst það ekki gagnvart Willoughby.3 Marianne getur þannig 

ekki ímyndað sér að Willoughby eigi sér líf án hennar alveg eins og hún getur ekki 

ímyndað líf sitt án hans. Það eina sem skiptir hana máli í gegnum söguna er 

Willoughby og hún harðneitar að horfast í augu við þann veruleika að tilfinningar 

þeirra eru kannski ekki gagnkvæmar. 

Elizabeth Bennet er ólík Emmu og Marianne á þann hátt að hún er þroskaðari 

og skynsamari en þær. Hún er mikill göngugarpur og hraustleg sem verður til þess að 

Darcy verður ástfanginn af henni. Knightley hjálpar Emmu að þroskast og sama má 

segja um Brandon og Marianne en það er Elizabeth sem hjálpar Darcy. Ólíkt 

Marianne og Emmu er Elizabeth á sama þroskastigi og vonbiðill hennar. Brandon og 

Knightley eru aftur á móti næstum tuttugu árum eldri en Marianne og Emma og þar 

með þroskaðri en kvenhetjurnar. Darcy á hins vegar, eins og Elizabeth, á langt eftir í 

þroskaferli sínu. Darcy er sjálfumglaður og hrokafullur þegar hann er kynntur til 

sögunnar. Jafnvel þegar hann segir Elizabethu í fyrsta skipti að hann elski hana lætur 

hann eins og það ætti að vera mikill heiður því hann er yfir hana hafinn. Eftir að hún 

hafnar honum og kallar hann óherramannlegan fer hann að hugsa sig um og byrjar að 

betrumbæta sjálfan sig til að höfða til hennar. Þegar Lydia, yngsta Bennet-systirin, 

hleypst á brott með Wickham, erkióvin Darcy, er það Darcy sem leitar þau uppi og 

þvingar Wickham til að giftast henni:  Judith Lowder Newton segir eftirfarandi í grein 

sinni „„Pride and Prejudice: Power, Fantasy, and Subversion in Jane Austen“: 

„Elizabeth hefur breytt Darcy, hann er ekki einungis herramannlegur í garð hennar 

heldur líka í garð fjölskyldu hennar, en hann telur sig ekki vera yfir það hafinn að 

þjóna Bennet-fjölskyldunni.“4 Hún heillar hann með hreysti sinni og óttaleysi en hann 

er ekki vanur að vera innan um þannig konur. Það eru göngutúrar og útivist sem gera 

Elizabeth að þeirri manneskju sem hún er því göngutúrar veita henni útrás frá 

hversdagsleikanum og þeim áhyggjum sem fylgja því að eiga engan bróður sem erfir 

föður hennar. 

Það sem tengir saman helstu kvenhetjur Jane Austen er áhugi þeirra á útivist 

og göngutúrum. Þær eru allar frekar ólíkar nema það er í eðli þeirra að vera úti og 

                                                
3	  Morgan,	  Susan.	  „Polite	  Lies:	  The	  Veiled	  Heroine	  of	  Sense	  and	  Sensibility.“	  Nineteenth	  Century	  
Fiction.	  Bls.	  191	  
4 Newton, Judith Lowder. „Pride and Prejudice: Power, Fantasy, and Subversion in Jane Austen.“ Bls. 
40. http://www.jstor.org/stable/3177624 (sótt: 08.03.2012) 
Elizabeth	  has	  altered	  Darcy,	  that	  he	  is	  not	  only	  more	  courtly	  to	  her	  but	  more	  courtly	  to	  her	  
family,	  whom	  he	  is	  now	  not	  above	  serving.	  
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njóta umhverfisins. Það er meðal þess sem heillar lesandann eins og það heillar 

vonbiðla stúlknanna. Emma, Marianne og Elizabeth eiga einnig systur sem eru ekki 

með jafn mikinn áhuga á útivist og þær. Isabella, systir Emmu, er veikgeðja og 

taugaveikluð eins og faðir hennar en hvorugt þeirra hefur áhuga á útivist eða 

göngutúrum. Elinor, eins og Marianne, hefur áhuga á göngutúrum en ekki á sama hátt 

og systir hennar, hún fær ekki sömu útrás af þeim og Marianne. Elinor sér göngurnar 

sem tækifæri fyrir annað hvort persónulegar samræður eða einveru. Hún er skynsöm 

og bælir tilfinningar sínar ólíkt systur sinni. Jane Bennet, systir Elizabeth, og Elinor 

eiga það sameiginlegt að sýna ekki tilfinningar sínar. Jane er prúð og kemur ávallt vel 

fram en þessir eiginleikar verða henni næstum að falli. Elizabeth hikar ekki við að 

lýsa yfir skoðunum sínum og treysta á tilfinningar sínar sem Jane ætti að gera en hún 

er of lokuð. Darcy lýsir því yfir við Bingley, vin sinn og vonbiðil Jane, að ef hún væri 

í raun og veru ástfangin af Bingley væri það hafið yfir allan vafa. Charlotte Lucas, 

vinkona Elizabeth segir:  

 
Já, kannski, ef hann hittir hana nóg of oft. En þó að Bingley og Jane hittist þokkalega oft 

eru þau aldrei lengi saman í einu, og þar sem þau hittast alltaf innan um fjölda fólks geta 

þau ekki notað þessar stundir eingöngu til að tala saman. Jane þarf að nota vel hverja stund 

með honum. Það er nógur tími til að verða ástfangin þegar hún er orðin örugg um hann.5 

 

Þetta gefur lesendanum til kynna að meira að segja hennar nánustu þekkja ekki 

tilfinningar hennar. Jane vill ekki sýna tilfinningar sínar og konur sem fara í 

göngutúra einar og hlaupa um sveitina eru að sýna óttalausan persónleikan sinn því ef 

þær eru úti að ganga geta þær átt á hættu að lenda í samræðum við nágranna sína og 

þegar þær hlaupa gefa þær nágrönnum sínum færi á að gagnrýna þær fyrir „ósiðlega“ 

hegðun. Þegar Elizabeth gengur til Netherfield til að heimsækja systur sína mætir hún 

í skítugum sokkabuxum og með úfið hár, Bingley systurnar geta ekki haldið aftur af 

sér og tala um hversu óviðeigandi þessi hegðun er: „Í stuttu máli sagt hefur hún ekkert 

við sig nema hvað hún er mikill göngugarpur. Ég gleymi aldrei hvernig hún leit út í 

morgun. Hún var nærri því eins og villimaður.“6 Jane hefur lítinn áhuga á að sýna 

þessa eiginleika yngri systur sinnar og gefa fólki ástæðu til að tala um hana á þennan 

                                                
5	  Austen,	  Jane.	  Hroki	  og	  hleypidómar.	  Bls.	  20	  
6	  Austen,	  Jane.	  Hroki	  og	  hleypidómar.	  Bls.	  30	  
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máta. Göngugarparnir skera sig úr hóp annarra kvenna því þær eru yfirlýsingaglaðari, 

láta í ljós bæði skoðanir sínar og tilfinningar, og gefa álit annarra á þeim litla athygli. 

Kvenhetjurnar sem eru vanari að fara í göngutúra eru líkamlega hressari og 

taka meiri áhættu en þær sem gera það ekki. Þær hafa meiri stjórn á lífi sínu en þær 

eru einnig kærulausar og láta frekar stjórnast af tilfinningum en af skynsemi. Lydia 

Bennet, yngsta systir Elizabeth, er dæmigerð fyrir þetta. Lydia er kærulaus, óttalaus 

og vitgrönn en einnig einörð og ákveðin. Hún lætur alfarið stjórnast af tilfinningum og 

er sama um afleiðingar gjörða sinna. Þegar hún hleypst á brott með Wickham skeytir 

hún ekki um afleiðingarnar, hún hugsaði ekki um í orðspor systra sinna sem hún 

næstum eyðilagði. Lydia, eins og Elizabeth, er mikill göngugarpur og kynvera. 

Wickham nær að lokka hana til sín, þegar hún fer án fjölskyldu sinnar til Brighton, 

því hann veit að hún er veik fyrir hinu kyninu og telur hana vera auðvelda bráð. 

