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Útdráttur 

Þessi mastersritgerð er lokaverkefni í þýðingafræði við Háskóla Íslands. Henni er skipt í 

tvo hluta; greinargerð og þýðingu. 

Seinni hluti ritgerðarinnar samanstendur af íslenskri þýðingu á smásagnasafninu 

Lord Arthur Savile’s Crime and Other Stories eftir breska rithöfundinn Oscar Wilde 

(1854-1900). 

Fyrri hluta ritgerðarinnar samanstendur af greinargerð, fræðilegum hluta þar sem 

farið er yfir þær ákvarðanir sem teknar voru í þýðingarferlinu og svara við vandamálum 

leitað í þýðingafræðunum. Í upphafi greinargerðarinnar er skoðað hvort hægt sé að 

þýða yfir höfuð og hvort og hvernig fræðimenn hafa komist yfir þá hindrun sem felst í 

óþýðanleikanum. Því næst verður litið yfir líf rithöfundarins Oscars Wildes og skoðað 

hvort persónuleiki hans skiptir máli fyrir þýðingu á smásögum hans. Þar á eftir verður 

litið á afstöðu fræðimanna til framandleika hins þýdda texta og ósýnileika þýðandans. Í 

síðasta kafla greinargerðarinnar verður síðan farið yfir öll helstu vandamálin sem komu 

upp í þýðingarferlinu. 
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Abstract 

This is a Master’s Thesis in Translation Studies at the University of Iceland. It consists of 

two parts; an exposition and a translation.  

The latter part of this thesis consists of a translation from English into Icelandic of a 

collection of short stories called Lord Arthur Savile’s Crime and Other Stories, written by 

the British author Oscar Wilde (1854-1900). 

The first part of the thesis consists of an exposition, a theoretical part in which the 

decisions made during the translation process are reviewed and the perspective of 

scholars of translation studies are revised in order to seek answers to the problems 

which arose during the process. The exposition begins with a look at whether 

translation is possible at all and if and how scholars have gotten past the obstacle of 

untranslatability. The next part consists of an introduction of the life of Oscar Wilde and 

whether the author’s personality is relevant to the translation of his work. The next 

chapter contains a look at scholars’ opinions of the foreignization of the translated text 

and the translator’s invisibility. In the last part of the exposition, the main problems 

which arose during the translation process are reviewed. 
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Formáli 

Sumir hafa alla ævi vitað hvað þeir ætluðu að verða þegar þeir yxu úr grasi en ég er ekki 

ein af þeim. Ég hef aldrei fundið fyrir yfirþyrmandi ástríðu gagnvart einhverju 

viðfangsefni. En þegar pabbi kom heim með vídeótæki þegar ég var fjögurra ára varð ég 

heilluð af sjónvarpi. Ég hugsaði mikið um það hvort ég gæti unnið við eitthvað tengt 

sjónvarpi og hélt lengi vel að það lægi vel fyrir mér að verða leikari, sérstaklega eftir að 

hafa séð stórkostlega frammistöðu pabba míns í Naglasúpunni í Sjónvarpinu. En þegar 

ég var 26 ára rak ég óvænt augun í svolítið sem ég vissi ekki að væri til – námskeið í 

Háskóla Íslands sem hét Sjónvarpsþáttaþýðingar. 

Þarna var svarið komið, því þegar ég hugsa til baka þá vakti sjónvarpið upp annan 

áhuga hjá mér – sem ég vissi að ég hefði en var kannski ekki búin að átta mig á hvað 

sjónvarpið átti mikinn þátt í – og það er áhugi minn á tungumálum. Þegar ég var krakki 

tók ég ekki einu sinni eftir því að He-Man, Thundercats og Jem voru búin að kenna mér 

ensku áður en ég byrjaði að læra ensku í skólanum. Og ég á líka eina óviðjafnanlega 

minningu af mér sitjandi fyrir framan sjónvarpið hjá ömmu á Húsavík með skrifblokk að 

glósa þýsk orð sem Derrick sagði og skrifa þýðingu á orðunum af textanum á skjánum. 

Auðvitað var ekki heil brú í því sem ég skrifaði en þarna var ég, krakki sem var tiltölulega 

nýbyrjaður að lesa, og strax farin að sameina sjónvarps- og tungumálaáhuga minn í 

starfi sem var ekki enn til nám fyrir. 

Ég byrjaði að undirbúa mig eins fljótt og ég gat, skráði mig strax í nám, kláraði BA-

gráðu í ensku með íslensku sem aukafag og þá var komið að því, ég hóf nám í 

þýðingafræði við Háskóla Íslands, þrælspennt og tilbúin að komast að því hvernig ætti 

að þýða. Það kom mér því á óvart, en samt ekki, að það fyrsta sem ég lærði var að það 

er í raun ekki hægt að kenna að þýða. Hvað í ósköpunum erum við öll þá að gera hér? – 

velti ég fyrir mér og leit á samnemendur mína. Og það var í raun ekki fyrr en ég hafði 

lokið öllum bóklegu fögunum og var komin út á vinnumarkaðinn að ég áttaði mig á því. 

Við vorum að gera það sama og er gert í öllu háskólanámi. Við vorum að mótast, við 

vorum að mynda okkur skoðanir og við vorum á leiðinni að verða sjálfstæðir fræðimenn 

á okkar sviði. Og með þau vopn á hendi held ég af stað inn í mastersverkefnið mitt.  
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1 Inngangur 

Í ritgerðinni minni ákvað ég að takast á við þýðingarverkefni ásamt greinargerð, eins og 

svo algengt er í mastersritgerðum í þýðingafræði. Þýðingin sem ég valdi mér er smá-

sagnasafnið Arthur Savile’s Crime and Other Stories eftir breska rithöfundinn Oscar 

Wilde (1854-1900). Greinargerðin er svo fræðilegi hlutinn þar sem fjallað er um 

kenningar í þýðingafræðum og þær tengdar við vandamál og lausnir við gerð 

þýðingarinnar. Þetta smásagnasafn er stærsta þýðingarverkefni sem ég hef tekið mér 

fyrir hendur hingað til. Ég vissi að það gæti orðið mikil áskorun að þýða bókmenntaverk 

sem er orðið meira en einnar aldar gamalt en Oscar Wilde var svo skrautleg og 

skemmtileg persóna að mig langaði til að takast á við þessa áskorun. Einnig virtist mér 

sem það væri ekki búið að þýða mikið af verkum hans yfir á íslensku og mig langaði að 

hjálpa til við að bæta úr því.  

Þessari ritgerð verður sem sagt skipt í tvo hluta. Í fyrri hlutanum ætla ég að byrja á 

að komast í gegnum fyrstu áskorun þýðandans, óþýðanleikann. Næst mun ég grafa 

aðeins ofan í það hvers konar rithöfundur og persóna Oscar Wilde var og hvort það 

skiptir máli fyrir þýðingarferlið. Að því loknu mun ég taka afstöðu til framandleika þýdda 

textans og ósýnileika þýðandans og að lokum fara ofan í saumana á þeim vandamálum 

og ákvörðunum sem ég fór í gegnum við þýðinguna. Seinni hlutinn inniheldur síðan 

þýðinguna á smásagnasafni Oscars Wildes í heild sinni. 
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2 Óþýðanleikinn 

Þýski guðfræðingurinn Friedrich Schleiermacher (1768-1834) sagði í ritgerð sinni On the 

Different Methods of Translating (Um mismunandi þýðingaraðferðir) að þýðandinn stæði 

frammi fyrir miklum vanda því til þess að lesandi þýðingarinnar geti skilið höfundinn verður 

textinn að fanga anda upprunalega tungumálsins og lesandinn verður að geta séð með 

berum augum hugsunarhátt höfundarins og þá merkingu sem hann leggur í verkið. Eina 

verkfærið sem stendur þýðandanum til boða er hinsvegar tungumál lesandans og það getur 

aldrei nákvæmlega endurspeglað tungumál höfundarins. Auk þess getur lesandinn aldrei 

treyst því að skilningur þýðandans á hugsunarhætti höfundarins sé réttur. Því spyr 

Schleiermacher hvort það sé ekki heimskulegt athæfi, í þessu samhengi, að þýða yfir höfuð: 

„In this light, does translation not seem a foolish undertaking?“1 

Ég get auðveldlega viðurkennt að oft í þýðingarferlinu rakst ég á hindranir sem mér 

fannst óyfirstíganlegar, vandamál sem mér fannst óleysanleg og ákvarðanir sem mér fannst 

ég ekki geta tekið og þegar ég les svona tilvitnanir í mikilsmetna fræðimenn þá spyr ég sjálfa 

mig hvað í ósköpunum ég sé að gera hér. Í upphafi heimildavinnunnar fyrir þessa ritgerð 

fannst mér eins og ég væri stanslaust að rekast á kenningar um óþýðanleika en þegar ég 

kafaði aðeins dýpra sá ég að það var ljós hinumegin við göngin. 

2.1 Óþýðanleikinn ekki óyfirstíganlegur 

Það fyrsta sem ég fann um óþýðanleikann var tilvísun í José Ortega y Gasset sem tekur það 

fram í upphafi ritgerðar sinnar The Misery and Splendour of Translation (Eymdin og dýrðin 

við þýðingar) að þýðing sé óyfirstíganlegt athæfi en við nánari athugun er hann alls ekki að 

fordæma athæfið heldur að upphefja það. Ómöguleikinn við þýðingarferlið (misery) er 

einmitt það sem setur það á göfugan stall og gerir það innihaldsríkt (splendour).2 

Málvísindamaðurinn og bókmenntafræðingurinn Roman Jacobson (1896-1982) segir líka 

að á ákveðinn hátt sé ekki hægt að þýða vegna þess að það er aldrei til nákvæmt jafngildi 

orða á milli tveggja tungumála; „There is ordinarily no full equivalence between code-units.“3 

Það er alltaf einhver munur, hvort sem hann er menningarlegur, málvísindalegur, táknfræði-

legur eða annar. Jacobson tekur dæmi um hvernig jafn einfaldur hlutur og kyn nafnorða 

                                                      
1 Schleiermacher, On the Different Methods of Translating, 228. 
2 Ortega y Gasset, The Misery and the Splendor of Translation, 98-99. 
3 Jacobson, On Linguistic Aspects of Translation, 145. 



12 

getur valdið misskilningi á milli menningarheima og boðið upp á þýðingarvandamál.4 Sem 

dæmi má nefna að í latnesku tungumálafjölskyldunni er orðið hús kvenkynsorð en það er 

hvorugkynsorð í germönskum tungumálum. Þetta gæti virst ómerkilegur munur í fyrstu en 

við nánari skoðun býður hann upp á þýðingarvandamál. Sem dæmi gæti ótiltekinn 

rithöfundur ákveðið að tala um eitthvert hús sem persónu, kannski í því samhengi að líkja 

æskuheimilinu við umhyggjusama móður. Þetta samhengi gæti virst út úr kú á tungumálum 

þar sem orðið hús er hvorugkyns og hefur því eitt og sér enga kvenlega tengingu. 

Í bók sinni After Babel (Eftir Babel) tekur rithöfundurinn og bókmenntagagnrýnandinn 

George Steiner (1929- ) m.a. fram að almennt séð sé sú skoðun ríkjandi að ekki sé hægt að 

þýða úr neinu tungumáli án þess að mikið tapist á leiðinni. Steiner er ekki beint sammála 

þessu en viðurkennir þó að þýðingarferlið hafi sínar takmarkanir. Að hans mati er ekki hægt 

að þýða allt, því það er þak á þekkingu mannsins, og ekki er hægt að þýða allt núna því 

merking getur t.d. tapast með tímanum.5 Þrátt fyrir þennan mótbyr segir hann að þýðing fari 

stanslaust fram, bæði innan tungumáls og á milli tungumála, og svo hafi það verið frá 

upphafi mannkynssögunnar. Þýðing sé einfaldlega háttur hugsunar og skilnings og við tölum 

um heiminn og við hvort annað, það sé óhrekjanleg staðreynd. Það að ráðast á 

þýðingarferlið sé því einungis veik tilraun til árásar á tungumálið sjálft og það að vísa frá gildi 

þýðinga, einungis vegna þess að ekki sé alltaf hægt að þýða allt og jafnvel þó að fullkomin 

þýðing sé ekki til, sé út í hött; „To dismiss the validity of translation because it is not always 

possible and never perfect is absurd.“6 

2.2 Fullkomin þýðing ekki til? 

Ef orð Steiners eru tekin sem góð og gild er því ekki einungis hægt að þýða heldur erum við 

mannfólkið stöðugt að þýða. En er það rétt sem hann segir að fullkomin þýðing sé ekki til? 

Hann er a.m.k. ekki eini fræðimaðurinn sem tekur sér þessi orð í munn. Bókmennta-

prófessorinn Ástráður Eysteinsson (1957- ) gerir það líka í bók sinni Tvímæli. Í þessu 

samhengi nefnir hann sem dæmi að íslenskir sjónvarpsáhorfendur eiga mjög auðvelt með að 

koma auga á þýðingarvillur, enda birtist þeim bæði frumtextinn og þýðingin samtímis, og við 

                                                      
4 Jacobson, On Linguistic Aspects of Translation, 149-150. 
5 Steiner, After Babel, 255, 262. 
6 Steiner, After Babel, 263-264. 
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þennan stöðuga samanburð geta þeir auðveldlega sé að „„fullkomin lausn“ er ekki til í 

þýðingum!“ 7  

Ég er einmitt einn þessara sjónvarpsáhorfenda og ég hélt um tíma að ég væri búin að 

finna dæmi um fullkomna þýðingu. Þátturinn Criminal Minds, eða Glæpahneigð á hinu 

ástkæra ylhýra, hefur verið sýndur í Sjónvarpinu undanfarið og í einum þættinum heyrist 

persóna segja: „Shut the front door!“8 Þarna er um að ræða upphrópun sem venjulega hefði 

þýtt að halda kjafti, með blótsyrði á milli, en sveigt er frá blótsyrðinu á snjallan hátt. 

Þýðandinn bregður á það ráð að nota orðaleik sem hefur verið notaður í íslensku samfélagi á 

nákvæmlega sama hátt, „Haltu á ketti!“. Þarna nær þýðandinn sama orðaleik og sama húmor 

á milli tungumála auk þess sem merking upphrópunarinnar kemst fullkomlega til skila. Eftir 

nánari skoðun er samt sem áður einn annmarki á. Bókstafleg merking upphrópunarinnar á 

frummálinu er „Lokaðu útidyrahurðinni!“ sem greinilega er ekki sama beiðni og í íslensku 

útgáfunni þar sem einhverjum er sagt að halda á ketti. Kannski er það rétt hjá Ástráði og 

Steiner, kannski er fullkomin þýðing ekki til. 

2.3 Hvað er til ráða? 

Það eru greinilega margar hliðar á frummálinu og markmálinu sem taka þarf tillit til, þ.á.m. 

merking, málfræði og menning beggja tungumála. Og ef fullkomin þýðing er ekki til, hvað er 

þá til ráða? Þýðingafræðingurinn Susan Bassnett hefur listað upp fimm punkta lausn á þessu 

vandamáli: 

1. Að sætta sig við málvísindalegan óþýðanleika frumtextans. 

2. Að sætta sig við skort á svipuðum menningarvenjum að baki tungumálanna 

tveggja. 