Elizabeth reynir að telja föður sinn á að leyfa ekki Lydiu að fara til Brighton því hún 

er hrædd um að eitthvað gæti gerst þegar hún er ekki undir almennilegu eftirliti: „Ef 

þú gerir þér ekki það ómak, pabbi minn, að stöðva hamaganginn í henni og sýna henni 

fram á að hún geti ekki hegðað sér svona alla ævi þá verður bráðlega ekki lengur hægt 

að bjarga henni.“7 Lydia og Elizabeth eru líkari en þær gera sér grein fyrir. Báðar 

óttalausar, ákveðnar og sjálfsöruggar en þær eru helstu útivistarmanneskjur Bennet-

fjölskyldunnar. 

Andstæða Lydiu í skáldsögunni er hvorki Elizabeth né Jane heldur Georgiana, 

yngri systir Darcy. Þær verða báðar fórnarlömb Wickham en hann sækist eftir þeim af 

ólíkum ástæðum. Lydia er ung, vitgrönn kynvera sem auðvelt er hægt að telja á að 

taka þátt í ósiðlegri hegðun því hún er ævintýragjörn en Wickham er ekki í neinum 

giftingarhugleiðingum hvað við kemur Lydiu. Hins vegar ætlar hann sér að giftast 

Georgiönu vegna arfs. Á meðan Lydia er djörf, áhyggjulaus og hæfileikalaus er 

Georgiana feimin, kjarklítil, prúð og hæfileikarík. Lydia eyðir tíma sínum á daginn til 

að vera úti að ganga eða jafnvel hlaupa um sveitina en Georgiana einbeitir sér af 

lærdómnum og píanóleik. Georgiönu blöskrar einnig óttaleysi og dirfska Elizabeth 

þótt hún beri mikla virðingu fyrir henni: „Georgíana leit afskaplega mikið upp til 

Elísabetar þó hún hlustaði í fyrstu með undrun sem jaðraði við skelfingu á það hvað 

hún talaði fjörlega og opinskátt við bróður hennar.“8 

                                                
7	  Austen,	  Jane.	  Hroki	  og	  hleypidómar.	  Bls.	  180	  
8	  Austen,	  Jane.	  Hroki	  og	  hleypidómar.	  Bls.	  302	  
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Göngugarparnir	  eru	  óttalausari,	  hamlausari	  og	  tilfinningasamari	  en	  hinar	  

kvenhetjurnar	   í	   sögunum.	   Þær	   eru	   yfirlýsingaglaðar	   og	   hika	   ekki	   við	   að	   segja	  

skoðanir	   sínar	  né	   tilfinningar.	  Marianne	   telur	   sig	   ekki	  þurfa	   að	   fela	   tilfinningar	  

sínar	  því	  henni	  er	  hreinlega	  sama	  hvað	  öðrum	   finnst	   	  um	  hana.	  Hún	  vill	   frekar	  

taka	   áhættu	   á	   að	   niðurlægja	   sig	   heldur	   en	   að	   missa	   af	   tækifæri	   til	   að	   upplifa	  

sanna	  og	  ástríðufulla	  ást.	  Elizabeth	  er	  skynsamari	  en	  Marianne	  og	  Emma	  því	  hún	  

bælir	   niður	   tilfinningar	   sínar	   að	   vissu	   leyti	   en	   lætur	   skoðanir	   sínar	   í	   ljós.	  

Elizabeth	  á	  eftir	  að	  þroskast	  í	  gegnum	  söguna	  eins	  og	  hinar	  tvær	  en	  hún	  velur	  sér	  

vonbiðil	   sem	  á	   eftir	   að	   þroskast	  með	  henni.	   Elizabeth	   telur	   engan	   vera	   yfir	   sig	  

hafin	   né	   fyrir	   neðan	   hennar	   virðingu	   og	   telur	   sig	   vera	   jafningja	   flesta.
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Göngutúrar	  sem	  áhugamál	  og	  félagsleg	  athöfn	  

 

Það eru margar ástæður fyrir göngutúrum í skáldsögum Jane Austen. Konur á tímum 

Austen höfðu ekki úr mörgu að velja til að eyða tíma sínum. Þær gátu setið við 

handavinnu, lesið og spilað á hljóðfæri. Ekki freistandi valkostir fyrir ungar og 

orkumiklar konur. Þar með urðu göngutúrar skemmtilegir valkostir til að eyða morgni 

eða síðdegi. Kvenhetjurnar nýta sér líka göngutúrana til að kanna nýtt umhverfi, 

spjalla saman eða vonast til að hitta einhvern skemmtilegan nágranna sem gæti 

upplýst þær um nýjasta slúðrið eða spjallað um síðasta ballið. Göngutúrar eru ekki 

einungis góð æfing fyrir kvenhetjurnar heldur eru þeir áhugamál. Þar sem konurnar 

höfðu ekki um margt að velja til að eyða tíma sínum urðu göngutúrar eftirlætisiðja 

þeirra. 

 Fyrir Dashwood-systurnar í Sense and Sensibility eru göngutúrar nauðsynlegir 

til að byrja daginn á. Þær flytja frá fagurri og stóru landareign föður þeirra í lítið 

sveitahús. Marianne er ekki lengur með fína flygilinn sinn til að æfa píanóleik, sem er 

eitt hlesta áhugamálið hennar og þær skilja við bókasafn föður síns. Hins vegar nýta 

þær sér göngutúrana til að kynnast nýja umhverfinu og Marianne, sem er ansi 

ævintýragjörn, nýtur þess að upplifa eitthvað nýtt eins og landslagið, nágrannana og 

gefa ímyndunarafli sínu lausan tauminn: 

 
The whole country about them abounded in beautiful walks. The high down which invited 

them from almost every window of the cottage to seek the exquisite enjoyment of air on 

their summits, were an happy alternative when the dirt of the valleys beneath shut up their 

superior beauties.9 

 

 Emma nýtir sér göngutúra til að spjalla í trúnaði við vinkonu sína Harriet. Með 

því að tala í trúnaði úti er minni hætta á að vera hleraðar. Gönguferðir og útivera eru 

einnig félagsleg athöfn í Emmu. Nágrannarnir og vinahópurinn koma saman til að 

njóta útivistar. Þegar stórir hópar koma saman til að njóta útiverunnar myndast oft 

smærri hópar og það verður oft til þess að upp kemst um ástarsambönd sem 

nágrannarnir slúðra um. Þegar hópurinn kemur saman til að tína jarðarber í Donwell 

Abbey, landareign Knightley, para Harriet og Knightley sig saman í göngutúrnum. Á 

þessu tímaskeiði í skáldsögunni er Harriet hrifin af Knightley og vegna þess að Emma 

                                                
9	  Austen,	  Jane.	  Sense	  and	  Sensibility.	  Bls.	  31	  
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hefur talið henni trú um að hún sé mikils virði þrátt fyrir að vera munaðarlaus, telur 

Harriet sig geta gifst einhverjum sem er greinilega hærra settur en hún. En Knightley 

sýnir Harriet bóndabæ Martin í von um að endurvekja tilfinningar hennar í garð 

bóndans. Göngutúrinn er hér nýttur til að lýsa yfir skoðunum og tilfinningum en þrátt 

fyrir það geta persónurnar ekki sagt hvað þeim finnst því yfirlýsing á tilfinningum eða 

einkamálum eru talin óviðeigandi. Þegar Churchill og Emma ganga hlið við hlið para 

þau sig saman svo það kemur ekki á óvart að hinar persónurnar eru vissar um að 

Churchill langi til að trúlofast Emmu, meira að segja Jane, leyniunnusta Churchill, 

heldur því fram að Churchill sé ekki lengur ástfanginn af sér og hafi áhuga á að giftast 

Emmu. Þegar sögupersónurnar koma saman, þá sérstaklega í göngutúr, daðra Emma 

og Churchill við hvort annað án þess að hafa einhvern áhuga á að trúlofast, þau eru 

vör við slúðrið sem með þessu fylgir en hafa litlar áhyggjur um það. Þar með verða 

þessar fjöldagöngur mikilvægir fyrir framgang sögunnar og líf persónanna.  

 
Emma, glad to be enlivened, not sorry to be flattered, was gay and easy too, and gave him all 

the friendly encouragement, the admission to be gallant, which she had ever given in the first 

and most animating period of their acquaintance; but which now, in her own estimation, meant 

nothing, though in the judgement of most people looking on it must have had such an 

appearance as no English word but flirtation could very well describe.10 

 

 Orkumiklu Bennet -systurnar í Pride and Prejudice hafa lítið að gera heima 

hjá sér og göngutúrar verða að hversdagslegri athöfn. Meira að segja í köldustu 

mánuðunum láta þær sig hafa það og ganga til Meryton, sem er í einnar mílu fjarlægð 

frá Longbourn. Systurnar nýta sér tækifærin til að spjalla hvor við aðra og nágranna 

sína, skoða búðirnar og hitta myndarlegu liðsforingjana. Elizabeth, Kitty og Lydia eru 

sérstaklega duglegar en þær hafa lítinn áhuga á að eyða tíma sínum inn í húsi við lítið 

annað að sýsla en handavinnu og hlusta á móður sína væla um stöðu þeirra systra: 

 
Longbourn var aðeins mílu vegar frá Meryton; það var rétt steinsnar fyrir ungu stúlkurnar 

sem freistuðust til að fara þangað þrisvar eða fjórum sinnum í viku til að rækja skyldur 

sínar við móðursystur sína og hattabúðina beint á móti. [...] og þegar ekkert betra bauðst 

þeim fannst þeim nauðsynlegt að labba til Meryton til að drepa tímann yfir daginn og fá 

eitthvað til að tala um á kvöldin.11 

                                                
10	  Austen,	  Jane.	  Emma.	  Bls.	  289	  
11	  Austen,	  Jane.	  Hroki	  og	  hleypidómar.Bls.	  25	  



 15 

 

Á meðan tvær yngstu systurnar nýta sér göngutúrana til að heimsækja frænku sína og 

heyra nýjustu fréttir notar Elizabeth gönguferðirnar til að fá hreyfingu og er betur á 

sig komin en til dæmis Jane. Elizabeth er athafnasamur göngugarpur og finnst gaman 

að hoppa yfir polla og hlaupa yfir akra. Þessir göngutúrar hennar auka á ástleitni og 

munúð hennar og það gerir hana aðlaðandi í augum Darcy. Þegar Elizabeth er í 

Netherfield og Caroline Bingley biður hana að ganga með sér um herbergið og spyr 

einnig Darcy hvort hann vilji ganga með þeim svarar hann: 

 
Annaðhvort viljið þið ganga um gólf saman vegna þess að þið eruð trúnaðarvinkonur og 

þurfið að ræða leyndarmál, eða vegna þess að þið vitið að þið takið ykkur best út á gangi; 

- ef fyrri ástæðan er rétt yrði ég svo sannarlega óvelkominn; ef sú síðari er rétt á ég miklu 

hægara með að dást að ykkur úr sætinu mínu við eldinn.12 

 

Þetta svar Darcy sýnir að hann er hrifinn af göngugörpunum því hann telur líkama 

þeirra mest heillandi þegar þær eru á gangi. Hins vegar gera kvenhetjurnar þetta ekki 

viljandi, að minnsta kosti ekki til að næla sér í eiginmann nema kannski yngstu 

Bennet-systurnar sem ganga til Meryton í von um að ná tali af nokkrum 

liðsforingjum. 

 Fyrir ungar og athafnasamar konur eru göngutúrar gott áhugamál því þær fá 

hreyfingu og losna frá heimili sínum. Þetta er sérstaklega freistandi fyrir Bennet-

systurnar þar sem Bennet-fjölskyldan er stór og persónuleikarnir enn stærri. Í Emmu 

eru göngutúrarnir félagslegir og athöfn sem kemur vinum af mismunandi stétt og 

stöðu saman til að spjalla og jafnvel leitast eftir slúðri. Göngutúrar fyrir Marianne eru 

mun táknmeiri en hjá hinum kvenhetjunum því hún er svo tengd náttúrunni í kringum 

sig. Dashwood-systurnar byrja daginn á göngutúr og léttu spjalli og verður það að 

daglegum viðburði sem ekki má sleppa. Ógiftar konur höfðu ekki mikið fyrir stafni á 

daginn, þær gátu unnið handavinnu, lesið, eða farið í heimsóknir. Þar með urðu 

göngutúrar freistandi áhugamál þar sem þeir bjóða upp á bæði einveru, leynilegar 

samræður, afslappaða félagslega athöfn, og tækifæri til að hitta fólk.

                                                
12	  Austen,	  Jane.	  Hroki	  og	  hleypidómar.	  Bls.	  47	  
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Áhrifamestu göngutúrarnir 

 

Þótt kvenhetjur Austen séu viljasterkar og ákveðnar geta þær lent í aðstæðum þar sem 

karlmenn koma þeim til bjargar, til dæmis þegar Marianne kynnist Willoughby í 

upphafi. Marianne hefur næstum lesið yfir sig af rómönsum og ljóðum og hún upplifir 

ástina á annan hátt en Elinor gerir. Í augum Marianne eiga ástarsambönd að vera 

eftirminnileg og stórkostleg. Það kemur því ekki á óvart að hún er ekki hrifin af 

Brandon sem er eldri og öruggur valkostur þegar hún er að leitast eftir ævintýri og 

spennu. Þegar Willoughby kemur til sögunnar hegðar hann sér eins og Marianne 

ímyndar sér að karlhetjan sín eigi að hegða sér. Hann er myndarlegur, ríkur og hún 

telur hann vera bjargvætt sinn. 

 Marianne og Margaret, yngri systir hennar, eru í göngutúr þegar Marianne 

snýr sig á ökkla. Margaret fer af stað að leita að hjálp en þá kemur Willoughby með 

byssu í hönd og tvo hunda henni til bjargar eins og hver önnur hetja sem hún hefur 

lesið um:  
 

The gentleman offered his services, and perceiving that her modesty declined what her 

situation rendered necessary, took her up in his arms without further delay, and carried her 

down the hill. Then passing through the garden, the gate which had been left open by 

Margaret, he bore her directly into the house, whither Margaret was just arrived, and 

quitted not his hold till he had seated her in a chair in the parlour.13  

 

Þessi fyrstu kynni við Willoughby gerir Marianne fullvissa að hún hefur hitt 

framtíðareiginmann sinn. Kvenhetjur Austen, þar á meðal Marianne, eru sjálfstæðar 

og sjálfsöruggar konur en þær láta stjórnast af tilfinningum sínum sem og skynsemi. 

En Marianne lætur stjórnast alfarið af tilfinningum sínum í byrjun sögunar og í 

gegnum samband sitt við Willoughby. Fræðimenn hafa deilt um hvort Marianne hafi 

verið hamingjusamari með Willoughby, hetju sinni, eða Brandon. Willoughby er 

myndarlegri og yngri en Brandon og hann er einnig orkuríkur og lætur skoðanir 

annarra sig litlu varða. Sömu sögu er að segja um Marianne. Samt sem áður gefur 

Marianne sig á vald Willoughby og hann hefur fullkomna stjórn á henni og sambandi 

þeirra. En samband hennar og Brandon einkennist frekar af gagnkvæmri virðingu og 

                                                
13	  Austen,	  Jane.	  Sense	  and	  Sensibility.	  Bls.	  32	  
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Brandon er tilbúinn að fórna öllu fyrir hana, meira að segja sinni eigin hamingju en 

hann reynir ekki að koma í veg fyrir samband hennar og Willoughby. 