3. Að skoða öll orðasambönd á markmálinu sem koma til greina og taka jafnframt 

tillit til hvernig þjóðfélagsstétt, aldur og kyn þess sem talar og samband hans við 

hlustendurna og samhengi fundar þeirra er framsett á frummálinu. 

4. Að skoða mikilvægi orðasambandsins í hverju samhengi fyrir sig. 

                                                      
7 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, 148. 
8 Gordon og McKiernan, Criminal Minds. 
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5. Að skipta út stöðugum kjarna orðasambandsins á frummálinu yfir í markmálið 

ásamt því að hafa viðmiðunarkerfin tvö í huga (samhengi og uppsetningu textans, 

og menningarkerfið sem textinn er sprottinn úr).9  

Hér má sjá að Bassnett er í raun sammála Steiner að því leyti að hún viðurkennir tilvist 

óþýðanleikans en segir að næsta skref sé að þýða þrátt fyrir það. Þá er gott að hafa í huga 

orð franska málvísindamannsins Georges Mounin (1910-1993), sem Bassnett vísar einmitt til, 

en að hans mati hefur verið lögð alltof mikil áhersla á óþýðanleikann í staðinn fyrir að beina 

sjónum að því að leysa vandamálin sem þýðendur þurfa að kljást við.10  

Ég tek undir orð Mounins. Ég hef viðurkennt tilvist óþýðanleikans og held ótrauð áfram 

þrátt fyrir það. Nú verður stefnan tekin í átt að þeim vandamálum sem þýðendur þurfa að 

kljást við. Aðalvandinn liggur í því hvernig þýðendur ákveða að takast á við frumtextann en 

þar sem uppruni frumtextans liggur hjá höfundinum mun ég næst skoða höfundinn, hvernig 

líf hans og uppeldi tengist skáldskap hans og hvort tenging höfundarins við frumtextann 

skiptir máli fyrir þýðandann. 

  

                                                      
9 „(1) Accept the untranslatability of the SL phrase in the TL on the linguistic level. (2) Accept the lack 
of a similar cultural convention in the TL. (3) Consider the range of TL phrases available, having 
regard to the presentation of class, status, age, sex of the speaker, his relationship to the listeners 
and the context of their meeting in the SL. (4) Consider the significance of the phrase in its particular 
context – i.e. as a moment of high tension in the dramatic text. (5) Replace in the TL the invariant 
core of the SL phrase in its two referential systems (the particular system of the text and the system 
of culture out of which the text has sprung).” Bassnett, Translation Studies, 22. 
10 Bassnett, Translation Studies, 35. Bassnett tekur því miður ekki fram hvaða rit Mounins hún er að 
vísa til. 
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3 Höfundurinn og þýðandinn 

Til þess að geta þýtt texta er að sjálfsögðu mikilvægt að hafa staðgóða þekkingu á bæði 

frummáli og markmáli en er einhver ástæða fyrir þýðandann til þess að vita eitthvað um 

höfund frumtextans? 

Mig langaði að þýðingarverkefnið sem ég tæki mér fyrir hendur væri skáldverk eftir 

rithöfund sem mér fyndist áhugaverður enda frekar rökrétt að velja sér verkefni sem maður 

hefur sjálfur áhuga á að leysa. Því hefur höfundurinn skipt mig máli frá því að ég valdi mér 

verkefni til að takast á við. Þegar ég hef lesið verk eftir Wilde þá hefur mér liðið eins og þau 

endurspegli ekki aðeins tíðarandann og umhverfið sem þau eru skrifuð í heldur einnig 

skopskyn rithöfundarins og viðhorf hans. Því mun ég hér næst skoða nánar þá hluta lífs og 

uppeldis Oscars Wildes sem höfðu áhrif á hann sem rithöfund og þar á eftir mun ég líta á 

kenningar fræðimanna um tengslin á milli höfundar og þýðanda. 

3.1 Oscar Wilde: Líf og list 

Hinn 16. október árið 1854 fæddist írski drengurinn sem skírður var Oscar Fingal O‘Flahertie 

Wilde og eins og það sé ekki nóg þá bætti hann sjálfur við millinafninu Wills síðar. Móðir 

hans var ljóðskáld, faðir hans fær skurðlæknir og bæði voru heilluð af írskri þjóðsagnahefð. 

Hann ólst upp umkringdur bókum og í æsku las hann mikið af ljóðum, írskum þjóðsögum og 

gotneskum skáldskap. Það má sjá greinileg áhrif af þessum bókmenntaáhuga hans á það 

hvernig verk hann skrifaði sjálfur síðar meir því þar má finna hrylling í bland við kímnigáfu 

enda sagði hann sjálfur að hlátur skaðar ekki áhrif hryllingsins heldur hjálpar honum með því 

að létta á honum.11 

Wilde var gífurlega vel gefinn, hafði mikinn áhuga á grísku og var búinn að læra frönsku 

tíu ára gamall.12 Honum gekk vel í skóla og rakaði að sér verðlaunum fyrir nám sitt. Sautján 

ára gamall fékk hann skólastyrk til að fara í Trinity College í Dublin og hann fékk einnig 

skólastyrk til að stunda nám við Oxford og útskrifaðist hann þaðan með BA-gráðu.13 

Foreldrar Wildes voru mikils metnir og því var algengt að sjá meðlimi ensku og írsku 

elítunnar í heimsókn á æskuheimili hans. Við kvöldverðarborðið mátti jafnvel á stundum 

finna helstu frægðarstjörnur Evrópu og Ameríku. Hann ólst því upp við að hlusta á þessi 

                                                      
11 Wright, Oscar’s Books, 11-18, 38-43. 
12 Wright, Oscar’s Books, 47. 
13 Ellmann, Oscar Wilde, 25, 33, 93-94, 100-101. 
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miklu gáfumenni rökræða sín á milli um allt mili himins og jarðar14 og miðað við þetta 

uppeldi og gáfnafar þarf engan að undra að málsnilli Wildes var með eindæmum. William 

Butler Yeats lýsti fyrstu kynnum sínum af Oscar Wilde sem undraverðum því aldrei áður hafði 

hann heyrt einhvern tala í fullkomnum setningum líkt og hann hefði undirbúið mál sitt 

fyrirfram af mikilli vandvirkni.15 Wilde var mjög eftirsóknarverður félagsskapur enda þótti 

hann einstaklega heillandi. Þessi hávaxni, litríki maður stóð auðveldlega upp úr og var í raun 

utangarðsmaður en jafnframt dróst fólk að honum og íburðarmiklum ræðum hans, gestrisni 

og írskum húmor.16 Hann var einnig afskaplega kaldhæðinn og eftir lifa ótalmargar tilvitnanir 

í sérstakt skopskyn hans, eins og: „We have really everything in common with America 

nowadays, except, of course, language.“ (Það er í raun allt svipað með okkur og Ameríkönum 

nú til dags, nema auðvitað tungumálið.)17 

Í skóla eyddi Oscar Wilde meiri kröftum í að byggja upp orðstír sinn en að læra og lítið 

breyttist að námi loknu. Aðeins 23 ára gamall var hann, með óvenjulegum stíl sínum og 

framkomu, orðinn nógu þekktur og umtalaður til að geta tekið sér stöðu sem gagnrýnandi í 

listaheimi Bretlandseyja.18 Hann var þó ekki mikið fyrir að vinna sem var óheppilegt þar sem 

hann var hreinlega ófær um að lifa hófsömu lífi.19 Hann naut þess að lifa hátt og vera í 

góðum félagsskap og eyddi fé óspart, bæði í sjálfan sig og aðra. Þegar sjóðir hans tæmdust 

sneri hann sér ekki endilega að næsta verkefni heldur fékk sí og æ lán og styrki frá fjölskyldu 

og velunnurum.20 En þegar hann loksins sneri sér að skrifum var það ekki endilega til að fá 

listræna útrás heldur frekar til að afla fjár. Hann sneri sér t.d. að leikritaskrifum vegna þess 

að þar var möguleiki á að fá stöðugar tekjur. Hann hafði þó engan áhuga á að eyða miklum 

kröftum í leikritaskrif sín heldur skoðaði hann hvað önnur leikritaskáld voru að gera og 

hermdi eftir þeim.21 Stundum gekk hann svo langt að hann hreinlega lék sér að því að stunda 

ritstuld. Í sumum tilvikum hefur þessi ritstuldur væntanlega verið ómeðvitaður, stundum 

setti hann inn tilvísanir sem hann ætlaði lesendum að átta sig á, en stundum hreinlega stal 

                                                      
14 Wright, Oscar’s Books, 26. 
15 Yeats, My First Meeting with Oscar Wilde, 9. 
16 Wright, Oscar’s Books, 75. 
17 Ellmann, Oscar Wilde, 143. 
18 Ellmann, Oscar Wilde, 42, 75-76. 
19 Auden, An Improbable Life, 132. 
20 Ellmann, Oscar Wilde, t.d. 82, 219, 395. 
21 Hankin, Wilde as Dramatist, 70. 
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hann og varði það athæfi með sama kæruleysislega skopskyni og alltaf: „Of course I 

plagiarise. It is the privilege of the appreciative man.“ (Auðvitað stunda ég ritstuld. Það eru 

forréttindi hinna þakklátu.)22 

3.2 Samband höfundar og þýðanda 

Ég get ekki betur séð en að líf og uppeldi Oscars Wildes hafi haft mikil áhrif á ritverk hans en 

skiptir persónuleiki höfundar frumtextans einhverju máli fyrir þýðinguna? Í fyrstu virðist 

þetta vera frekar einföld spurning, jafnvel já og nei spurning, t.d.; Já, það skiptir máli að 

koma persónuleika höfundarins til skila, eða; Nei, persónuleiki höfundarins kemur þýdda 

textanum ekkert við. En við nánari skoðun á þýðingafræðunum virðast málin flækjast 

töluvert. 

John Dryden (1631-1700) var ekki aðeins frægt, breskt skáld heldur var hann einnig 

þýðandi. Hann tók að sér það metnaðarfulla verkefni að þýða verk rómverska ljóðskáldsins 

Virgils yfir á ensku og sagði um það ferli að hann hefði lagt sig fram um að láta Virgil „tala“ 

eins og hann væri samlandi sinn og samtímamaður: „I have endeavoured to make Virgil 

speak such English as he would himself have spoken, if he had been born in England and in 

this present age.“23  

Ég get skilið þetta sjónarhorn og eflaust á hann þarna við að hann hafi viljað þýða orð 

Virgils á þann hátt að þau væru auðlæs enskumælandi fólki síns tíma. Ég vil einmitt líka að 

íslenska þýðingin mín á smásögum Wildes sé auðlæs íslenskumælandi fólki míns tíma. En ef 

Dryden meinti þessi orð bókstaflega, að hann ímyndaði sér í þýðingu sinni að Virgill hafi verið 

enskumælandi samtímamaður sinn, þá er það ekki stefna sem ég vil taka með minni þýðingu.  

Ég get varla ímyndað mér hvernig maður og skáld Oscar Wilde hefði orðið ef hann væri 

íslenskur jafnaldri minn og mér finnst ég ekki geta sagt til um hvernig íslensku hann hefði 

talað og samkvæmt Schleiermacher er það, hvernig einhver hefði skrifað sín verk á öðru 

tungumáli, spurning sem er ekki einu sinni hægt að vekja máls á; „how one might have 

written one‘s work in another language is a nonquestion that cannot even be raised.“24 

Schleiermacher útskýrir ítarlega að til þess að ímynda sér hvernig höfundur hefði skrifað á 

öðru tungumáli þyrfti fyrst að ímynda sér að höfundurinn hefði fæðst og alist upp í 

                                                      
22 Wright, Oscar’s Books, 183-184. 
23 Dryden, The Three Types of Translation, 174. 
24 Schleiermacher, On the Different Methods of Translating, 234. 
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viðkomandi landi og þar með er búið að fjarlægja allt það sem gerði höfundinn að því sem 

hann var og varð til þess að hann skapaði þann texta sem hann gerði.25  

Ef ég fer eftir röksemdum Schleiermachers og ímynda mér að Oscar Wilde hafi fæðst á 

Íslandi á svipuðum tíma og ég sjálf og alist upp í menningarheimi íslenskrar tungu og íslensks 

samfélags á lokadögum 20. aldarinnar, þá hefði hann aldrei orðið sá Oscar Wilde sem 

skapaði þá texta sem hann gerði. En fyrir mér er ekki einu sinni nauðsynlegt að kafa svona 

djúpt í þessar heimspekilegar vangaveltur Schleiermachers til þess að komast að sömu 

niðurstöðu og hann. Það sem mér kom fyrst til hugar þegar ég las ofangreind orð 

Schleiermachers var spurningin um það hvernig hægt sé að ímynda sér hvernig höfundur 

hefði talað á tungumáli sem hann kunni ekki. Mér fannst þessar vangaveltur komast best til 

skila þegar ég setti sjálfa mig inn í myndina. Hvernig gæti ég, sem dæmi, skrifað smásögu á 

kínversku þegar ég kann ekki stakt orð í kínversku? Það þýðir ekkert að velta þessari 

spurningu fyrir sér því ég kann ekki kínversku og get því ekki skrifað á því tungumáli.  

Oscar Wilde kunni ekki íslensku og því er ekki hægt að svara spurningunni um hvernig 

íslensku hann hefði talað. Ég vil ekki túlka Oscar Wilde líkt og hann væri uppi hér og nú, líkt 

og hann talaði íslensku á sama hátt og ungt fólk gerir í dag, heldur vil ég gera mitt besta til að 

þýðingin mín endurspegli höfundinn og umhverfi hans á þeim tíma sem hann var uppi.  

Þrátt fyrir að það sé ég sem set saman íslensku útgáfuna af orðum Wildes þá vil ég samt 

gera mitt besta til að fólk sjái Wilde en ekki mig í gegnum þýðinguna. En hvernig fer ég að því 

og hvaða áhrif hefur þetta markmið mitt á textann, þýðinguna og lesandann? 

  

                                                      
25 Schleiermacher, On the Different Methods of Translating, 234. 
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4 Framandleiki og ósýnileiki 

Getur þýðandi verið algjörlega ósýnilegur í sínum þýðingum þannig að lesandi sjái skýra 

mynd af höfundinum í gegnum þýðingu? Er það æskilegt? Eiga lesendur að taka eftir því að 

þeir séu að lesa þýðingu eða ekki? Þetta eru allt spurningar sem ég rak mig á í þessu ferli og 

mér finnst mikilvægt að ég taki afstöðu til þeirra. En þar sem þetta er þýðingafræði þá er ekki 

til eitt rétt svar heldur verð ég að taka afstöðu miðað við hvaða verk ég er að þýða og hvernig 

ég vil koma því til skila. 