 Í Emmu lendir Harriet í klandri þegar sígaunabarn kemur að henni og biður 

hana um peninga. Áður en langt um líður er hún umkringd betlandi sígaunum en 

Frank Churchill kemur henni til hjálpar og rekur sígaunana í burtu. Emma, sem er 

rómantísk, telur að ást og hjónaband hljóti að vera afleiðing af þessu: „Such an 

adventure as this – a fine young man and a lovely young woman thrown together in 

such a way, could hardly fail of suggesting certain ideas to the coldest heart and the 

steadiest brain.“14 Þótt Chuchill og Harriet sýni hvort öðru lítinn sem engan áhuga 

heldur Emma því fram að þetta hljóti að vera sönn ást. Afskiptasemi hennar, 

reynsluleysi og ímyndunarafl trufla skynsemi hennar því hún er of upptekin við að 

reyna að koma nýju pari saman. Fyrr í sögunni þegar Elton var dónalegur  við Harriet 

á dansleik og neitar að dansa við hana, skerst Knightley í leikinn og býður Harriet upp 

í dans þó að hann hafi litla ánægju af dansinum. Í huga Harriet er Knightley 

bjargvættur hennar en ekki Churchill en þar sem Emma er þröngsýn gerir hún sér ekki 

grein fyrir hvern Harriet skilgreinir sem bjargvætt. Þessi kafli sýnir hvernig 

göngugarpurinn Emma upplifir hetjudáð en það er maður sem kemur konu til bjargar 

þegar hún er í líkamlegri hættu aðallega því Emma er óreynd og áttar sig ekki á annars 

konar hættu eða við hvernig aðrar aðstæður kona gæti mögulega þurft á bjargvætti að 

halda. 

 Göngutúrarnir hafa margs konar tilgang en kvenhetjurnar og aðrar persónur 

nýta sér göngutúrana til að tala í trúnaði hver við aðra án þess að einhver geti heyrt í 

þeim. Þetta eru mikilvægir göngutúrar því þeir hafa mikil áhrif á framgang sögunnar 

og persónuleikar persónanna koma í ljós þar sem lítil hætta er á að einhver heyri 

samtölin sem eru oft leynilegar og viðfangefnið er eitthvað sem persónurnar 

skammast sín fyrir, t.d. þegar þær tala illa um aðra eða um leynilega atburði eins og 

trúlofun. Í Sense and Sensibility ganga Lucy Steele og Elinor saman og tala í trúnaði. 

Lucy segir Elinor að hún sé trúlofuð Edward Ferrars, manninum sem Elinor er 

ástfangin af. Þetta samtal er með þeim mikilvægustu í bókinni því Elinor þóttist viss 

um að Edward væri ástfanginn af sér og hún sá hann sem framtíðareiginmann sinn. 

Elinor ákveður að bæla niður tilfinningar sínar og skoðanir og segir engum frá þessu 

samtali, ekki einu sinni Marianne, þar sem Lucy treystir henni til að segja engum frá 

                                                
14	  Austen,	  Jane.	  Emma.	  Bls.	  263	  
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trúlofun sinni sem hún og Edward hafa haldið leyndri í nokkur ár: „With a composure 

of voice, under which was concealed an emotion and distress beyond anything she 

had ever felt before. She was mortified, shocked and confounded.“15 Elinor er ekki 

þannig skapi farin að hún fái útrás fyrir tilfinningar sínar eins og Marianne. Það 

merkir ekki að hún finni ekki fyrir jafnmikillri ástarsorg og Marianne en hún kýs 

frekar að halda þessu viðkvæma máli leyndu en að fá almennilega útrás fyrir 

tilfinningar sínar eins og Marianne gerir. Þegar Marianne fréttir að Willoughby sé 

trúlofaður annari þá verður sársaukinn hennar ekki einungis andlegur heldur einnig 

líkamlegur. 

 Eftir að Dashwood-systurnar fara frá London eyða þær nokkrum dögum í 

Cleveland með Palmer-hjónunum. Þar fer Marianne í langar gönguferðir á kvöldin 

þótt húðrigni og í eitt skitpið verður hún svo holdvot að hún veikist og fær háan hita. 

Flensan verður brátt lífshættuleg og Marianne er við dauðans dyr. Í veikindum sínum 

fær Marianne hugljómun. Hún verður bjartsýnni á framtíðina og áttar sig á að 

Willoughby er ekki eini maðurinn sem er hennar verður því fyrsta ástin er ekki 

endilega eina ástin, hún áttar sig einnig á því að hún hefur verið ósanngjörn í garð frú 

Jenning sem hefur reynt sitt besta að gera Dashwood -systurnar hamingjusamar þótt 

hún hafi ekki alltaf hegðað sér á viðeigandi hátt. Marianne sér nú Brandon í nýju ljósi, 

hann er ekki jafnglæsilegur og Willoughby en hann er ástfanginn af henni og hún 

verður brátt ástfanginn af honum. Fræðimaðurinn Tony Tanner telur þennan endir 

ósanngjarnan gagnvart Marianne, eins og C. B. Cox bendir á í grein sinni „Jane 

Austen sem frjáls sál“:  

 
Fyrir Tanner hefur hin sanna Marianne að vissu leyti dáið við endalok sögunnar [...] Hún 

(Austen) hræðist ekki að setja fram þá skoðun að ungar konur sem eru yfir sig ástfangar 

af einskis nýtum en myndarlegum ungum mönnum yrðu mun hamingjusamari með eldri, 

traustum, heiðarlegum og ástúðlegum manni þótt hann sé ekki jafn kynþokkafullur. Endir 

sögunnar er móðgandi gagnvart rómantískum skáldsögum.16 

 

                                                
15	  Austen,	  Jane.	  Sense	  and	  Sensibility.	  Bls.	  102	  
16	  Cox,	  C.B.	  „Jane	  Austen	  as	  a	  Free	  Spirit“.	  Bls.	  334	  http://jstor.org/stable/3851114	  (sótt:	  
08.03.2012)	  
For	  Tanner	  the	  true	  Marianne	  in	  effect	  by	  the	  end	  of	  the	  novel	  has	  died	  [...]	  She	  (Austen)	  is	  not	  
afraid	  to	  suggest	  that	  a	  young	  woman	  passionately	  in	  love	  with	  a	  worthless	  but	  handsome	  young	  
man	  will	  be	  much	  happier	  if	  she	  marries	  an	  older	  man,	  reliable,	  honest	  and	  loving	  if	  less	  sexually	  
exciting.	  The	  end	  is	  offensive	  to	  romantic	  fantasy.	  
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Að mínu mati er þetta ósanngjörn lýsing á sögulokum Marianne. Marianne er 

einungis sextán ára þegar sagan byrjar því er eðlilegt að hún þroskist þegar á söguna 

líður. Hún breytir sér ekki sjálfri heldur lærir að vera skynsamari og samviskusamari 

sem fylgir auknum aldri. Það er ekki Brandon sem breytir henni, eins og Tanner vill 

halda fram, heldur er það lífshættuleg flensan, sem er afleiðing göngutúra, sem þroska 

hana. Hún sér aðstæður sínar og hegðun í öðru ljósi og er ekki endilega ánægð með 

framkomu sína í garð annarra, þá sérstaklega Jenning og Brandon. Hún áttar sig 

einnig á að kæruleysi hennar hefur valdið henni miklum hremmingum og látið fátt 

gott af sér leiða. 

 Einn áhrifaríkasta göngutúrinn í Pride and Prejudice er þegar lafði Catherine 

kemur í heimsókn til Longbourn til að tala við Elizabeth. Þær fara í göngutúr í 

garðinum og lafði Catherine heimtar að fá að vita hvort Elizabeth og Darcy séu 

trúlofuð. Hún móðgar fjölskyldu hennar og stöðu og tekur fram að Elizabeth og Darcy 

séu ekki jafningjar. Lafði Catherine hafði ekki þorað að koma svona illa fram fyrir 

framan áhorfendur og nýtir sér göngutúrinn því hún veit að það mun ekki heyrast til 

hennar. En hún gefur Elizabeth færi á að gera slíkt hið sama, segja það sem hún vill 

án þess að einhver heyri og hún hikar ekki við að lýsa yfir þeim skoðunum sínum að 

hún hafi aldrei litið á Darcy sem æðri sjálfri sér: „Ég lít ekki svo á að ég skipti um 

þjóðfélagsstöðu þótt ég giftist frænda yðar. Hann er hefðarmaður, ég er dóttir 

hefðarmanns. Að því leyti er jafnræði með okkur.“17 

 Það sem gerir þennan göngutúr svo áhrifamikinn er að Elizabeth hvorki þrætir 

fyrir að vera ástfangin af Darcy né lýsir því yfir að hún mundi hafna honum ef hann 

biði hennar aftur. Lafði Catherine verður auðvitað ekki vör við að hún sé að gefa 

Darcy von með því að segja honum frá samtalinu, en þessi tiltekna gönguferð verður 

til þess að Darcy biður Elizabeth að giftast sér:  

 
Hún leyfði mér að vona [...] eins og ég hafði varla dirfst að vona áður. Ég vissi nógu vel 

hvernig þú ert skapi farin til að vera viss um að ef þú hefðir verið mér algerlega fráhverf 

þá hefðirðu viðurkennt það hreinskilnislega og opinskátt við lafði Catherine.18 

 

Elizabeth er eiginlega með fullkomna stjórn í sambandinu þeirra. Hún hafnar fyrsta 

bónorði hans sem verður til þess að hann vill sanna sig fyrir henni og hún lætur hann 

                                                
17	  Austen,	  Jane.	  Hroki	  og	  hleypidómar.	  Bls.	  276	  
18	  Austen,	  Jane.	  Hroki	  og	  hleypidómar.	  Bls.	  285	  
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vita að hún sé hrifin af honum í gegnum frænku hans. Í byrjun sögunar hefur hún ekki 

þessa stjórn á honum en það er hugrekki hennar og óttaleysi sem fær hann til að vilja 

betrumbæta sig til að þóknast henni og í raun verða jafningi hennar. Hann tekur einnig 

mark á henni því eftir bónorðið segir hann að það hafi verið hún sem breytti honum til 

hins betra.19 

 
Þú kenndir mér lexíu, sem var vissulega erfitt að tileinka sér fyrst en reyndist ákaflega 

gagnleg. Þú auðmýktir mig rækilega. Ég kom á þinn fund án þess að efast um hvernig mér 

yrði tekið. Þú sýndir mér hvað uppgerð hrekkur skammt til að ganga í augun á konu sem er 

þess virði að biðla til.20 

 

 Göngutúrar eru ekki eina útivistin sem hefur áhrif á söguþráðinn og 

kvenhetjurnar. Þegar Jane Bennet á að fara í matarboð til Netherfield ákveður móðir 

hennar að láta hana fara þangað ríðandi á hestbaki í rigningunni í því skyni að  dóttir 

hennar þyrfti að eyða nóttinni hjá Bingley-systkinunum sem gætu þá kynnst Jane 

betur. Þessi áætlun virkar fullkomlega hjá móðurinni því Jane fær flensu og verður að 

vera um kyrrt nokkra daga í Netherfield og fær þá tækifæri til að komast í nánari 

kynni við Bingley. Elizabeth ákveður að fara til Netherfield og vera hjá systur sinni á 

meðan hún er veik. Göngugarpurinn ákveður að ganga til Netherfield, móður hennar 

til mikillar mæðu:  

 
Elísabet hélt ferðinni áfram ein, gekk hratt yfir hvern akurinn á eftir öðrum, stökk yfir 

girðingar og hoppaði yfir polla af ákafa og óþolinmæði. Þegar hún kom loks á leiðarenda 

var hún þreytt í fótum, sokkarnir hennar óhreinir og andlitið heitt og rjótt af göngunni.21 

 

Það var ekki einungis ástarlíf Jane sem var að taka við sér heldur einnig ástarlíf 

Elizabethar þótt enginn nema Darcy yrði var við það. Frú Bennet er ekki ánægð með 

að Elizabeth skyldi vilja ganga til Netherfield í forinni og bleytunni því það yrði ekki 

sjón að sjá hana, en roðinn í kinnum hennar og skítugar sokkabuxurnar verða til þess 

að Darcy sér hana ekki einungis sem unga fallega konu heldur ótta- og áhyggjulausa 

kynveru.  

                                                
19 Newton, Judith Lowder. „Pride and Prejudice: Power, Fantasy, and Subversion in Jane Austen.“ Bls. 
40. http://www.jstor.org/stable/3177624 (sótt: 08.03.2012) 
20	  Austen,	  Jane.	  Hroki	  og	  hleypidómar.	  Bls.	  287	  
21	  Austen,	  Jane.	  Hroki	  og	  hleypidómar.	  Bls.	  28	  
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 Áhrifamestu atburðirnir í sögum Austen eiga sér oftast stað í göngutúrum. 

Leynilega samræðan á milli Elinor og Lucy á sér stað í göngutúr því þær vita að þær 

geta spjallað saman í trúnaði undir fjögur augu. Þessi tiltekna samræða hefur mikil 

áhrif á sögu Elinor því í þessum göngutúr lendir Elinor í ástarsorg. Hin óttalausa 

Marianne fer í göngutúr í vondu veðri og kulda sem verður til þess að hún verður 

lífshættulega veik en fær hugljómun og áttar sig á að hún vill gerast betri manneskja. 

Emma verður upptekin af hugsuninni um hættur sem geta stafað af ungri konu að 

ganga um ein. Hún gefur færi á sér til að vera björguð og fyrir Emmu er það 

afskaplega rómantísk hugsun. Þar sem Elizabeth er sérstaklega mikill göngugarpur 

eiga helstu viðburðir í lífi hennar sér stað í göngutúrum. Elizabeth finnst hún vera 

frjáls þegar hún er að ganga, og samræðurnar sem geta átt sér stað í gönguferð eru 

hreinskilnustu samærðurnar því það gefur persónunum frelsi til að tala um það sem 

þær vilja tala án þess að almenningur stimpli þær ósvífnar.



 22 

Umhverfi og landareign 

 

Umhverfið hefur mikil áhrif á persónurnar og sögur þeirra. Þetta á sérstaklega við um 

Pride and Prejudice. Fyrsti hluti sögunnar gerist í Hertfordshire, þar sem Elizabeth 

býr. Elizabeth er í sínu eigin umhverfi á meðan Darcy er það ekki. Þar fer hún í 

göngutúra og þekkir sveitina mjög vel. Hún veit nákvæmlega hvaða gönguferðir hún 

getur farið í án þess að eiga á hættu að mæta mönnum eins og Darcy. Eina 

gönguleiðin þar sem hún gæti rekist á hann er þegar hún er á leiðinni til Netherfield til 

að heimsækja systur sína. Með því að vera í sínu umhverfi hefur hún stjórn á 

framgangi sögunar. Hún hefur einnig sína vini og ættingja í kringum sig til að spjalla 

við á meðan Darcy hefur engan annan félagsskap en Bingley-systkinin. Þegar fólkið í 

Hertfordshire, þá sérstaklega Wickham, byrja að tala illa um hann og sverta mannorð 

hans er enginn viðstaddur til að mótmæla því, annar en hann sjálfur og Bingley. Hins 

vegar sýnir hann ekki mikinn áhuga á því sem öðrum finnst um hann en Darcy 

skynjar að fyrstu kynni hans í Hertfordshire eru ekki góð. Eftir að Wickham segir sína 

lygasögu um Darcy setur það Darcy í enn verri stöðu, þó að bæði Bingley og systir 

hans, Caroline, segi söguna ekki á rökum reista neitar Elizabeth að trúa þeim og 

Darcy er stimplaður sem kaldrifjaður maður þar sem Elizabeth hikar ekki við að segja 

öðrum söguna þá sérstaklega fjölskyldu sinni og nánustu vinum. En Caroline Bingley 

er greinileg vör við orðrómana sem komið hafa á kreik og ver vin sinn:  

 
Leyfið mér að ráðleggja yður sem vinur að trúa ekki öllu sem hann segir; því að það 

helber ósannindi að Darcy hafi farið illa að ráði sínu við hann, þvert á móti hefur hann 

alltaf verið honum óumræðilega góður þó að Wickham hafi komið hraksmánarlega fram 

við hann.22 

 