4.1 Hinn gullni meðalvegur 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), einn þekktasti rithöfundur Þýskalands, nefnir 

tvær aðferðir varðandi það hvernig þýðendur geta farið að því að koma höfundi frumtextans 

til skila: 

1. Höfundur frumtextans er fluttur yfir til lesanda þýðingarinnar þannig að 

höfundurinn virkar sem „einn af okkur“. 

2. Lesandinn er fluttur yfir í kringumstæður höfundarins, framandi tungutak hans og 

einstæðar aðstæður.26 

Fyrri aðferðin lýsir þeim öfgum sem bandaríski þýðingafræðingurinn Lawrence Venuti (1953-

) segir í bók sinni The Translator‘s Invisibility (Ósýnileiki þýðandans) að hafi einkennt 

þýðingasöguna í margar aldir – áhersla á „fluency“, áherslan á að textinn renni reiprennandi í 

gegn fyrir lesandann, áherslan á að lesandinn rekist ekki á neitt framandi í textanum, 

áherslan á að lesandinn taki ekki einu sinni eftir því að hann sé að lesa þýðingu.27 Seinni 

aðferðin lýsir þeim öfgum sem tóku við af reiprennandi þýðingu, þeirri aðferð að halda í 

erlend einkenni og framandleika frummálsins. Þýðingar fóru að verða svo framandi að 

einungis æðstu meðlimir menntaelítunnar gátu skilið þær til fullnustu en jafnvel þeir fundu 

ennþá fyrir framandleika textans.28 

                                                      
26 „There are two maxims for translation: the one requires that the foreign author be brought over to 
us so that we can look upon him as our own; the other that we cross over to the foreign and find 
ourselves inside its circumstances, its modes of speech, its uiqueness.“ Goethe, The Two Maxims, 
222. 
27 Venuti, The Translator’s Invisibility, t.d. 43. 
28 Venuti, The Translator’s Invisibility, t.d. 99. 
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Ég sé kostina við báðar aðferðirnar sem Goethe nefnir og ég sé ókostina. Eins og ég 

minntist á í síðasta kafla þá tek ég þá afstöðu að ég vil að þýðingin mín endurspegli umhverfi 

og tíma höfundar frumtextans. Því virðist ég taka afstöðu með seinni aðferð Goethe en á 

móti þeirri fyrri.  

Eins og ég skil fyrri aðferð Goethe, ef farið er fullkomlega eftir því að færa höfundinn yfir 

í heim lesandans með því að hreinsa allan framandleika úr textanum, hlýtur það að þýða að 

textinn er staðfærður að öllu leyti, nöfn á persónum þýdd, staðarnöfnum skipt út, allt úr 

menningarheimi frumtextans hreinsað út. Þessi aðferð hentar mjög vel í ákveðnum miðlum, 

t.d. í barnaefni og þegar staðfæra á leikrit. Ég er hinsvegar ekki að þýða fyrir börn og ég hef 

hvorki löngun né nokkra ástæðu til þess að staðfæra smásögur Oscars Wildes heldur vil ég 

færa lesandann yfir í menningarheiminn sem Wilde og sögur hans spretta úr, eins og í seinni 

aðferðinni. Hinsvegar sýnist mér að ef farið er of ítarlega eftir þeirri aðferð geti textinn orðið 

það framandi að einungis hámenntað fólk geti skilið hann til fullnustu.  

Ég tók það einnig fram í síðasta kafla að ég vil að textinn sé læsilegur samtímamönnum 

mínum og því vil ég að hann renni ljúflega í gegn. Goethe nefnir einmitt hættuna við að fara 

of langt með seinni aðferðina; „in clinging so closely to his original the translator more or less 

relinquishes his own country‘s originality, and creates a ‚third‘ for which the masses are not 

ready.“29 Hér segir Goethe að sé frumtextanum fylgt of nákvæmlega, tapi þýðandinn öllum 

eiginleikum heimalands síns og einhvers konar þriðja útgáfa af textanum verði til, útgáfa sem 

henti engum að lesa. Ég er sammála því að þetta sé hættan við það að fylgja seinni 

aðferðinni of ítarlega eftir og hér sannast fyrir mér að öfgar í hvaða átt sem er eru ekki 

vænlegar til árangurs. Ég vil því flytja lesendur að einhverju leyti í tíma og rúmi yfir til 19. 

aldar Bretlands en ekki of langt því ef ég fylgi frumtextanum of nákvæmlega þannig að 

aðeins þeir sem hafa víðtækan skilning á 19. aldar ensku skilji textann, til hvers þá að þýða 

yfir höfuð? Eins og Schleiermacher orðar það; „if everyone could scale those heights, there 

would be no need for translation at all.“ (Ef allir gætu klifið þessar hæðir, þá væri engin þörf 

fyrir þýðingar yfir höfuð.)30 

Því held ég að ég aðhyllist einhvers konar meðalveg af aðferðunum sem Goethe nefnir, 

sem er alls ekki langsótt enda minnist hann einnig á að mögulegt sé að fara þá leið að 

                                                      
29 Goethe, Translations, 222. 
30 Schleiermacher, On the Different Methods of Translating, 231. 
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sameina aðferðirnar tvær.31 Ég vil færa lesandann yfir í kringumstæður höfundarins þannig 

að lesandinn upplifi framandi menningarheim og tíma án þess að framandleikinn verði svo 

yfirgnæfandi að það sé einungis á færi fárra manna að stauta sig í gegnum textann. 

4.2 Ósýnilegi þýðandinn 

Mér líður eins og ég verði að passa að stíga til hliðar og láta ljós rithöfundarins skína í gegn 

og passa sérstaklega upp á að persónuleiki minn troði sér ekki inn í textann. En er þetta rétt 

hugsun hjá mér? Er þetta rétt leið til að feta? 

Það vakti áhuga minn að lesa kafla Ástráðs Eysteinssonar um þýðingarýni því það opnaði 

fyrir mér nýtt sjónarhorn sem ég var ekki búin að hugsa út í. Þegar gagnrýnandi dæmir þýdda 

útgáfu af bókmenntaverki þá er hann í raun að dæma frumtextann án þess að hafa séð hann, 

hann fer í gegnum þýðandann líkt og þýðandinn sé ósýnilegur.32 Ekki nóg með það heldur er 

þýðandinn stundum svo ósýnilegur að gagnrýnandinn minnist ekki einu sinni á þá staðreynd 

að hann sé að gagnrýna þýtt verk og vitnar í verkið líkt og það hafi verið skrifað á 

markmálinu.33 En er þetta ekki einmitt hlutverk þýðandans, að fjarlægja hindranir þannig að 

lesandinn hafi greiðan aðgang að frumtextanum án þess að þurfa að reka sig á þýðandann í 

leiðinni?  

Venuti kemur í þessu samhengi með áhugaverða tilvitnun í bandaríska þýðandann 

Norman Shapiro sem segir að vitaskuld komi hans egó og persónuleiki við sögu í 

þýðingarferlinu en samt verði hann að reyna að vera frumtextanum trúr þannig að 

persónuleiki hans sjáist ekki.34 Ástráður nefnir einmitt að hægt sé að koma auga á 

höfundareinkenni sumra þýðenda, sérstaklega þeirra sem sjálfir eru rithöfundar, eins og þeir 

séu hreinlega að „merkja“ sér þýðinguna.35 Þetta er eitthvað sem ég vil alls ekki tileinka mér 

og ætla að forðast ef ég möguleika get og einbeita mér að höfundinum en kannski er engin 

leið til þess að komast algjörlega hjá því að persónuleiki þýðandans sé að einhverju leyti 

sjáanlegur. Ég vil samt sem áður taka þá stefnu að bókmenntagagnrýnandi geti dæmt gæði 

frumtextans út frá þýðingunni minni. Ef ég rifja upp ástæðuna fyrir því af hverju ég valdi að 

þýða þetta smásagnahefti þá er vegna þess að mér finnst höfundurinn áhugaverður, hann 

                                                      
31 Goethe, The Two Maxims, 222. 
32 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, 145. 
33 Venuti, The Translator’s Invisibility, 8. 
34 Venuti, The Translator’s Invisibility, 7-8. 
35 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, 157. 
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var listrænn og einstakur húmoristi. Ég er enginn rithöfundur, ég er áhugamanneskja um 

tungumál. Ég vil þýða verk hans til þess að gefa samlöndum mínum tækifæri til að lesa hans 

sögur. Þess vegna finnst mér réttast að ég víki úr vegi eins og mér framast er unnt. 

4.3 Skilin á milli þýðandans og þýdda textans 

Þegar gagnrýnandi dæmir verk höfundar út frá þýðingu er hægt að vekja upp spurninguna 

um hver á textann. Ástráður kemur með annan áhugaverðan samanburð sem hjálpaði mér 

að skilja þessar aðstæður. Hægt er að ímynda sér tónlistarmann sem flytur tónverk eftir 

eitthvert annað tónskáld. Tónlistarmaðurinn er ekki höfundur verksins heldur túlkandi. Hægt 

er að dæma frammistöðu tónlistarmannsins, bæði eftir gæðum og eftir túlkunar-hæfileikum 

en það er einnig hægt að dæma gæði tónverksins sjálfs.36 Það sama á sér stað í þýðingum. 

Gagnrýnendur eiga að geta dæmt frumtextann út frá þýðingunni en það er einnig hægt að 

dæma gæðin á vinnu þýðandans, burtséð frá gæðum frumtextans. 

4.4 Ótti við áhrif og ótti við svik 

Ástráður talar líka um ákveðna áhættu við það að notast við gagnsæja þýðingu því þegar hún 

fer út í öfgar getur hún orðið að því sem Ástráður kallar „þýðlensku“. Sem dæmi um 

þýðlensku nefnir Ástráður setninguna „Takið af ykkur skóna“ sem er mjög gagnsæ og orðrétt 

þýðing á setningunni „Take off your shoes“ á meðan það væri réttara á íslensku að segja 

„Farið úr skónum“.37 Frasinn „Takið af ykkur skóna“ var hinsvegar gerður ódauðlegur af 

Stuðmönnum og er því ekki að fara neitt og svona getur þýðlenska fest sig í sessi. Ég get 

nefnt annað dæmi sem er í gangi í íslensku samfélagi einmitt núna en það er orðrétt þýðing 

úr ensku á því að fara með einhvern eitthvert, eins og t.d. „I‘ll take you to the movies“ sem 

nú á dögum er orðað „Ég skal taka þig í bíó“ á meðan það er réttari íslenska að segja „Ég skal 

fara með þig í bíó“. Það eru ekki nema 2-3 ár síðan ég fór að taka eftir þessu orðalagi að 

„taka einhvern eitthvert“ en það hefur þegar fest sig í sessi og því fátt við því að gera.38 

Að verða vitni að því hversu hratt og auðveldlega tungumálið getur orðið fyrir áhrifum 

vekur upp ákveðna hræðslu og varpar ljósi á það að þýðendur bera mikla ábyrgð. Ástráður 

                                                      
36 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, 166. 
37 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, 135-136. 
38 Ég var með kveikt á sjónvarpinu á meðan ég var að skrifa þennan kafla og ég sá þennan frasa 
notaðan tvisvar sinnum í þýðingu á þættinum sem þá var í gangi! (Sjónvarp Símans, The Late Late 
Show with James Corden, 29.9.16 kl.17:16-17:59.) 
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segir þýðandann haldinn tvenns konar hræðslu: „ótta við áhrif og ótta við svik“39 og fyrir mér 

er þetta raunverulegur ótti. Ef þýðingarnar mínar munu einhvern daginn verða reglulegur 

gestur á sjónvarpsskjá landa minna getur það gerst að orðanotkun mín hafi áhrif á orða-

notkun í móðurmáli mínu og því er mikil ábyrgð fólgin í þessu starfi. Ótti við svik er ótti sem 

ég finn fyrir nú þegar því ég vil ekki svíkja Oscar Wilde með þýðingu minni á verkum hans. 

Held ég tryggð við höfundinn með því að vilja vera ósýnilegur þýðandi eða er ég að svíkja 

hann? Á ég að taka fleiri sjónarhorn til greina? 

Fyrir tilviljun sá ég brot úr þættinum Mannamál með Sigmundi Erni á Hringbraut40 þar 

sem Sigurður Sigurjónsson, Siggi Sigurjóns, leikari var í heimsókn og allt í einu var ég komin 

með svar. Sigmundur Ernir talaði um það að þegar hann horfði á kvikmyndina Hrútar hafi 

Siggi Sigurjóns með öllu horfið inn í annan karakter og spurði hvernig hann hafi farið að því 

að skilja sjálfan sig frá hlutverkinu. Því svaraði Sigurður: „Þetta er nú bara spurning um að 

fylgja sínu innsæi og svona sínum eigin púls [...] auðvitað er Siggi Sigurjóns alltaf á bak við 

þarna einhvers staðar.“ 

Þetta er það sem ég vil gera. Ég vil láta líta út fyrir að persónuleiki minn sé skilinn 

algjörlega eftir svo að Oscar Wilde fái allur að skína í gegn. En þar sem Wilde er bæði löngu 

látinn og kunni ekki íslensku þá er ég auðvitað alltaf þarna á bak við að túlka fyrir Wilde og ég 

nota mitt innsæi og minn púls til að taka allar þær ákvarðanir sem þarf að taka í ferlinu. 

  

                                                      
39 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, 245. 
40 Mannamál með Sigmundi Erni. Þátturinn er sýndur nokkrum sinnum en ég sá hann á sjónvarps-
stöðinni Hringbraut þann 29.9.2016 kl.20:30-21:00. 
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5 Þýðingin sjálf: Verkið og vandamálin 

Ákvarðanatökur þýðandans eru alls staðar. Strax í innganginum á þessari greinargerð blasti 

við mér þýðingarákvörðun. Ég minntist á barnaefni sem mér er kært og sem barn þekkti ég 

þetta barnaefni sem He-Man, Thundercats og Jem. Ég hefði getað tekið þá ákvörðun að nota 

íslensku heitin á þessum þáttum, því bæði eru þau til og ég þekki þau; Garpur, Þrumukettirnir 

og Perla. Ég er jú að skrifa þessa greinargerð á íslensku, ég vil nota vandað, íslenskt mál og 

eins og komið hefur fram þá vil ég að textinn minn sé læsilegur öllum þeim sem íslensku 

skilja. En ef ég hefði notað íslensku heitin þá er ekki víst að neinn hefði áttað sig á því til 

hvaða barnaefnis ég var að vísa. Svona fer þýðingarferlið fram. Það sem virðist vera einföld 

ákvörðun sem þarfnast lítilla skýringa getur einmitt verið ákvörðun sem þýðandi hefur barist 

mikið við og þurft að rökræða við sjálfan sig fram og til baka. Endalausar ákvarðanir blasa við 

þýðendum í gegnum allt þýðingarferlið og nú er kominn tími til að skoða þýðinguna sem ég 

tók mér fyrir hendur og öll vandamálin sem blöstu við. 

5.1 Verkið 

Smásagnasafn Wildes sem ég ákvað að þýða heitir, eins og áður sagði, Lord Arthur Savile‘s 

Crime and Other Stories, eða Glæpur Arthurs Saviles lávarðs og aðrar sögur. Þetta safn 

samanstendur af fimm smásögum; Lord Arthur Savile‘s Crime, The Canterville Ghost, The 

Sphinx Without a Secret, The Model Millionaire og The Portrait of Mr. W.H. Safnið kom fyrst 

út árið 1891 og innihélt þá fjórar sögur en sú fimmta og síðasta fylgdi með í síðari útgáfum. 