 Þegar Elizabeth ferðast til Kent til að heimsækja Charlotte vinkonu sína og 

Collins frænda sinn hittir hún Darcy í Rosings Park, heimili lafði Catherine. Þetta er í 

fyrsta skipti í sögunni þar sem þau standa jafnfætis því hvorugt þeirra er í sínu 

umhverfi. Þetta verður til þess að þau geta rekist á hvort annað í göngutúrum því þau 

vita ekki hvaða gönguleiðir hinn aðilinn er vanur að ganga. Það eru tvær gönguleiði í 

Kent sem eru sérstaklega þýðingarmiklar fyrir ástarsögu Elizabeth og Darcy. Í þessum 

tveimur göngutúrum rekst hún fyrst á Fitzwilliam, frænda Darcy og Darcy sjálfann í 

                                                
22	  Austen,	  Jane.	  Hroki	  og	  hleypidómar.	  Bls.	  77	  
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síðara skiptið. Þegar hún hittir Fitzwilliam segir hann henni á göngunni slúðursögu 

um Bingley og Jane en áttar sig ekki á hversu miklar upplýsingar hann er að veita 

henni. Hann segir að Darcy hafi ekki einungis komið í veg fyrir hjónabandið heldur 

verið stoltur af verknaðinum. Lesandinn veit að Darcy er ástfanginn af Elizabeth eins 

og gefið er til kynna þegar Jane er veik í Netherfield. Hann telur tilfinningar sínar 

rangar og harðneitar að láta stjórnast af þeim: „Darcy var feginn fréttunum – Elísabet 

var búin að vera nógu lengi á Netherfield. Hann dróst meira að henni en honum þótti 

gott – og ungfrú Bingley var ókurteis við hana og stríddi honum meira en hún var 

vön.“23 

 Darcy telur að það sem er best fyrir hann hljóti að vera best fyrir vin sinn. Það 

er einnig hérna sem hann skrifar Elizabethu bréf og afhendir henni þegar hann rekst á 

hana í morgungöngutúrnum sínum, en þau hafa verið í Kent í meira en mánuð og 

hann hefur uppgvötað uppáhaldsgönguleiðir hennar sem gerir honum auðvelt að 

rekast á hana þegar hann vill, hér fær hann að ráða örlítið framgangi sögunnar. Í 

bréfinu segir hann henni sannleikan um Wickham, sem reyndi að hlaupast á brott með 

systur Darcy til að giftast henni vegna peninga hennar, og Darcy játar á sig sökina um 

að hafa aðskilið Bingley og Jane. Þó að Elizabeth trúi því sem Darcy segir um 

Wickham er hún svo blinduð af hatri í garð hans, fyrir það sem hann gerði systur 

hennar, að skoðanir hennar á honum breytast ekki.  

 Það er ekki fyrr en í þriðja og síðasta hluta bókarinnar að Darcy fær að spreyta 

sig í sínu eigin umhverfi. Það er í Derbyshire sem hann hefur loksins einhverja stjórn 

á sambandi sínu og Elizabethar og ákveður að sýna henni fram á að hann sé góður 

eiginmannskostur fyrir hana. Þegar Elizabeth fer til Pemberley, landareignar Darcy, í 

fyrsta skiptið og sér þessa stórkostlegu landareign sér hún Darcy í nýju ljósi eða líkt 

og Rosemarie Bodenheimer segir: „Kaflinn sem lýsir heimsókn Elizabeth Bennet til 

Pemberley er gerður til að gefa kvenhetjunni sem og lesandanum nýja jákvæða sýn á 

Darcy.“24 Elizabeth fær einnig innsýn í hvernig maður hann er í gegnum þjóna hans 

og systur. Hann er loksins í þeirri stöðu sem hún var í í byrjun sögunnar. Hann sýnir 

henni landareign sína og fer með hana í sýnisferð um garðinn. Elizabeth sér fyrir sér 

líf sitt eins og það gæti orðið með Darcy, morgungöngurnar um Pemberley og hrífandi 

                                                
23	  Austen,	  Jane.	  Hroki	  og	  hleypidómar..	  Bls.	  49	  
24	  Bodenheimer,	  Rosemarie.	  „Looking	  at	  the	  Landscape	  in	  Jane	  Austen.“	  Bls.	  601	  
http://jstor.org/stable/450229	  (sótt	  08.03.2012)	  
The chapter describing Elizabeth Bennet’s visit to Pemberley is designed to flood heroine and reader 
with an almost overwhelming new positive vision of Darcy. 
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umhverfið sem hún væri ávallt umkringd. Göngutúrar og útivera eru svo einkennandi 

fyrir hversdagslíf lífi hennar að umhverfið sem hún flytur í þegar hún giftist er 

næstum því jafn mikilvægt og maðurinn sem hún giftist. 

 Það er ekki einungis Elizabeth sem verður fyrir áhrifum af  hrífandi 

umhverfinu heldur einnig Emma. Emma hefur þekkt Knightley frá ungum aldri og 

hann er duglegur að heimsækja hana heim í Hartfield. Emma telur Hartfield vera 

táknmynd um ríkidæmi hennar og hversu hátt sett hún og fjölskylda hennar er. Það er 

ekki fyrr en hún heimsækir Donwell Abbey í fyrsta skipti í mörg ár að hún fer að sjá 

Knightley í nýju ljósi: 

 
The house was larger than Hartfield, and totally unlike it, covering a good deal of ground, 

rambling and irregular, with many comfortable and one or two handsome rooms. – It was 

just what it ought to be, and it looked what it was- and Emma felt an increasing respect for 

it, as the residence of a family of such true gentility, utainted in blood and understanding.25 

 

Meira að segja Emma getur ekki hugsað sér að giftast Knightley fyrr en hún sér 

landareign hans. Emma hefur alltaf verið staðráðin í að giftast ekki, þar sem hún er 

erfingi föður síns og þarf þar með ekki að giftast til fjár né stöðu. En þegar hún sér 

landareign Knightley sér hún hann í nýju ljósi. Hún byrjar að ímynda sér líf sitt í 

þessu húsi, hversu yndislegt væri að eiga heima þarna; eignin er í raun fallegri en 

Hartfield. Áður fyrr hefði það verið óhugsandi. Knightley vex í áliti hjá henni og 

verður ákjósanlegur eiginmaður í hennar augum. Þetta er hins vegar frekar ómeðvitað 

hjá henni og hún horfir ekki í augu við þessa staðreynd fyrr en hún er hrædd um að 

hann giftist annari. Þá áttar hún sig á að hann er eini ákjósanlegi eiginmanns kostur 

hennar og tilhugsunin um að einhver önnur kona sé húsfreyja Donwell Abbey er 

óviðunandi. 

 Þetta sýnir að umhverfið hefur mikil áhrif á sögurnar, ekki einungis vegna 

valdabaráttu eins og hjá Elizabeth og Darcy, eða til að sýna ríkdæmi heldur er 

umhverfið táknmynd perónanna sjálfra. Pemberley og Donwell Abbey eru táknmynd 

eigenda sinna, og þegar kvenhetjurnar sjá eignirnar sjá þær eigendurna í nýju ljósi og 

byrja að ímynda sér að vera ekki einungis eiginkona heldur húsfreyja þessara 

guðdómlegu eigna. Það fyrsta sem báðar kvenhetjurnar taka eftir eru garðarnir og 

umhverfið í kringum húsin, þær fara að hugsa um nýjar gönguleiðir og verður eignin 

                                                
25	  Austen,	  Jane.	  Emma.	  Bls.	  281	  



 25 

þar með mun meira spennandi eða líkt og Rosemarie Bodenheimer segir: „Elizabeth 

áttar sig á verðleika Darcy í Pemberley; Emma staðfestir skoðanir sínar á Knightley í 

Donwell Abbey, og leiðréttir skoðanir sínar á Robert Martin þegar hún horfir yfir 

bóndabæ hans, Abbey-Mill.“26

                                                
26	  Bodenheimer,	  Rosemarie.	  „Looking	  at	  the	  Landscape	  in	  Jane	  Austen.“	  Bls.	  610.	  
„Elizabeth recognizes Darcy’s value at Pemberley; Emma validates her esteem for Knightley at 
Donwell Abbey, and begins to amend her view of Robert Martin as she looks at the view of Abbey-
Mill Farm.“ 
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Ósiðleg hegðun 