Eftir ítarlega rannsóknarvinnu, auk þess að fá hjálp við heimildaleit á Þjóðarbókhlöðunni, 

gat ég ekki betur séð en að fjórar af þessum sögum hafi aldrei áður verið þýddar yfir á 

íslensku. Eftir mikið grufl fann ég hinsvegar þýðingu á The Canterville Ghost sem var birt í 

nokkrum hlutum í tímaritinu Fálkanum um miðja síðustu öld.41 Ég notaðist við þessa þýðingu 

sem stuðning við mína vinnu en þótt ekki sé lengra um liðið þá finnst mér ástæða til að þýða 

þessa sögu upp á nýtt. Áttatíu ár eru liðin síðan þessi þýðing birtist í Fálkanum. Það virðist 

ekki vera mjög langur tími en tungumál þróast hratt.  

Þegar ameríkanski sendiherrann, hr. Hiram B. Otis, keypti Canterville Chase, sögðu allir 

honum að þetta væri ekki skynsamlega ráðið, það væri ekki tveim blöðum um það að 

fletta, þetta væri mesta draugabæli. Enda hafði Canterville lávarði sjálfum, sem var 

maður strang heiðarlegur, fundist það vera skylda sín að geta um þessa staðreynd við 

herra Otis, þegar þeir voru að þinga um kaupin [...] sem hún náði sjer aldrei eftir til fulls, 

                                                      
41 Fálkinn, 9. árgangur, 34.-41. tbl. 1936. 
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vegna þess að kvöld eitt, þegar hún var að skifta um föt fyrir kveldverðinn, var tveim 

beinagrindahöndum stutt á öxlina á henni (Canterville draugurinn, 9.)  

Eins og sést á þessu dæmi þá er textinn orðinn mjög gamaldags, þótt hann sé vel skiljanlegur, 

og mér finnst skemmtilegt að fá tækifæri til þess að dusta af honum rykið og færa hann ögn 

nær nútímanum. Ekki kemur fram hver sá um þýðinguna í Fálkanum heldur endar hún 

einfaldlega á sviga þar sem stendur „lauslega þýtt“ og finnst mér sú staðreynd ýta undir þá 

skoðun mína að það sé ástæða til að þýða söguna upp á nýtt. 

Sögurnar eru flestar uppfullar af húmornum hans Oscars Wildes, bæði litlum og stórum 

bröndurum, stundum svo stórum að þeir ná yfir alla söguna, stundum svo litlum að ég velti 

fyrir mér hvort þetta hafi verið einkahúmor sem engum lesanda var ætlað að skilja. En þrátt 

fyrir það er heildarinntak sagnanna mun alvarlegra en ég bjóst við. Hægt er að draga lærdóm 

af öllum sögunum og að mínu mati er bara ein þeirra sem endar virkilega vel.  

Fyrsta sagan, sagan um Arthur lávarð, er ein af þeim sögum sem eru í raun einn stór 

brandari. Brandarinn hefst snemma í fyrsta kafla þegar lófalesari er kynntur til leiks og sá 

brandari endar ekki fyrr en á næstsíðustu blaðsíðu. Þrátt fyrir þennan langa brandara og alla 

litlu brandarana í gegnum alla söguna, kemur í ljós að stóri brandarinn hafði mjög alvarlegar 

afleiðingar. Þeir lesendur sögunnar sem átta sig ekki á merkingu brandarans strax í upphafi 

standa því ögn agndofa eftir í lokin. Eftir allan húmorinn og léttleikann í gegnum söguna kom 

alvarleikinn í endinum mér a.m.k. á óvart en hann hefði kannski ekki átt að gera það því eins 

og ég benti á í kaflanum um Wilde, þá var það hans stíll að blanda saman húmor og hryllingi. 

Þessa sögu má nota sem dæmisögu en ef ég segi á hvaða hátt þá kem ég upp um endinn, en 

það fer ekki á milli mála að það er hægt að draga lærdóm af því sem aðalpersónan gengur í 

gegnum. 

Næsta saga, Canterville draugurinn, er mjög léttleikandi fyrstu fjóra kaflana en tekur þá 

skarpa beygju yfir í alvarleika í bland við hrylling, mjög einkennandi fyrir Wilde. Hinsvegar má 

draga mikinn lærdóm af þessari sögu þar sem hún fjallar t.d. um góðmennsku, traust, 

virðingu, kurteisi o.fl. sem kom mér á óvart þegar ég hugsa til þess að Wilde reyndi að 

komast auðveldlega í gegnum lífið, t.d. með því að betla pening í stað þess að vinna fyrir 

honum, eins og kom fram í kafla 3.1. Reyndar kom ég líka inn á það að þegar hann neyddist 

til þess að vinna átti hann það til að herma eftir verkum annarra þannig að það er kannski 

ekkert skrítið að rekast á stílbrögð í verkum hans sem stinga örlítið í stúf við persónuleika 

hans. 
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Þriðja sagan, The Sphinx Without a Secret, er örstutt og umvafin dulúð frá byrjun til 

enda. Húmor tekur ekki mikið pláss enda ekki mikið pláss í boði. Endirinn er alvarlegur og 

aftur er lærdómur í boði fyrir lesendur.  

Fjórða sagan, The Model Millionaire, er einnig örstutt en með allt öðrum blæ. Hún er 

léttleikandi út í gegn og býður upp á klassíska boðskapinn um að ekki sé allt sem sýnist. 

Endirinn er á allan hátt gleðilegur, sú eina af sögunum fimm sem býr yfir því. Þótt fyrstu tvær 

sögurnar endi ekki illa þá er alvarlegum tóni blandað saman við endinn. 

Fimmta sagan sker sig þó mest úr. Hryllingsstíll Wildes er vissulega til staðar en ekki get 

ég komið auga á húmor eða léttleika. Sagan er þvert á móti frekar þung í vöfum, alvarleg og 

endar illa. 

Þrátt fyrir muninn á milli sagnanna voru helstu þýðingarvandamálin þau sömu 

gegnumgangandi og nú er komið að því að líta á þau helstu. 

5.2 Vandamálin 

5.2.1 Sérnöfn 

Fyrsta vandamálið sem ég rak mig á var auk þess stærsta vandamálið sem ég þurfti að glíma 

við. Vandamálið við sérnöfn snýr ekki eingöngu að nöfnum persóna heldur einnig að heitum 

á löndum, borgum, götum, görðum, torgum, gjaldeyri, kirkjum, skólum, bókasöfnum, 

veitingahúsum, krám, hótelum, dagblöðum o.s.frv. Það er ekki aðeins magn og fjölbreytileiki 

sérnafnanna sem þarf að glíma við heldur þarf einnig að svara spurningunni um fallbeygingu 

og hvort og hvenær hún eigi við. Að lokum þarf einnig að taka til greina hvort og hvenær eigi 

að þýða sérnöfn.  

Eins og ég minntist á í formálanum er ekki beint hægt að kenna að þýða þannig að ég get 

ekki sótt í einhverjar leiðarbækur sem segja mér nákvæmlega hvað ég á að gera til að leysa 

þetta vandamál. Ástráður minnist samt sem áður á að það þurfi að gæta sérstaklega að 

menningarbundnum atriðum eins og nafngiftum og mælieiningum og hann setur fram 

eftirfarandi lýsingu á ferlinu: „Þýðandi vegur og metur hverju sinni hvaða jafngildisleið er 

fær. Það fer meðal annars eftir þeirri menningarþekkingu sem hann getur gert ráð fyrir 

meðal lesenda sinna.“42  

                                                      
42 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, 97. 
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Með „jafngildisleið“ á hann við að þýðandinn verði að ákveða hvernig eitt gildi í 

frumtexta verður fært yfir í jafngildi á markmálinu. Sem dæmi má nefna að ef talað er um 

„pounds“ í enskum texta þá get ég sem þýðandi ákveðið hvort ég þýði það gildi sem „pund“ 

eða hvort ég reikna pundin yfir í jafngildi þeirra í kílógrömmum. Hvort tveggja er rétt, báðar 

þýðingar eru jafngildi, en þýðandinn verður að velja hvaða jafngildisleið er farin, t.d. út frá 

tegund frum-textans og menningarheimi markhóps þýdda textans.  

Það er því undir mér komið að finna þá línu sem mér finnst ganga best upp í samræmi 

við frumtextann, þýðinguna og lesendurna og halda mig við þá línu, finna samræmi sem mér 

finnst að geti gengið í gegnum allt verkið. En enn og aftur kemur fyrir vandamál sem virðist 

vera til einföld lausn á en eins einfalt og það hljómar að ákveða samræmi fyrir sérnöfn og 

halda sig við þá línu, þá var þetta flóknasta vandamálið sem ég stóð frammi fyrir í þessari 

þýðingu. 

Þýðing á sérnöfnum 

Í vissu samhengi er rökrétt að þýða sérnöfn, t.d. í efni sem snýr að börnum, enda er 

barnaefni mjög gott dæmi um miðil þar sem færa ætti höfundinn inn í heim 

lesandans/áhorfandans og minnka framandleika eins og hægt er þannig að lesandinn/-

áhorfandinn finni jafnvel ekki fyrir því að efnið hafi verið þýtt. En í almennu efni fyrir fullorðið 

fólk finnst mér rökrétt að sleppa því að þýða nöfn nema í undantekningartilvikum, vík nánar 

að því síðar. Í þessum texta vil ég halda í framandleikann og því ákvað ég að þýða ekki 

sérnöfnin. Það virðist í fyrstu auðveld áskorun að standa við svo einhæfa staðhæfingu en 

þýðingarferlið er aldrei svona einfalt. 

Á fyrstu stigum þýðingarferlisins fór ég að nota þann rökstuðning að ef mjög 

sambærilegt sérnafn væri til á íslensku, væri læsilegra að nota íslensku stafsetninguna á því 

nafni. Þá væri ég ekki beint að þýða nöfnin heldur einungis að sjá til þess að textinn rynni 

betur í gegn. Tökum sem dæmi nafnið Virginia sem kemur fyrir í The Canterville Ghost. Þetta 

nafn hefur m.a.s. verið þýtt yfir á íslensku áður, t.d. í verkinu Hver er hræddur við Virginíu 

Wolf? Auk þess, ef ég myndi bæta fallbeygingu við sérnöfnin, sem ég fer út í hér á eftir, þá 

finnst mér fallbeygingin Virginíu líta mun betur út en Virginiu. En þegar ég var byrjuð að stíga 

út fyrir þessa línu var erfitt að sjá hvar ég ætti að stoppa. Auk þess kom upp annað 

vandamál. Sum sérnöfn eru hreinlega þekktari og í almennri notkun undir íslenska heitinu, 

eins og t.d. París í staðinn fyrir Paris, Kalifornía í staðinn fyrir California, á meðan önnur heiti 
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hafa verið íslenskuð án þess að heitið hafi náð almennri fótfestu, t.d. Lundúnir og Nýja Jórvík. 

Enn önnur sérnöfn eru mjög vel þekkt undir erlenda heitinu og það myndi valda miklum 

ruglingi að þýða þau, t.d. Miðgarður í stað Central Park, þar sem Miðgarður er betur þekktur 

í íslenskum menningarheimi sem staður í norrænni goðafræði og Central Park sem garður í 

New York. Eins og þetta sé ekki nóg þá rakst ég stundum á persónur í þessum texta sem eru 

þekktar undir allt öðru nafni á ensku heldur en á íslensku. Skiptir enska útgáfan af nafninu 

máli fyrir samhengið þannig að ég verði að leyfa því að standa eða nota ég íslensku útgáfuna 

af nafninu og held mig þannig við það samræmi að hafa textann læsilegan og skiljanlegan 

lesandanum en brýt á sama tíma algerlega gegn þeirri línu sem ég var að draga með að þýða 

ekki sérnöfn?! Hvernig í ósköpunum átti ég að fara að því að finna samræmi sem gæti gengið 

í gegnum öll þessi sérnöfn og öll þessi mismunandi vandamál?  

Fyrsta skrefið var að falla frá þeirri hugmynd að nota íslenska stafsetningu á sérnöfnum á 

persónum og láta þau hreinlega standa nákvæmlega eins og í frumtextanum. Þá er það mál 

frá og ég þarf ekki að vega og meta nafn á hverri einustu persónu sem kemur fyrir og ákveða 

hvort það samræmist nógu mikið íslenskum sérnöfnum til að réttlæta íslenska stafsetningu. 

Hinsvegar, ef minnst er á þekktar persónur t.d. úr bókmenntasögunni og íslenska heiti 

þessara persóna er þekktara á Íslandi heldur en það erlenda, þá nota ég íslenska heitið því 

það er læsilegra og hreinlega rökrétt að mínu mati. Dæmi: Rómeó og Júlía í stað Romeo og 

Juliet. Ef erlenda heitið er hinsvegar meira í notkun á íslensku en þýdda heitið, þá nota ég 

erlenda heitið, eins og London og New York. Að lokum ætla ég að láta læsileika og skilning 

lesandans ganga framar öllu þannig að þegar minnst er á persónu sem er betur þekkt á 

íslensku undir allt öðru nafni heldur en notað er í frumtextanum, þá ætla ég að nota það. Ég 

gríp til þessa ráðs nokkrum sinnum í þýðingunni en skýrasta dæmið er þegar vísað er í 

kvenpersónu sem heitir Gioconda en hún er betur þekkt á íslensku sem Móna Lísa. 

Fallbeyging sérnafna 

Ég fór oft og mörgum sinnum fram og til baka með þá ákvörðun um hvort ég ætti að 

fallbeygja nöfn á persónum. Ég er að þýða úr tungumáli þar sem nöfn eru ekki fallbeygð yfir á 

tungumál þar sem allt er fallbeygt. Ég er þegar búin að ákveða að breyta ekki stafsetningunni 

á sérnöfnum, get ég þá réttlætt fallbeygingu þegar það mun gjarnan krefjast þess að nafnið 

verði skrifað á annan hátt? En eins og ég hef áður sagt þá vil ég að textinn sé læsilegur sem 

þýðir að ég vil ekki að lesendurnir hiksti þegar samhengið krefst fallbeygingar en 
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fallbeygingin á sér ekki stað. Mér fannst ég oft hiksta þegar ég las textann í gegn án 

fallbeygingar. Ég fór því að leita að réttlætingu fyrir fallbeygingu og ég fann hana í þýðingum 

hversdagsins; í dagblöðum og á netmiðlum. 

Í Fréttablaðinu 5. september 2015 eru tónleikar litháísks sellóleikara auglýstir með 

fyrirsögninni „Sellóhátíð Davids Geringas“. Ég ímyndaði mér hvernig ég hefði skilið þessa 

fyrirsögn ef nafn tónlistarmannsins hefði ekki verið fallbeygt og komst að þeirri niðurstöðu 

að án fallbeygingarinnar er fyrirsögnin í raun samhengislaus, líkt og að sellóhátíðin og David 

Geringas tengist ekki neitt: „Sellóhátíð. David Geringas.“43 

Hér er brot úr texta sem birtist á Hún.is 25. apríl 2015 þar sem fallbeygingu á sérnafni er 

sleppt: 

„Flestir feður ganga eflaust ekki jafn langt og hann Roman Atwood í að skemmta sonum 

sínum [...] Á meðan kærastan hans Roman skrapp út, ákvað [...] hann að fylla húsið af 

litlum boltum [...]“ (Kristín Helga, Breytti heimilinu í boltaland á meðan kærastan skrapp 

út, 2015.) 

 

Án fallbeygingarinnar er eins og kærastan heiti Roman en ef fallbeygingin hefði verið notuð 

þá hefði verið augljóst að á meðan kærastan hans Romans skrapp út, brá Roman á leik. 

Ég sannfærðist endanlega um nauðsyn fallbeygingar á sérnöfnum í íslenskum texta 

þegar ég fann aðra grein á Hún.is sem sett var inn 20. október 2016 þar sem fallbeygingu er 

sleppt. Fyrirsögnin er: „Barnfóstran sem passaði Angelina talar“. Ég hikstaði og stamaði 

heilmikið og þurfti að lesa alla greinina til að skilja fyrirsögnina því fyrir mér þýðir fyrirsögnin 

án fallbeygingar: „Barnfóstran sem passaði. Angelina talar.“ Ef sérnafnið er fallbeygt er þetta 

hinsvegar allt saman afskaplega skýrt og greinilegt: „Barnfóstran sem passaði Angelinu 

talar“.44 

Því komst ég loks að þeirri niðurstöðu að ég muni fallbeygja sérnöfn þegar samhengið 

krefst þess. 

Götur, garðar, torg og allt hitt 

Varla hefði mig grunað fyrirfram að þessi flokkur myndi valda mér einna mestum 

vandræðum. Hvernig á ég að þýða Bond Street? Bondstræti, Bond Stræti, Bond-stræti, 

Bankastræti eða bara einfaldlega Bond Street? En ef ég leyfi því að standa óbreyttu, á ég þá 

                                                      
43 Sellóhátíð Davids Geringas, 2015, 57. 
44 Dagbjört Heimis, Barnfóstran sem passaði Angelina talar, 2016. 
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að láta öll þessi heiti standa óbreytt; Park Lane, Marylebone Road, Piccadilly, Soho Square? 

En mér finnst ég ekki geta gert ráð fyrir því að lesendur þýðingarinnar skilji öll þessi orð og 

mér finnst ég þurfa að ganga úr skugga um að lesandinn viti hvort um sé að ræða götu, 

stræti, garð eða torg. Get ég t.d. alltaf þýtt seinna orðið; Park-gata, Marylebone-vegur, Soho-

torg? Og hvað á ég þá að gera við Piccadilly þar sem ekkert seinna orð kemur fyrir? Og hvað 

ef það er auðvelt að þýða fyrra orðið, ætti ég þá að gera það; Park Lane = Garðsgata, Green 

Street = Grænastræti? Til þess að þýðingin virðist rökrétt finnst mér ég verða að finna 

eitthvert rökrétt samhengi. Þar sem ég vil halda í framandleika textans þá vil ég ekki fara út í 

neina staðfærslu og ef ég færi út í að þýða þessi heiti alla leið þá finnst mér þýðingin komin 

of nálægt staðfærslu. 

Það að vilja ekki gera ráð fyrir kunnáttu lesanda togaði öflugt í mig og því fór ég í gegnum 

allan textann og ákvað að þýða seinni hluta þessara sérheita þegar það átti við, eins og ég 

nefni í dæmunum hér fyrir ofan. Hinsvegar fannst mér ekki nógu fallegt einkenni á textanum 

að fylla hann af bandstrikum þannig að ég ákvað að sleppa þeim og komst því að þessari 

niðurstöðu: Soho torg, Park gata og Marylebone vegur. En þá blasti nýtt vandamál við mér. 

Ástæðan fyrir bandstrikunum er sú að þegar ég er búin að þýða seinni hluta sérnafnsins er 

viðkomandi orð í raun orðið íslenskt og á því að standa í einu orði: Sohotorg, Parkgata og 

Marylebonevegur. Þetta fannst mér oft koma mun verr út en bandstrikin. Ég var búin að fara 

hring eftir hring með þetta vandamál og reyna allar útgáfur sem mér komu til hugar þegar ég 

ákvað að prófa að taka algjöra u-beygju og láta öll götuheiti, torg, dali, þorp og önnur 

sambærileg staðsetningarheiti standa óbreytt, ásamt öllum öðrum sérnafnahópum sem mér 

fannst geta staðið óbreyttir; Soho Square, Marylebone Road, Park Lane, Wandsworth 

Common, Kings College, Evening News o.fl. o.fl. 

Þegar ég var búin að þessu var ég orðin nokkuð sátt, mér fannst þetta koma ansi vel út 

og mér fannst það ekki koma niður á samhengi textans að láta þessi sérnöfn standa óbreytt 

og því ákvað ég loksins að þetta væri mín niðurstaða. En þá var að sjálfsögðu eitt vandamál 

eftir: undantekningarnar, sérnöfnin sem falla ekki, og sem mér fannst ekki geta fallið, undir 

þennan flokk. Þessi sérnöfn eiga það sameiginlegt að mér fannst ég ekki geta komist undan 

því að þýða seinni hluta þeirra; Paletteklúbburinn, Madeleinekirkjan, Gaiety-leikhúsið, o.fl. 

Hér get ég ekki komist hjá vandamálinu sem ég nefndi ofar í þessum kafla um að þegar ég er 

búin að þýða seinni hluta orðsins þá er orðið í raun orðið íslenskt og samkvæmt íslenskum 

reglum og málvenjum eiga þessi tvö orð því að standa sem eitt samsett orð. Ég reyndi að 
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finna dæmi úr menningarheimi og samtíma míns tungumáls til að rökstyðja hvort þessi orð 

ættu að standa sem eitt orð eða tvö og fann það oftast og greip til bandstriks ef mér fannst 

það hjálpa til við að koma orðunum tveimur saman. Samanburðardæmin sem ég notaði til að 

hjálpa mér í gegnum þennan vanda voru m.a. þessi: Lionsklúbburinn, Akureyrarkirkja, 

Borgarleikhúsið. 

Einnig koma fyrir sérnöfn þar sem skýringarorð fylgir, orð sem ekki er sérnafn; the 

Penshurst portretts, Brockley meadow, the Canterville family. Hér er engin spurning hvort 

þýða eigi orðið sem fylgir sérnafninu því þetta eru einfaldlega nafnorð, ekki sérnöfn. En sama 

vandamál stendur eftir; á ég að skeyta þessum orðum saman í eitt orð eins og venjan er í 

íslensku, hafa bandstrik á milli, eða láta þau standa sem tvö orð eins og í frumtextanum? 

Þessar undantekningar voru það allra síðasta sem stóð eftir við allra síðustu yfirferð á 

þýðingunni og niðurstaðan varð sú að ég gat ekki fundið eina línu til að ganga í gegnum þær 

heldur varð ég að vega og meta hverja þeirra fyrir sig. Í sambandi við þessi þrjú dæmi þá fann 

ég ekkert sem mælti gegn því að setja Penshurts og portrett saman í eitt orð og ég gerði það 

því. Stafsetningin á Brockley og engi var mér til trafala því mér fannst það ekki koma vel út að 

setja þessi tvö orð saman en ég leysti það með bandstriki. Hinsvegar fannst mér mjög erfitt 

að þurfa að setja Canterville og fjölskylda saman í eitt orð. Mér fannst þetta dæmi frekar eiga 

heima í þeim flokki þar sem titill kemur á eftir sérnafni: Canterville lávarður, Rouvaloff greifi, 

Sophia prinsessa. Loks fann ég dæmi úr mínum samtíma sem gat réttlætt fyrir mér þá 

ákvörðun sem ég vildi taka, dæmi um hvernig vísað er í frægustu fjölskyldu míns samtíma og 

er það nánast alltaf gert í tveimur orðum: Kardashian fjölskyldan! Niðurstaðan um þessi þrjú 

tilteknu dæmi varð því að lokum þessi: Penshurtsportrettin, Brockley-engi, Canterville 

fjölskyldan. 

5.2.2 Gjaldmiðlar 

Í sambandi við jafngildisleið tekur Ástráður sem dæmi að það skiptir ekki máli hvort að 

mælieiningin mile sé þýdd í mílum eða kílómetrum. Þetta eru jafngildi í þýðingum og undir 

þýðandanum komið að þýðingin passi inn í menningarsamhengi lesandans.45 Gjaldmiðlar 

sem koma fyrir í þessum smásögum fannst mér vera góð leið til að halda í framandleikann og 

færa lesandann á einfaldan hátt aftur í tímann og inn í annan menningarheim. Því ákvað ég 

að halda í erlendu heitin á gjaldmiðlum í stað þess að þýða og yfirfæra yfir í krónur en ég 

                                                      
45 Ástráður Eysteinsson, Tvímæli, 97. 
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lenti í vandræðum þar sem ég fann ekki þýðingu á öllum gjaldmiðlunum. Í þeim tilvikum 

þegar minnst er á gjaldmiðla sem ekki er til íslenskt orð yfir greip ég því til þess ráðs að 

yfirfæra þann gjaldmiðil yfir í samsvarandi upphæð á erlenda gjaldmiðlinum sem til er þýðing 

yfir og þannig náði ég að halda þessu samhengi út í gegnum alla þýðinguna. 

5.2.3 Frönskuslettur 

Ég varð fljótt vör við frönskuslettur í þessu þýðingarverkefni. Ég gerði ráð fyrir því að í 

breskum bókmenntum frá þessum tíma væri jafn eðlilegt að sjá frönskuslettum bregða fyrir 

eins og það var forðum eðlilegt að sjá dönskuslettum bregða fyrir í íslenskum bókmenntum 

þar sem Íslendingar voru áður undir yfirráðum Dana og Frakkar höfðu áður yfirráð yfir 

Englandi. Ég get þó ekki krafist þess af íslenskum lesendum að þeir skilji frönskuslettur og 

með það í huga fannst mér eðlilegt að leyfa frönskunni að standa óbreyttri, til að halda í 

framandleika frumtextans, en bæta við þýðingunni á eins áreynslulausan hátt og hægt væri.  

Það olli mér þó vandræðum að hér og þar í textanum koma fyrir stök frönsk orð sem 

virka eins og slettur en hinsvegar kemur mikið af orðaforða enskrar tungu frá latnesku 

tungumálagreininni og því getur verið erfitt að skilja þar á milli. Þessi stöku orð voru líka 

oftast í þannig samhengi að mér fannst ekki passa að láta bæði franska orðið og þýðinguna 

koma fyrir samhliða og því varð ég að brjóta upp samræmið hér með því að þýða þessi stöku 

frönsku orð án þess að lesandinn fái að vita að frumtextinn hafi innihaldið frönskuslettu á 

þeim stað. Ég get hinsvegar haldið í samræmið að leyfa lengri frönskuslettunum að standa 

óbreyttum en þar sem ég vil að lesandinn skilji allt sem fer fram í textanum, þrátt fyrir 

framandleikann, þá mun ég láta þýðingu fylgja slettunum; „A chacun son métier, hver hefur 

sitt.“ 

Ég lærði nú einhverja frönsku í menntaskóla en þar sem ég er ekki frönskufræðingur þá 

fékk ég aðstoð við þýðingu á frönskuslettunum frá Önnu Eyfjörð Eiríksdóttur, frönskukennara 

við Menntaskólann á Akureyri. 

5.2.4 Brandarar/tvíræðni/orðaleikir 

Þetta er sá flokkur sem ég hafði mestar áhyggjur af. Þar sem ég er meðvituð um hversu 

gáfaður og kaldhæðinn Oscar Wilde var, leið mér allan tímann eins og að í frumtextanum 

leyndust einhverjir brandarar og tilvísanir sem ég var ekki nógu gáfuð til að átta mig á og ég 

var allan tímann hrædd um að svíkja höfundinn í þessum efnum. Þegar ég les yfir þýðinguna 

sýnist mér hinsvegar að flestir brandararnir komist til skila á meðan ég hef þann möguleika 
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að þýða nokkuð beint. En tvíræðni og orðaleikir eru og munu alltaf verða til vandræða í 

þýðingum.  

Eins og ég minntist á áður þá hélt ég í um stund, þrátt fyrir allar fræðikenningarnar, að 

ég væri búin að finna fullkomna þýðingu þrátt fyrir að hún innihéldi bæði brandara og 

tvíræðni; „Haltu á ketti.“ En þegar kemur að tvíræðni og orðaleikjum þá er alltaf einhver hluti 

af þýðingunni sem fellur á milli hluta og kemur niður á annað hvort brandaranum eða 

merkingunni. Eitt gott dæmi úr fyrstu smásögunni hér á eftir er orðaleikur um misskilning um 

merkingu orðanna cheiromantist sem þýðir lófalesari og chiropodist sem þýðir fótsnyrtir. 

Ensku orðin tvö eru bæði flókin og lík og því skiljanlegt að ruglast á merkingu þeirra. Íslensku 

orðin tvö eru hinsvegar ekkert lík og engin leið að rugla þeim saman. Það er nauðsynlegt fyrir 

framhald sögunnar að ruglingur eigi sér stað þannig að eina lausnin sem ég sá var að breyta 

seinna orðinu yfir í eitthvað sem gæti valdið misskilningi og því kemur orðið „fótsnyrtir“ 

hvergi fyrir í þessari þýðingu. 

Stundum, ef ekki er til góð þýðingarlausn á orðaleikjum, er best að sveigja framhjá þeim, 

vísa óljóst í þá eða sleppa þeim alveg. En í gegnum þetta ferli varð orðaleikur á vegi mínum 

sem engan veginn var hægt að forðast þar sem hann er bæði titill sögunnar og í raun allur 

söguþráður hennar; The Model Millionaire. Til að leysa þennan vanda endaði ég á því að 

þýða orðið model sem fyrirmynd, sem ekki er hægt að segja að sé hefðbundin þýðing en þar 

sem ég gat ekki forðast orðaleikinn varð ég að nota einu leiðina sem ég sá færa. 

5.2.5 Titlar 

Titlar eru mjög góð leið til að framandgera texta þar sem þeir eru nánast ekkert notaðir í 

íslensku lengur. Eina almenna dæmið sem mér dettur í hug úr mínum samtíma og 

menningarheimi er að forsetinn er alltaf kallaður „herra forseti“. Með því þá að ákveða að 

leyfa titlum að standa í textanum held ég mig við þá línu mína að framandgera textann og 

færa lesandann yfir í menningarheim höfundarins. 