 

Þótt kvenhetjur Austen séu flestar skynsamar og klárar má samt sjá í sögunum 

ósiðlega hegðun, sérstaklega úti í náttúrunni. Í sögum Austen telst það vera 

ósiðsamleg hegðun ef ókvæntur karl og ógift kona fara ein út í göngutúr. Það er talið 

óviðeigandi nema að þau séu systkini eða trúlofuð. Þegar einstaklingar af sitt hvoru 

kyninu voru ein í göngutúrum var talið að þau væru að trúlofa sig því það ætti ekki að 

vera nein önnur afsökun fyrir þörfina á einveru. Göngutúrar voru einnig hentugari en 

dansleikir eins og Joan Klingel Ray bendir á: 

 
Samræður undir fjögur augu gátu verið erfið því ungar dömur og herrar sem voru ekki 

skyld áttu ekki að vera skilin eftir ein saman undir fjögur augu. Ef ungur herramaður og 

ung dama dönsuðu marga dansi saman eða eyddu miklum tíma saman á almannafæri gætu 

fólk tekið eftir því – sem var mjög líklegt þar sem áhorfendur og slúðrarar voru í 

danssalnum og öðrum félagslegum vettvöngum – þá var talið að parið væri að íhuga 

giftingu.27 

 

 Marianne og Willoughby taka þátt í ósiðlegu athæfi nokkrum sinnum. 

Áhyggjuleysi Marianne fyrir skoðunum annarra veldur því að hún hegðar sér ekki 

dömulega sérstaklega gagnvart Willoughby. Þegar þau setjast í tveggja sæta hestvagn 

og fara ein til Allenham án þess að segja öðrum frá því er Elinor hrædd um slúðrið 

sem athæfið gæti ýtt undir. Hins vegar skynjar Marianne ekki að hún aðhafist eitthvað 

ósiðlegt né ókvenlegt, hestvagninn hans Willoughby tók einfaldlega ekki fleiri en tvo 

og hann einn gat sýnt henni húsið.28 Marianne veit ekki nákvæmlega hvort hún lætur 

stjórnast af tilfinningum eða skynsemi því í hennar huga er enginn munur þar á:  

 

 

                                                
27 Ray, Joan Klingel. Jane Austen for Dummies. 
„One-‐on-‐one	  conversations,	  however,	  could	  be	  a	  problem	  because	  young	  ladies	  and	  gentlemen	  
who	  weren’t	  related	  weren’t	  supposed	  to	  be	  left	  alone	  together	  in	  private.	  And	  if	  a	  young	  
gentleman	  and	  a	  young	  lady	  danced	  too	  many	  dances	  together	  or	  spent	  too	  much	  time	  alone	  in	  
public	  and	  people	  noticed	  –	  which	  was	  very	  likely,	  given	  that	  the	  ballroom	  and	  other	  social	  
venues	  were	  full	  of	  lookers-‐on	  and	  gossips	  –	  it	  was	  assumed	  that	  the	  couple	  was	  serious	  about	  
marriage.“	  
28	  Austen,	  Jane.	  Sense	  and	  Sensibility.	  Bls.	  52	  
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On the contrary, nothing can be a stronger proof of it, Elinor; for if there had been any real 

impropriety in what I did, I should have been sensible of it at the time, for we always know 

when we are acting wrong, and with such a conviction I could have had no pleasure.29 

 

Þar sem Willoughby sýndi Marianne eign frænku sinnar og framtíðar- eign sína, 

Allenham, þá er skiljanlegt að hinar persónurnar halda því fram að þau séu trúlofuð 

því það væri engin önnur afsökun fyrir hegðun þeirra. Marianne veltir því lítið sem 

ekkert fyrir sér hvað öðrum finnst eða hvað aðrir segja um hana. En þar sem hún 

réttlætir aldrei gjörðir sínar leyfir hún öðrum að halda því fram að hún sé trúlofuð. 

Hún verður einnig öruggari með samband sitt og Willoughby og verður frekar viss 

sjálf um að hún sé trúlofuð þó það hafi ekki verið gert opinbert. Marianne telur 

samband sitt og Willoughby svo stöðugt að þau þurfa ekki orð til lýsa sambandi sínu. 

Rómantíski hugsunarháttur hennar verður henni að falli því hún blekkist af sínum 

eigin tilfinningum, engin skynsöm kona hafði talið sig sjálfa eins örugga í sambandi 

og Marianne án formlegrar trúlofunar. 

 Þó að Marianne sýni í ríkara mæli af sér óviðeigandi hegðun en Emma og 

Elizabeth þá gerir hún það af því að hún getur ekki bælt tilfinningar sínar í garð 

Willoughby og henni er sama þótt aðrir taki eftir hegðun hennar sem henni finnst 

fullkomlega réttlætanleg þar sem hún er ástfangin og það á ekki að bæla niður þá 

tilfinningu. Hegðun Emmu og Churchill er þar með ósiðsamlegri en hegðun Marianne 

og Willoughby, sérstaklega í göngutúrnum í Box Hill. Þótt Emma sé hrifin af 

Churchill er hún ekki ástfangin af honum og þykist ekki vera það en hún nýtur 

athyglinnar sem hún fær frá honum þar sem ekki eru margir myndarlegir karlmenn í 

Highbury sem eru verðugir athygli hennar. Churchill daðrar við Emmu til að draga 

athyglina frá leynilegri trúlofun hans og Jane Fairfax og jafnvel gera hana 

afbrýðissama en Emma er einungis að njóta félagsskapar hans þó að henni sé fullljóst 

að um þau verði slúðrað: 

 
When they all sat down it was better; to her taste a great deal better, for Frank Churchill 

grew talkative and gay, making her his first object. Every distinguishing attention that 

could be paid, was paid to her. To amuse her, and be agreeable in her eyes, seemed all that 

he cared for – and Emma, glad to be enlivened, not sorry to be faltered, was gay and easy 

too, and gave him all the friendly encouragement.30 
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Emma hefur lítinn áhuga á skoðunum annarra, eins og hinar kvenhetjur Austen, en 

það verður til þess að hún hegðar sér ósiðsamlega og dónalega í samskiptum sínum 

við Churchill. Hún er vel gefin og veit af þeirri athygli sem hún er að beina að sér. 

Churchill vill að aðrir haldi að hann sé ástfanginn af Emmu svo athyglin beinist frá 

Jane, en Emma fær sjaldan að daðra við einhvern á hennar aldri sem hún telur 

jafningja sinn. Hinn ótamdi persónuleiki Emmu gæti verið misskilinn sem hroki, stolt 

og kæruleysi. Emma á það til að nota göngutúra sem afsökun til að hegða sér á þann 

hátt sem hún veit að er óviðeigandi. Til dæmis þegar hún er úti að ganga með Harriet. 

 Þegar Harriet kemur til Emmu að segja henni að bóndinn Martin hafi beðið 

hennar fara þær saman í göngutúr því Emma veit að það er lítil hætta á að einhver 

gæti heyrt samtal þeirra undir væng. Emma er án efa djörf persóna því hún telur 

Harriet trú um að hún sé yfir Martin hafin þótt hún sé munaðarlaus og hafi enga stöðu 

í samfélaginu. Hún segir að ef Harriet giftist Martin sé vinátta þeirra á enda. Emma 

treystir sér sjálfri fullkomlega til að finna verðugan eiginmann fyrir Harriet þó það 

fari ekki á milli mála í sögunni að Martin er einmitt sá maður. Emma hefði aldrei 

gefið Harriet þessi ráð ef möguleiki væri að heyrðist til þeirra. Emma er valdamikil 

persóna í sögunni því hún nýtir sér göngutúra og útivist til að tala leynt svo enginn 

verði var við hvaða áhrif hún hefur í raun og veru. 