Þar sem titlar eru óalgengir í íslensku er ekki úr jafn mörgum orðum að moða eins og í 

ensku. Í textanum koma t.a.m. fyrir margar mismunandi tegundir af titlum sem allar myndu 

útleggjast á íslensku sem herra. Sir og Mr. eru t.d. bæði orð fyrir herra. Vissulega þýðir Sir í 

vissu samhengi riddari en það á ekki við í þessari þýðingu. Og þar sem Oscar Wilde var 

veraldlegur maður og maður tungumála þá koma ýmsar fleiri útgáfur af herra fyrir í 

textanum, t.d. Herr og Monsieur. Að þýða öll þessi orð sem herra finnst mér gera textann of 
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einsleitan og ekki sýna nógu vel menninguna að baki orðanna í frumtextanum. Því ákvað ég 

að taka venjulegasta titilinn af öllum þessum herratitlum, þ.e.a.s. Mr., og þýða þann titil sem 

herra. Restina af titlunum læt ég standa eins og þeir koma fyrir því það er eina leiðin fyrir mig 

til að sýna muninn á þessum titlum þar sem íslenskan býr aðeins yfir þessu eina orði. 

Enn og aftur kemur í ljós hversu erfitt getur verið fyrir þýðendur að halda sig við 

samræmi sem valið er í upphafi. Hérna tek ég áhættu í þeirri línu sem ég hef dregið að ég vilji 

að lesandinn geti alltaf skilið þýdda textann en ég met það sem svo að það sé a.m.k. ljóst að 

þarna er titill á persónu á ferð og sætti mig við að hér er þó hluta af markmiðum mínum náð. 

5.2.6 Ljóð 

Sem þýðandi finnst mér mikilvægt að þekkja mín mörk og ég er ekki ljóðræn manneskja. Því 

miður, fyrir mig, er síðasta smásagan í þessari þýðingu, The Portrait of Mr. W. H., byggð á 

kenningu um Sonnettur Shakespeares og því eru tekin mörg dæmi úr því verki. Sem betur fer 

fyrir mig var Daníel Á. Daníelsson (1902-1995), læknir og ljóðaþýðandi, búinn að taka það að 

sér að þýða þetta verk og var það gefið út af Bókaútgáfu Menningarsjóðs árið 1989. Því eru 

þýddar sonnettur sem koma fyrir hér á eftir hans þýðing.  

Ég þurfti hinsvegar að takast á við þá áskorun að koma þýddu sonnettunum fyrir í þýddu 

útgáfunni af þessari smásögu. Helsta vandamálið við það er að stundum passa orðin í 

íslensku útgáfunni ekki við samhengið í smásögunni. Í frumtextanum rennur samfelldi textinn 

alltaf ljúflega yfir í sonnettudæmin en hvert einasta tilfelli í þýðingunni var áskorun. Þar sem 

íslenska er beygingamál er alls ekki einfalt að búa til góða tengingu frá texta yfir í ljóð 

setningarlega séð og fyrir utan það þarf samhengið að virka líka. 

Ég þurfti að beita ýmsum brellum. Eitt sinn þurfti ég að bæta við tveimur línum úr 

íslensku þýðingunni til þess að ná samhenginu. Í eitt skiptið sleppti ég stuttri tilvitnun í 

sonnettu vegna þess að þýðingin á þeirri tilvitnun hafði ekki upp á neitt nýtt að bjóða innan 

þess samhengis. Í einu tilviki breytti ég út frá frumtextanum til að aðlaga kenninguna að 

þýddu útgáfunni af Sonnettunum. Þrátt fyrir að það væri búið að þýða ljóðin fyrir mig var 

samt sem áður mjög snúið fyrir mig að nota þau í þýðingunni minni og það krafðist mikillar 

vinnu af mér. 

Ég vil að auki bæta við þeirri útskýringu að stundum notar Oscar Wilde stóran staf og 

stundum lítinn þegar hann vísar í Sonnetturnar. Ég gat ekki með nokkru móti séð eitthvert 

samhengi til að miða við og mér fannst algjörlega órökrétt að fylgja frumtextanum eftir í 
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þessu máli. Ég bjó því til mitt eigið samhengi sem er að nota stóran staf þegar vísað er í 

verkið í heild sinni og lítinn staf þegar vísað er í stakar sonnettur.  

Eitt annað atriði þar sem ég sá alls ekkert samhengi var að stundum notar Oscar Wilde 

rómverskar tölur þegar hann vísar í stakar sonnettur og stundum ekki. Þarna ákvað ég 

hreinlega að fylgja frumtextanum vegna þess að ég fann hvorki neina rökrétta ástæðu til að 

breyta því né neitt annað rökrétt samhengi til að fylgja. 

Eitt annað ljóð eftir Shakespeare kemur fyrir í þessari smásögu. Það heitir A Lover’s 

Complaint og var stundum birt sem viðauki fyrir aftan Sonnettur Shakespeares. Ég leitaði af 

mér allan grun, fékk hjálp á Amtsbókasafninu á Akureyri og Þjóðarbókhlöðunni en hvergi 

fannst þýðing á þessu ljóði. Því er þýðingin á þessu ljóði mín, eina ljóðið sem ég þýði í þessari 

smásögu.46 Hér vaknar aftur með mér ótti við svik, fyrirbæri sem ég minntist á í 4. kafla. Þessi 

ótti tengist hinsvegar ekki Oscar Wilde eða Shakespeare, heldur óttast ég að svíkja 

ljóðaþýðandann, Daníel Á. Daníelsson. Sökum reynsluleysis getur mín ljóðaþýðing á þessum 

tímapunkti ekki komist nálægt því að vera á pari við þýðingar Daníels og mér þætti mjög 

miður ef það kæmi t.d. upp sá misskilningur að ég hefði þýðingu mína á A Lover’s Complaint 

einnig frá Daníel.  

5.2.7 Aðrar ákvarðanir 

Það myndi taka mig heila eilífð að telja upp og útskýra hverja einustu ákvörðun sem ég tók í 

þessu þýðingarferli. Því mun ég eingöngu segja nokkur orð hvað varðar aðrar ákvarðanir 

mínar í þessari þýðingu, ákvarðanir sem tengjast t.d. greinarmerkjanotkun, hvenær og hvers 

vegna ég sameina eða slít í sundur setningar, hvenær og hvers vegna ég sleppi stöku orðum 

eða bæti við o.s.frv. Í sambandi við allar þessar litlu ákvarðanir sem ég sem þýðandi tók í 

hverri einustu þýddu setningu segi ég það sama og Siggi Sigurjóns sagði í viðtalinu hjá 

Sigmundi Erni. Ég nota mitt innsæi og púls, ég treysti sjálfri mér og þekkingu minni til að taka 

réttar ákvarðanir í sambandi við hvernig textinn lítur út á mínu móðurmáli og sætti mig við 

að ég get ekki alltaf komið öllu nákvæmlega til skila úr frumtextanum. Í þessu samhengi er ég 

mjög hrifin af lýsingu slóvakíska þýðandans Antons Popovič (1933-1984) sem segir, lauslega 

þýtt, að þýðandinn:  

 

                                                      
46 Það kemur eitt stutt ljóð fyrir í Canterville draugnum sem ég þýði sjálf. 
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[...] leggur sig allan fram við að halda í frumtextann. Hann grípur til breytinga einmitt 

vegna þess að hann er að reyna að koma merkingarfræðilegu innihaldi frumtextans til 

skila þrátt fyrir muninn á milli kerfis frumtextans og kerfis marktextans.47 (Popovič, The 

Concept of “Shift of Expression” in Translation Analysis, 1970.) 

  

                                                      
47 „the translator [...] strives to preserve the “norm” of the original. He resorts to shifts precisely 
because he is endeavouring to convey the semantic substance of the original in spite of the 
differences separating the system of the original from that of the translation“  
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6 Lokaorð 

Í þessari greinargerð hef ég farið í gegnum þrautagönguna við þýðingarferlið, allt frá stærstu 

hindruninni yfir í smæstu þýðingarákvarðanir. Þessa þrautagöngu hef ég þegar farið nokkrum 

sinnum í gegnum á þessum tímapunkti. Í upphafi námsins var stærsta hindrunin sú að læra 

að það er ekki hægt að kenna þýðingar og ég komst í raun ekki yfir þá hindrun fyrr en ég var 

komin út á vinnumarkaðinn. Þá loksins sá ég hversu mikið ég hafði í raun og veru lært og þó 

ég hafi lent í mörgum erfiðleikum við þær þýðingar sem ég hef tekið að mér, þá efaðist ég 

aldrei um að til væri lausn á vandamálinu. 

En síðan lenti ég einmitt í sömu sporum og margir hafa lent í á undan mér, að fara út á 

vinnumarkaðinn með lokaritgerðina á bakinu, aðstæður sem ég var búin að lofa mér að 

lenda aldrei í. Þetta var hindrun sem ég var ekki viss um að ég kæmist yfir. Það tók mig 

langan tíma að finna leið til að vinna í ritgerðinni samhliða vinnu en loksins fann ég mína leið 

og þótt það hafi tekið mig fjögur ár, þá er loks komið að því að skila inn ritgerðinni.  

Ég gekk einmitt í gegnum þessa sömu þrautagöngu í greinargerðinni minni. Að byrja á 

því að rekast á óþýðanleikann var mikil hindrun fyrir mig og um tíma féllust mér hendur. Það 

sama gerðist ótal oft á meðan ég var að vinna í þýðingunni minni en ég hélt áfram. Í þessari 

greinargerð vann ég mig í gegnum óþýðanleikann og tók síðan afstöðu til höfundar 

frumtextans, framandleika textans, ósýnileika þýðandans og tæklaði að lokum þau 

ótalmörgu vandamál sem ég tókst á við í þýðingunni minni og komst að þeirri niðurstöðu að í 

þessari þýðingu er mín stefna sú að halda í framandleikann en á sama tíma að láta 

þýðingarbrag ekki skína í gegn. Og hingað er ég komin þrátt fyrir alla erfiðleikana og ég er 

búin að átta mig á að starf þýðandans er að taka ákvarðanir og finna lausnir.  

Það erfiðasta við ákvarðanatökur í þessari þýðingu var að í hvert skipti sem ég dró línu 

um samræmi sem ég ætlaði að halda, virtist sú lína skarast á við aðra línu og skyndilega var 

ég flækt í vef sem ég sá enga leið út úr. En það er alltaf til leið. Starf þýðandans er ekki aðeins 

að taka ákvarðanir heldur að finna málamiðlanir og sætta sig við að fullkomin lausn er ekki 

til. Og halda áfram að þýða þrátt fyrir allar hindranirnar. 
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GLÆPUR ARTHURS SAVILES LÁVARÐS 

Skylduræknisrannsókn 

 

 

I 

 

Þetta var síðasta boð lafði Wintermere fyrir páska og Bentincksetrið var enn þéttsetnara en 

venjulega. Sex ráðherrar höfðu lagt leið sína þangað rakleiðis úr formlegu boði hjá 

þingdeildarforsetanum, prýddir heiðursmerkjum hátt og lágt, allar hefðardömurnar skörtuðu 

sínu fínasta og við enda málverkasalarins stóð Sophia prinsessa af Carlsrühe, gildvaxin og 

óárennileg kona með örsmá, svört augu, skreytt gullfallegum smaragðsskreyttum 

skartgripum og gaspraði á slæmri frönsku eins hátt og hún gat og hló óhóflega að öllu sem 

sagt var við hana. Þetta var með sönnu hreint út sagt dásamleg blanda af fólki. Yndisfagrar 

aðalsdömur röbbuðu vingjarnlega við ofbeldissinnaða róttæklinga, eftirsóttir predikarar 

blönduðu geði við fræga efasemdarmenn, lýtalaus skari af biskupum elti digra prímadonnu á 

röndum á milli herbergja, í stiganum stóðu nokkrir meðlimir úr Konunglegu akademíunni, 

dulbúnir sem listamenn, og sögur herma að borðstofan hafi á einum tímapunkti verið 

troðfull af snillingum. Þetta var reyndar eitt best heppnaða kvöld lafði Windermere og 

prinsessan yfirgaf ekki samkvæmið fyrr en klukkan var að nálgast hálftólf. 

Um leið og prinsessan var farin sneri lafði Windermere aftur í málverkasalinn og hóf 

samræður við hertogaynjuna af Paisley en þar var einnig rómaður stjórnmálahagfræðingur í 

miðju kafi að útskýra vísindalegar tónlistarkenningar á hátíðlegan hátt fyrir hneyksluðum 

ungverskum snillingi. Lafði Windermere var einkar fögur, með mikilfenglegan beinhvítan 

háls, stór, blá, gleym-mér-ei augu og þykka, gyllta slöngulokka. Þeir minntu á skíragull, ekki 

föla strálitinn sem þessa dagana sölsar undir sig virðulegt nafn gyllta litarins, heldur gyllta 

litinn sem leynist í kjarna sólargeislans eða innan í seiðandi trjákvoðu og þeir gáfu ásjónu 

hennar eins konar dýrlingsblæ ásamt talsverðu magni af aðdráttarafli syndarans. Hún var 

áhugavert sálfræðirannsóknarefni. Ung að aldri hafði hún uppgötvað þá mikilvægu staðreynd 

að ekkert virðist jafn saklaust og óskynsamleg hegðun og eftir nokkur kæruleysisleg 

uppátæki, um helmingur þeirra fullkomlega meinlaus, hafði hún öðlast öll einkenni 

persónuleika. Hún hafði skipt um eiginmann oftar en einu sinni; aðalsmannatal Debretts 
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eignar henni reyndar þrjú hjónabönd; en þar sem hún hafði aldrei skipt um elskhuga hafði 

umheimurinn fyrir löngu misst áhugann á að hneykslast á henni. Hún var nú fertug að aldri, 

barnlaus og bjó yfir gegndarlausri ástríðu fyrir því að njóta lífsins sem er einmitt lykillinn að 

því að halda í æskuljómann. 

Skyndilega leit hún ákaft í kringum sig og sagði með skýrri, djúpri röddu sinni, „Hvar er 

lesarinn minn?“  

Hertogaynjan hrökk við og hváði, „Hvar er hver, Gladys?“ 

„Lesarinn minn hertogaynja, ég get ekki lifað án hans sem stendur.“ 

„Kæra Gladys! Þú ert alltaf svo frumleg,“ muldraði hertogaynjan og reyndi að átta sig á 

því hvað lesari væri og vonaði að það væri ekki það sama og predikari. 

„Hann kemur ávallt tvisvar í viku að lesa í lófa minn,“ hélt lafði Windermere áfram, „og 

gerir það á mjög áhugaverðan hátt.“ 

„Hamingjan sanna!“ sagði hertogaynjan við sjálfa sig, „hann er eins konar predikari eftir 

allt saman. En hræðilegt. Ég vona að hann sé þá að minnsta kosti útlendingur. Það væri 

aðeins skárra.“ 

„Ég verð að sjálfsögðu að kynna hann fyrir þér.“ 

„Kynna hann!“ veinaði hertogaynjan, „ekki áttu við að hann sé hér?“ spurði hún og fór 

að svipast um eftir litlum skjaldbökublævæng og tötralegu sjali svo hún gæti yfirgefið staðinn 

á svipstundu ef til þess kæmi. 

„Auðvitað er hann hérna. Mér dytti ekki í hug að bjóða til samkvæmis án þess að hafa 

hann með. Hann segir að lófi minn búi yfir hreinni, andlegri orku og hefði þumallinn verið 

einungis agnarögn styttri hefði ég orðið að varanlegum bölsýnismanni og gengið í klaustur.“ 

„Ah, ég skil!“ sagði hertogaynjan og var afar létt, „hann spáir sem sagt fyrir um hamingju 

þína?“ 

„Og óhamingju líka,“ svaraði lafði Windermere, „í hvaða magni sem er. Á næsta ári, til 

dæmis, verð ég í mikilli hættu, bæði á láði og legi, þannig að ég ætla að búa í loftbelg og nota 

körfu til að hífa upp málsverðinn minn á hverju kvöldi. Þetta stendur allt saman ritað á litla 

fingri mínum, eða í lófanum, ég man ekki hvort.“ 

„En vissulega hlýtur þetta að storka örlögunum, Gladys.“ 

„Mín kæra hertogaynja, örlögin hljóta að vera búin að læra að standast freistingar. Að 

mínu mati ættu allir að láta lesa í lófa sinn mánaðarlega til þess að vita hvað þeir eigi ekki að 
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gera. Að sjálfsögðu gerir maður það engu að síður en það er svo indælt að vera varaður við. 

Jæja, ef einhver fer ekki að sækja herra Podgers á stundinni neyðist ég til þess að fara sjálf.“ 

„Leyfðu mér, lafði Windermere,“ sagði hávaxinn, myndarlegur ungur maður sem stóð 

hjá og hlustaði á samtalið og var greinilega skemmt. 

„Kærar þakkir, Arthur lávarður, en þú myndir því miður ekki bera kennsl á hann.“ 

„Ef hann er jafn dásamlegur og þú segir, lafði Windermere, þá getur hann ekki farið 

framhjá mér. Segðu mér hvernig hann lítur út og þá skal ég færa þér hann samstundis.“ 

„Tjah, hann minnir ekkert á lófalesara. Ég á við, hann er ekki dularfullur eða heimullegur 

eða rómantískur. Útlit hans fellur nokkurn veginn mitt á milli heimilislæknis og 

héraðsdómslögmanns; hann er lítill, digur, sköllóttur með skondið höfuðlag og notar stór 

gleraugu með gylltri umgjörð. Mér þykir það virkilega leitt en það er ekki við mig að sakast. 

Fólk er svo gremjulegt. Allir píanóleikararnir mínir líta út eins og ljóðskáld og öll ljóðskáldin 

mín líta út eins og píanóleikarar. Ég man einmitt að í fyrra bauð ég hræðilegum 

samsærismanni í kvöldmat, manni sem hafði sprengt fjöldann allan af fólki í loft upp, gekk 

alltaf um í hringabrynju og faldi rýting uppi í skyrtuerminni sinni en veistu hvað? Þegar hann 

mætti heim til mín leit hann út eins og indæll, gamall klerkur og var dásamlega hnyttinn allt 

kvöldið! Auðvitað var hann mjög skemmtilegur og allt það en ég varð fyrir miklum 

vonbrigðum og þegar ég spurði hann út í hringabrynjuna þá hló hann bara og sagði að það 

væri alltof kalt á Englandi til að klæðast henni. Nú, þarna er þá herra Podgers! Jæja, herra 

Podgers, ég vil að þú lesir í lófa hertogaynjunnar af Paisley. Hertogaynja, þú verður að taka af 

þér hanskann. Nei, ekki af vinstri hendinni heldur hinni.“ 

„Kæra Gladys, ég held að þetta sé ekki alveg rétt,“ sagði hertogaynjan og hneppti 

máttleysislega frá fremur blettóttum barnahanska. 

„Ekkert áhugavert er það nokkurn tímann,“ sagði lafði Windermere: „on a fait le monde 

ainsi, svona var heimurinn gerður. En ég verð að kynna ykkur. Hertogaynja, þetta er herra 

Podgers, uppáhalds lófalesarinn minn. Herra Podgers, þetta er hertogaynjan af Paisley og ef 

þú segir að mánafjallið hennar sé stærra en mitt þá mun ég aldrei aftur trúa neinu sem þú 

segir.“ 

„Gladys, ég er viss um að það sé ekkert þvíumlíkt í mínum lófa,“ sagði hertogaynjan 

alvarlega. 

„Yðar náð hefur aldeilis rétt fyrir sér,“ sagði herra Podgers á meðan hann virti fyrir sér 

litlu, þybbnu höndina og stubbafingurna, „mánafjallið hefur ekki þróast. Líflínan er hinsvegar 
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glæsileg. Vinsamlegast beygðu úlnliðinn. Þakka þér. Þrjár greinilegar línur á armbandinu! Þú 

munt ná háum aldri hertogaynja og vera mjög hamingjusöm. Metnaður – mjög hóflegur, 

engar ýkjur í höfuðlínunni, hjartalínan ...“ 

„Vertu nú óháttvís, herra Podgers,“ sagði lafði Windermere hátt og skýrt. 

„Það væri mér sönn ánægja,“ sagði herra Podgers og hneigði sig, „ef hertogaynjan hefði 

einhvern tímann gert slíkt hið sama en mér þykir leitt að tilkynna að ég sé mikla varandi 

væntumþykju ásamt sterkri skyldurækni.“ 

„Haltu endilega áfram, herra Podgers,“ sagði hertogaynjan ánægð á svip. 

„Sparsemi er ekki minnst af dyggðum yðar náðar,“ hélt herra Podgers áfram og lafði 

Windermere sprakk úr hlátri. 

„Sparsemi er mjög góður kostur,“ sagði hertogaynjan sjálfumglöð, „þegar ég giftist 

Paisley átti hann ellefu kastala en ekki eitt íbúðarhæft húsnæði.“ 

„Og nú á hann tólf hús og ekki einn kastala,“ tilkynnti lafði Windermere. 

„Nú, mín kæra,“ sagði hertogaynjan, „mér líka ...“ 

„Þægindi,“ sagði herra Podgers, „og nútímaframfarir og að hafa heitt vatn í hverju 

svefnherbergi. Yðar náð hefur rétt fyrir sér. Þægindi eru það eina sem siðmenning okkar 

getur fært okkur.“ 

„Þú hefur spáð fyrir um manngerð hertogaynjunnar á aðdáunarverðan hátt herra 

Podgers en nú vil ég að þú spáir fyrir um manngerð lafði Floru. Eftir höfuðhreyfingu frá 

brosandi gestgjafanum steig hávaxin stúlka með grófgert, rautt hár og há herðablöð 

vandræðalega fram fyrir sófann og rétti fram langa, beinabera hönd með spaðalaga fingur. 

„Aha, píanóleikari! Ég skil,“ sagði herra Podgers, „framúrskarandi píanóleikari en varla 

tónlistarmaður. Mjög hlédræg, mjög hreinskilin og þykir mjög vænt um dýr.“ 

„Hárrétt!“ hrópaði hertogaynjan og sneri sér að lafði Windermere, „algjörlega rétt! Flora 

hýsir yfir tvo tugi skoskra fjárhunda á Macloskie og ef hún fengi leyfi frá föður sínum myndi 

hún breyta ráðhúsinu okkar í dýragarð.“ 

„Sem er einmitt það sem ég geri við mitt hús á hverju fimmtudagskvöldi,“ sagði lafði 

Windermere hlæjandi, „nema mér líkar betur við ljón en fjárhunda.“ 

„Sem eru einu mistök þín, lafði Windermere,“ sagði herra Podgers og hneigði sig 

oflátungslega. 

„Ef kona getur ekki gert mistök sín aðlaðandi þá er hún einungis kvenmaður,“ var svarið. 

„En þú verður að lesa í fleiri lófa fyrir okkur. Komdu Sir Thomas, sýndu herra Podgers lófa 
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þinn. Hlýlegur eldri herramaður í hvítum mittisjakka steig fram og rétti út þykka, harðgerða 

hönd með mjög langri löngutöng. 

„Ævintýralegt eðli, fjögur löng ferðalög í fortíðinni, eitt í framtíðinni. Hefur lent í 

skipbroti þrisvar sinnum. Nei, einungis tvisvar en ert í hættu á að lenda í skipbroti í næstu 

ferð. Mikill íhaldsmaður, mjög stundvís, ástríða fyrir því að safna fágætum hlutum. Þjáðist af 

alvarlegum sjúkdómi á milli sextán og átján ára aldurs. Erfði stórfé um þrítugt. Mikil andúð á 

köttum og róttæklingum.“ 

„Stórmerkilegt!“ hrópaði Sir Thomas upp yfir sig, „þú hreinlega verður að lesa einnig í 

lófa eiginkonu minnar.“ 

„Seinni eiginkonu þinnar,“ sagði herra Podgers hljóðlega en hélt enn í hendi Sir Thomas. 

„Seinni konu þinnar. Það væri mér heiður,“ en lafði Marvel, þunglyndisleg kona með brúnt 

hár og tilfinningasöm augnhár, hafnaði því staðfastlega að láta fletta ofan af fortíð sinni eða 

framtíð og sama hvað lafði Windermere reyndi þá gat hún ekki einu sinni talið rússneska 

sendiherrann, Monsieur de Koloff, á að taka af sér hanskana. Það voru reyndar margir sem 

virtust ekki treysta sér til að mæta litla, skrítna manninum með klisjukennda brosið, 

gullgleraugun og bjart, stingandi augnaráðið og þegar hann sagði fyrir framan alla að 

aumingja lafði Fermor kærði sig ekkert um tónlist en væri mjög hrifin af tónlistarmönnum 

varð hópurinn almennt sammála um að lófalestur væri of hættuleg vísindi til að stunda í 

margmenni. 

Arthur Savile lávarður vissi ekkert um óheppilega sögu lafði Fermor en hann hafði fylgst 

með herra Podgers af töluverðum áhuga og gríðarlegri forvitni. Hann vildi gjarnan fá lesið í 

sinn lófa en var nokkuð feiminn við að gefa sig fram og rölti því yfir til lafði Windermere og 

bað hana, yndislega rjóður í kinnum, um álit hennar á því hvort herra Podgers væri til í að 

liðsinna honum. 

„Auðvitað er hann til í það,“ sagði lafði Windermere, „til þess er hann hér. Öll ljónin mín, 

Arthur lávarður, eru sirkusljón og leika listir sínar þegar ég segi til. En fyrst verð ég að vara þig 

við því að ég mun segja Sybil allt. Við ætlum saman í hádegismat á morgun til að tala um 

hatta og ef herra Podgers kemst að því að þú sért skapstyggur eða að þér hætti til að fá 

þvagsýrugigt eða að þú eigir eiginkonu í Bayswater mun ég vissulega láta hana vita af því.“ 

Arthur lávarður brosti og hristi höfuðið. „Ég er ekki hræddur,“ svaraði hann. „Sybil þekkir 

mig jafn vel og ég þekki hana.“ 
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„Æ, það þykir mér örlítið leitt að heyra. Rétti grunnurinn að hjónabandi er gagnkvæmur 

misskilningur. Nei, þetta segi ég ekki af biturð heldur af reynslu sem er reyndar nákvæmlega 

sami hluturinn. Herra Podgers, Arthur Savile lávarð dauðlangar að láta lesa í lófa sinn. Ekki 

segja honum að hann sé trúlofaður einni fallegustu stúlku Londonborgar því að það birtist í 

Morning Post fyrir mánuði síðan.“ 

„Mín kæra lafði Windermere,“ hrópaði markgreifafrúin af Jedburgh, „leyfðu endilega 

herra Podgers að dvelja ögn lengur við minn lófa. Hann var að segja mér að ég ætti að gerast 

leikkona og það hefur svo sannarlega vakið áhuga minn.“ 

„Fyrst hann sagði það, lafði Jedburgh, þá hika ég ekki við að fjarlægja hann. Komdu 

hingað strax herra Podgers og lestu í lófa Arthurs lávarðs.“ 

„Nú jæja,“ sagði lafði Jedburgh og stóð upp úr sófanum, ögn fúl á svip, „ef mér leyfist 

ekki að stíga á stokk þá hlýtur mér samt sem áður að leyfast að vera á meðal áhorfenda.“ 

„Að sjálfsögðu, við verðum öll á meðal áhorfenda,“ sagði lafði Windermere, „og segðu 

okkur nú eitthvað skemmtilegt, Herra Podgers. Arthur lávarður er í sérstöku uppáhaldi hjá 

mér.“ 

En þegar hann leit í lófa Arthurs lávarðs varð herra Podgers undarlega fölur og þagði. 

Hrollur virtist fara um hann og úfnar augabrúnirnar kipptust til á furðulega pirrandi og 

krampakenndan hátt, eins og jafnan gerðist þegar hann var ráðalaus. Því næst birtust 

risastórar svitaperlur, sem minntu á eitraða dögg, á gulu enninu og feitir fingurnir urðu kaldir 

og þvalir. 

Þetta mikla uppnám lófalesarans fór ekki framhjá Arthur lávarði sem sjálfur fann fyrir 

ótta í fyrsta skipti á ævinni. Hann langaði mest til að æða út úr stofunni en hélt aftur af sér. 

Það var betra að vita það versta, hvað sem það var, en að lifa við þessa skelfilegu óvissu. 

„Ég bíð, herra Podgers,“ sagði hann. 

„Við bíðum öll,“ sagði lafði Windermere á sinn sérstaklega óþolinmóða máta en ekkert 

svar barst frá lófalesaranum. 

„Ég held að Arthur sé á leiðinni að gerast leikari,“ sagði lafði Jedburgh, „og eftir 

skammarræðu þína held ég að herra Podgers sé hræddur við að segja honum það.“ 

Skyndilega sleppti herra Podgers hægri hönd Arthurs lávarðs, greip í þá vinstri og beygði 

sig svo langt niður til að skoða hana að gullumgjörðin á gleraugunum hans snerti næstum 

lófann. Andlit hans varð náhvítt af hryllingi eitt augnablik en hann náði fljótt aftur stillingu 
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sinni, leit upp á lafði Windermere og sagði með þvinguðu brosi, „Þessi hönd tilheyrir 

yndislegum ungum manni.“ 

„Auðvitað gerir hún það!“ svaraði lafði Windermere, „en verður hann yndislegur 

eiginmaður? Það er það sem ég vil vita.“ 

„Allir yndislegir ungir menn eru það,“ sagði herra Podgers. 

„Mér finnst að eiginmenn ættu ekki að vera of hrífandi,“ muldraði lafði Jedburgh þungt 

hugsi, „það er svo hættulegt.“ 

„Kæra barn, þeir eru aldrei of hrífandi,“ sagði lafði Windermere. „En ég vil smáatriði. 

Einungis smáatriði vekja áhuga. Hvað á eftir að koma fyrir Arthur lávarð?“ 

„Tjah, á næstu mánuðum mun Arthur lávarður fara í ferðalag ...“ 

„Ó já, brúðkaupsferðin að sjálfsögðu!“ 

„Og missa ættingja.“ 

„Vonandi ekki systur sína,“ sagði lafði Jedburgh ámátlega. 