 Það er ekki einungis Churchill sem kemur Emmu í óviðeigandi stöðu heldur 

einnig Elton. Elton grípur tækifærið eftir dansleik að ferðast einn í hestvagni með 

Emmu. Eins og kom fram áður er það talið að karl og kona væru að trúlofast þegar 

þau nota tækifærið til að vera ein. Hér er Elton með nákvæmlega það í huga. Hins 

vegar ákveður hann að biðja hennar þegar hann er fullur og hefur króað hana af inni í 

hestvagni. Flestum fyndist þessar aðstæður ósæmilegar vegna þess að þau fara í felur 

og hann hefur drukkið sig fullan. En Emmu finnst þessar aðstæður ósæmilegar vegna 

þess að hann er lægra settur í samfélaginu en hún og þar með á hann engan rétt til að 

biðja hennar né koma henni í svo óþægilegar aðstæður: 

 
[…] so that Emma found, on being escorted and followed into the second carriage by Mr. 

Elton, that the door was lawfully shut on them. And that they were to have a tête-à-tête 

drive. […] than she found her subject cut up – her hand seized – her attention demanded, 

and Mr. Elton actually making violent love to her […] flattering himself that his ardent 
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attachment and unequalled love and unexampled passion could not fail of having some 

effect, and in short, very much resolved on being seriously accepted as soon as possible.31 

 

 Hins vegar gat par hist tvö ein án þess að það teldist óviðeigandi. Þegar Darcy, 

Elizabeth, Jane, Bingley og Kitty fara í göngutúr saman eftir að Jane og Bingley 

trúlofast fjarlægjast Darcy og Elizabeth hina í hópnum og tala saman ein undir fjögur 

augu. Elizabeth fær þrjú bónorð í bókinni. Hið fyrsta, þegar Collins biður hennar og 

annað þegar Darcy biður hennar í fyrra skiptið en hvort tveggja á sér stað inni í 

setustofu. Þriðja bónorðið, og það bónorð sem Elizabeth tekur, á sér stað í göngutúr 

um sveitina en Elizabeth gæti örugglega aldrei játast einum né neinum manni nema 

hann biði hennar úti í göngutúr. Það er táknrænt að Elizabeth játast manni úti því 

útiveran er táknmynd fyrir hversu frjáls Elizabeth er. Þegar Collins biður hennar er 

það frú Bennet sem ákveður aðstæðurnar svo Collins og Elizabeth geta talað saman án 

truflunar. Elizabeth er ekki hrifin af því þegar fólk reyna að stjórna henni og hennar 

lífi og henni finnst þannig aðstæður vera þvingandi. Hins vegar þegar hún er í 

göngutúr með Darcy líður henni eins og hún hefur frekar stjórn yfir aðstæðunum og 

yfir samræðunum. 

 Hópgöngutúrar voru taldir fullkomlega ásættanlegir því pörin eru ekki ein, það 

geta margir fylgst með þeim og lítill sem enginn möguleiki á að eitthvað óviðeigandi 

eigi sér stað. Elizabeth og Darcy vita vel að ef þau fara í göngutúr geta þau talað 

saman í trúnaði og fjarlægst hópinn án þess að það gæti talist ósiðsamlegt. Þessi 

hegðun Elizabethar sýnir hversu þroskaðari hún er en Emma og Marianne. Þegar 

Elizabeth og Darcy tilkynna trúlofun sína kemur það flestum að óvörum því þau hafa 

náð að fara varlega í umgengni hvort við annað þegar þau eru í stórum hópi fólks en 

Gardiner-hjónin, frændi og frænka Elizabeth, sáu Elizabeth og Darcy saman í 

Pemberley og telja þetta vera gott par á meðan hinir halda því enn fram að þau hafa 

andúð á hvort öðru. Marianne ólíkt Elizabethu ákveður að sýna öllum tilfinningar 

sínar og hegða sér ósiðsamlega með Willoughby sem veldur henni mikilum harmi 

þegar fréttist af trúlofun hans og Sophiu Grey. Marianne lendir ekki einungis í 

ástarsorg heldur stimpla allir nágrannar hennar hana sem fórnarlamb og hún hefur 

hegðað sér eins og hver önnur kjánaleg stelpa sem lét blekkjast af ungum og ríkum 

manni. Willoughby er táknmynd þessara ungu ríku karlmanna því Marianne er ekki 

eina konan sem hann táldregur. Eliza Williams, fósturdóttir Brandon, kemur aldrei 
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fram í sögunni en minnst er á hana nokkrum sinnum. Hún er munaðarlaus stúlka með 

enga stöðu í samfélaginu sem Willoughby barnar og yfirgefur. Hann sýnir enga iðrun 

fyrir þessu athæfi og sýnir persónuleika hans vel því Eliza og Marianne eru líklega 

ekki einu ungu konurnar sem hafa fallið fyrir honum. 

 Biðlun var erfitt á tíma Austen því svo margt gat talist ósiðlegt að unga fólkið 

þurfti að leggja á ráðin um að ná samtali ein saman. Í flestum tilfellum eru það 

mæðurnar, til dæmis frú Bennet og frú Dashwood, sem setja upp sviðsmyndina fyrir 

bónorðið og þar með gefa sitt leyfi, þó ekki endilega svo laumulega, fyrir bónorðið. 

Göngutúrar gefa unga fólkinu tækifæri til að spjalla saman án þess að foreldrarnir og 

allur bærinn væri var við það og gætu hneykslast af því.
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Niðurlag 

 

Göngutúrar eru táknmynd fresli og tilfinningasemi. Göngugarparnir eru frjálsari en 

hinar kvenhetjurnar því þær stjórnast af tilfinningum en ekki af álitum annarra. Þær 

verða þar með óttalausasari og yfirlýsingaglaðari sérstaklega þegar við kemur 

ástarlífinu. Göngutúrar verða einnig að áhugamáli því það gefur ungu kvenhetjunum 

tækifæri til að fara út og njóta einverunar eða jafnvel tala saman í trúnaði undir fjögur 

augu. Fyrir þessar kvenhetjur er lítið annað hægt að gera en að stunda handavinnu, 

lesa eða hafa samræður þar með eru göngutúrar frábær tækifæri til að fara út úr húsinu 

til að hitta nágrananna, spjalla við vinkonurnar um síðasta ballið, eða jafnvel trúlofast. 

Umhverfið hefur einnig margt um kvenhetjurnar og vonbiðla þeirra að segja. Emma 

og Elizabeth verða yfir sig hrifnar af landareignum Knightley og Darcy. Elizabeth fær 

fyrst að sjá Darcy í sínu umhverfi þegar hún ferðast til Derbyshire og hún sér hann 

ekki lengur sem stolti og hrokafulli maðurinn sem hún kynntist heldur sem 

umhyggjusamur bróðir og húsbóndi.  

 Kvenhetjurnar þroskast með hverjum göngutúr. Marianne þroskast eftir 

hættulegu göngutúra sína í Cleveland því hún fær hugljómun og áttar sig á að hún vill 

ekki vera þessi óþroskaða unga kona sem hún hefur verið og er tilbúin að fullorðnast. 

Emma nýtur sér göngutúrana til að hafa stjórn á lífi Harriet með því að gera lítið úr 

vonbiðil hennar og tala illa um fólk innan vinahópsins eins og Jane Fairfax og frú 

Elton. Hins vegar áttar hún sig seinna á að hún getur ekki stjórnað líf annarra þegar 

hún upplifar versta göngutúr ævi sinnar í Box Hill en hún ákveður að að biðjast 

fyrirgefningar og betrumbæta sig sjálfa. Elizabeth áttar sig á að hún hefur ekki gefið 

Darcy tækifæri til að kynnast honum betur. Darcy þroskast mikið í sögunni til að 

gerast betri maður fyrir Elizabeth en hún verður einnig þroskaðari þegar líður á 

söguna. 

 Göngugarparnir eru aðlaðandi í augum annarra út af kjarki þeirra og 

kynþokka. Þær láta ekki álit annarra á sig fá og í lokin þroskast þær því þær vilja 

þroskast en ekki út af því að aðrir telja þær þurfa þess. Þær fara sínar eigin leiðir en 

það er það sem heillar vini þeirra, vonbiðla, og lesenda.
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