„Að sjálfsögðu ekki systur sína,“ svaraði herra Podgers og sýndi vanþóknun sína með 

mjög ákveðinni handahreyfingu, „einungis fjarskyldan ættingja.“ 

„Jah, ég er hræðilega vonsvikin,“ sagði lafði Windermere. „Ég hef alls ekkert að segja 

Sybil á morgun. Öllum stendur á sama um fjarskylda ættingja þessa dagana. Þeir duttu úr 

tísku fyrir mörgum árum síðan. En það væri víst betra fyrir hana að hafa svart silki reiðubúið, 

það hentar við öll kirkjunnar tækifæri, sjáiði til. Höldum nú til kvöldverðar. Þau eru 

væntanlega búin að éta allt upp til agna en kannski finnum við smávegis heita súpu. François 

var vanur að útbúa fyrirtaks súpur en þessa dagana kemst hann í svo mikið uppnám yfir 

stjórnmálum að ég veit ekki lengur hvar ég hef hann. Ég vildi óska að Boulanger hershöfðingi 

myndi hafa sig hægan. Hertogaynja, þú hlýtur að vera orðin þreytt.“ 

„Alls ekki mín kæra Gladys,“ svaraði hertogaynjan og kjagaði í átt að dyrunum. „Ég hef 

notið mín gríðarlega og predikarinn, ég meina lófalesarinn, er mjög áhugaverður. Flora, hvar 

gæti skjaldbökublævængurinn minn verið? Ó, kærar þakkir, Sir Thomas. Og blúndusjalið mitt, 

Flora? Ó, þakka þér, Sir Thomas, virkilega vingjarnlegt af þér,“ og að endingu tókst þessari 

verðugu veru að komast niður stigann án þess að missa ilmvatnsglasið sitt oftar en tvisvar 

sinnum. 

Allan þennan tíma hafði Arthur Savile lávarður staðið við arininn í kvíðakasti, flökurt yfir 

illskunni sem vofði yfir honum. Hann brosti dapurlega til systur sinnar er hún sveiflaði sér 

framhjá á armi Plymdale lávarðs, yndisfögur, perlum skreytt og umvafin bleiku rósasilki, og 
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hann heyrði varla þegar lafði Windermere kallaði á hann og bað hann að fylgja sér. Hann 

hugsaði um Sybil Merton og augu hans fylltust af tárum við tilhugsunina um að eitthvað gæti 

komið upp á milli þeirra. 

Af svipnum á andliti hans að dæma hefði mátt álykta að hefndargyðjan Nemesis hefði 

stolið skildi viskugyðjunnar Aþenu og sýnt honum höfuð Medúsu. Hann var sem steinrunninn 

og dapurlegt andlitið minnti á marmara. Hann hafði lifað ljúfa bílífinu sem fylgir því að 

fæðast með silfurskeið í munninum, framúrskarandi lífi sem var laust við óþrifalega 

umönnun og fullt af ungæðislegu áhyggjuleysi en fyrst nú var hann orðinn meðvitaður um 

hræðilegan leyndardóm örlaganna og ógurlega merkingu skapadómsins. 

Þetta virtist allt saman svo brjálæðislegt og hryllilegt! Gat verið að í lófa hans væri að 

finna eitthvert hræðilegt leyndarmál, eitthvert blóðrautt glæpamerki, ritað á dulmáli sem 

hann skildi ekki en sem einhver annar gæti lesið úr? Var ekki til nein flóttaleið? Vorum við 

engu betur sett en taflmenn sem færðir eru til af einhverju óséðu afli, ílát sem 

leirkerasmiðurinn hannar eftir sínu höfði, til virðingar eða smánar? Rökhyggja hans var í 

uppreisnarham en samt sem áður fannst honum sem harmleikur héngi yfir höfði sér og að 

honum hefði skyndilega verið skipað að bera óbærilega byrði. Leikarar eru svo lánsamir. Þeir 

geta valið hvort þeir koma fram í harmleikjum eða gamanleikjum, hvort þeir munu þjást eða 

gleðjast, hlæja eða fella tár. En það er ekki svo í raunveruleikanum. Flestir sitja uppi með 

hlutverk sem þeir hafa enga færni til að leika. Þeir sem ættu að leika aukahlutverk eins og 

Guildenstern eru látnir leika Hamlet og þeir sem ættu að vera í alvarlegu hlutverki Hamlets 

neyðast til að ærslast eins og Hal prins. Veröldin er leiksvið en illa er skipað í hlutverk. 

Skyndilega kom herra Podgers aftur inn í stofuna. Honum brá við að sjá Arthur lávarð og 

eins konar grængulur litur myndaðist á grófgerðu, feitu andlitinu. Augu þeirra mættust og 

eitt andartak ríkti dauðaþögn. 

„Hertogaynjan gleymdi öðrum hanskanum sínum hér og bað mig að sækja hann,“ sagði 

herra Podgers loks. „Ah, hann er þarna á sófanum! Eigðu gott kvöld.“ 

„Herra Podgers, ég verð að krefjast þess að fá hreinskilið svar frá þér við ákveðinni 

spurningu.“ 

„Seinna, Arthur lávarður, hertogaynjan er óþolinmóð. Ég verð því miður að fara.“ 

„Það gerir þú ekki. Hertogaynjunni liggur ekki á.“  

„Það á ekki að láta dömur bíða, Arthur lávarður,“ sagði herra Podgers með veiklulega 

brosinu sínu. „Fegurra kynið á það til að verða óþreyjufullt.“ 
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Fínmeitlaðar varir Arthurs lávarðs krepptust af geðvonsku og fyrirlitningu. Vesalings 

hertogaynjan virtist ekki skipta hann miklu máli þessa stundina. Hann gekk þvert yfir 

herbergið, þangað sem herra Podgers stóð, og rétti fram höndina. 

„Segðu mér hvað þú sást þarna,“ sagði hann. „Ég verð að vita það. Segðu mér 

sannleikann. Ég er ekki barn.“ 

Herra Podgers blikkaði augunum ótt og títt á bak við gullgleraugun, vaggaði 

vandræðalega til hliðanna og fiktaði taugaóstyrkur við skrautlega úrkeðju. 

„Af hverju heldur þú að ég hafi séð eitthvað í lófa þínum, Arthur lávarður, meira en ég 

hef þegar sagt þér?“ 

„Ég veit að þú gerðir það og ég krefst þess að þú segir mér hvað það var. Ég skal borga 

þér. Ég skal láta þig fá ávísun upp á hundrað pund.“ 

Græn augun glitruðu andartak en dofnuðu svo á ný. 

„Gíneur?“ sagði herra Podgers loks lágum rómi. 

„Að sjálfsögðu. Ég skal senda þér tékka á morgun. Hvaða klúbbi tilheyrir þú?“ 

„Ég tilheyri ekki neinum klúbbi, ekki að svo stöddu, það er að segja. Heimilisfang mitt er. 

. ., en leyfðu mér að láta þig fá eintak af nafnspjaldinu mínu,“ og herra Podgers dró fram lítið, 

gulli skreytt pappaspjald úr jakkavasa sínum, hneigði sig djúpt og rétti Arthur lávarði. Á því 

stóð: 

 

HERRA SEPTIMUS R. PODGERS 

Atvinnulófalesari 

West Moon Street 103a 

 

„Skrifstofan er opin frá tíu til fjögur,“ muldraði herra Podgers vélrænt, „og ég gef 

fjölskylduafslátt.“ 

„Vertu fljótur,“ grátbað Arthur lávarður fölur á svip og hélt höndinni uppi. 

Herra Podgers leit taugaóstyrkur í kringum sig og dró þungt tjaldið fyrir hurðina. 

„Þetta mun taka þó nokkurn tíma, Arthur lávarður. Þú ættir frekar að setjast niður.“ 

„Vertu fljótur, herra,“ bað Arthur lávarður aftur og stappaði fætinum reiðilega niður á 

bónað gólfið. 

Herra Podgers brosti, dró lítið stækkunargler upp úr brjóstvasa sínum og þurrkaði 

vandvirknislega af því með vasaklúti. 

„Ég er tilbúinn,“ sagði hann. 



52 

II 

 

Tíu mínútum síðar æddi Arthur Savile lávarður burt frá Bentincksetrinu, náfölur af ótta með 

tryllta sorg í augum og ruddi sér leið í gegnum hóp af loðfeldsklæddum þjónum sem stóðu 

við stóra, röndótta tjaldþakið og virtust hvorki sjá neitt né heyra. Nóttin var nístandi köld og 

gaslamparnir í kringum torgið flöktu í áköfum vindinum en hendur hans voru sjóðheitar og 

enni hans brann sem eldur. Áfram og áfram hélt hann, ráfandi um líkt og drukkinn væri. 

Lögreglumaður leit forvitinn á hann er hann fór hjá og hokinn betlari sem teygði sig út úr 

bogagöngum til að biðja um ölmusu, hræddist við það að koma auga á eymd sem var meiri 

en hans eigin. Hann stoppaði um stund undir ljósastaur og horfði á hendur sínar. Honum 

fannst sem hann gæti þegar séð blóð á þeim og dauft óp slapp út á milli skjálfandi vara hans. 

Morð! Það er það sem lófalesarinn hafði séð. Morð! Sjálf nóttin virtist vita það og napur 

vindurinn virtist ýlfra það í eyru hans. Dimm horn gatnanna voru uppfull af því. Það glotti til 

hans af húsþökunum. 

Hann kom að garðinum og drungalegt skóglendið virtist heilla hann. Hann hallaði sér 

þreytulega upp að handriðinu, kældi ennið á blautu járninu og hlustaði á titrandi þögn 

trjánna. „Morð, morð!“ sagði hann í sífellu líkt og endurtekningin gæti mildað hryllinginn 

sem orðið bjó yfir. Hann hryllti við hljóðinu í sinni eigin rödd en vonaði þó að bergmálið 

myndi heyra í honum og vekja sofandi borgina upp af draumum sínum. Hann var haldinn 

óstjórnlegri löngun til að stöðva vegfaranda af handahófi og segja honum frá öllu saman. 

Því næst ráfaði hann yfir Oxford Street og inn í þröng og viðsjárverð húsasund. Tvær 

konur með máluð andlit hæddust að honum er hann fór hjá. Úr dimmum húsagarði heyrðust 

blótsyrði og högg og síðan skræk óp og í hnipri á röku dyraþrepi sá hann krypplaða ímynd 

fátæktar og elli. Undarleg samúð kom yfir hann. Var þessum börnum syndar og eymdar 

fyrirfram ætlaður þessi endir eins og honum var ætlaður sinn? Voru þau, eins og hann, 

einungis leikbrúður í hryllilegri sýningu? 

Og samt var það ekki dulúðin heldur farsinn við þjáningarnar sem sló hann, fullkomið 

tilgangsleysið og afkáralegt merkingarleysið. Allt virtist svo samhengislaust, svo laust við 

samhljóm! Hann varð forviða á ósamræminu á milli grunnhygginnar bjartsýni dagsbirtunnar 

og raunverulegra staðreynda tilverunnar. Hann var enn mjög ungur að árum. 
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Einhverju síðar var hann staddur fyrir framan Marylebonekirkju. Þögul gatan minnti á 

langan, fægðan silfurtein og bylgjóttir skuggarnir mynduðu á honum bletti hér og þar. Langt í 

fjarska mátti greina flöktandi ljósið af gaslampa og fyrir utan lítið, afgirt hús svaf ekill í 

hestvagni sínum. Hann gekk rösklega í átt að Portland Place og leit öðru hverju í kringum sig 

líkt og hann óttaðist að vera eltur. Á horni Rich Street stóðu tveir menn og lásu á lítið spjald á 

auglýsingaskilti. Furðuleg forvitni vaknaði með honum og hann gekk yfir götuna. Er hann 

nálgaðist, sá hann orðið „Morð“ skrifað með svörtu letri. Hann hrökk við og djúprauður litur 

birtist í kinnum hans. Þetta var auglýsing þar sem boðið var upp á verðlaun fyrir upplýsingar 

sem gætu leitt til handtöku meðalhás karlmanns á milli þrítugs og fertugs sem klæddur væri 

svörtum frakka, köflóttum buxum, var með harðkúluhatt á höfði og ör á hægri kinn. Hann las 

lýsinguna aftur og aftur og velti því fyrir sér hvort aumingja maðurinn yrði handsamaður og 

hvernig hann hefði fengið þetta ör. Einn daginn yrði hans eigið nafn máski auglýst á skiltum 

úti um alla borg. Kannski yrði fé einnig lagt honum til höfuðs einhvern tímann. 

Honum varð flökurt af hryllingi við tilhugsunina eina saman. Hann snerist á hæli og flúði 

inn í nóttina. 

Hann vissi vart hvert hann fór. Hann mundi óljóst eftir því að hafa ráfað í gegnum 

völundarhús af óþrifalegum húsum, að hafa týnst í risavef af drungalegum götum og þegar 

birta var farið af degi var hann staddur á Piccadilly Circus. Er hann rölti heim í átt að Belgrave 

Square mætti hann flutningsvögnunum miklu sem voru á leið til Covent Garden. 

Hvítsloppaklæddu eklarnir með sólbrunnin andlit og gróft, hrokkið hár stikuðu þróttmiklir 

áfram, létu smella í svipum sínum og kölluðust á sín á milli öðru hvoru; á baki stórum, gráum 

hesti sem leiddi glamurgengið, sat þybbinn strákur með knippi af maríulyklum á illa förnum 

hatti sínum, hélt sér þéttingsfast í makka hestsins með litlu höndunum sínum og hló; og 

stóru grænmetishrúgurnar minntu á ógrynni af jaði sem ber við morgunhimininn, eins og 

ógrynni af grænum jaði sem ber við bleik krónublöð stórkostlega fallegrar rósar. Arthur 

lávarður var undarlega hrærður en hann gat ekki útskýrt hvers vegna. Það var eitthvað við 

fínlega fegurð dögunarinnar sem honum virtist óútskýranlega átakanlegt og honum varð 

hugsað til allra daganna sem hefjast í fegurð en lýkur í stormi. Það var einstaklega undarleg 

London sem þessir kærulausu kotungar, með sínar grófu, glaðlyndu raddir, fengu að upplifa! 

London sem var laus við syndir næturinnar og reykjarsvælu dagsins, föl og draugaleg borg, 

eyðilegur grafhýsabær! Hann velti því fyrir sér hvað þeim fyndist um borgina og hvort þeir 

vissu eitthvað um ljóma hennar og skömm, um eldheitar ánægjustundir hennar og hræðilegt 
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hungrið, um allt sem hún skapar og skemmir frá morgni til kvölds. Væntanlega sáu þeir þó 

einungis markað þar sem þeir stöldruðu við í nokkrar klukkustundir í mesta lagi, seldu ávexti 

sína og voru horfnir áður en göturnar og húsin vöknuðu af svefni sínum. Hann gladdist yfir 

því að horfa á þá fara hjá. Þrátt fyrir grófleika sinn, þunga, járnslegna skó og klaufalegt 

göngulag, virtist andi sveitasælunnar svífa yfir þeim. Það var líkt og þeir hefðu lifað með 

náttúrunni og að hún hafi kennt þeim að umkringja sig friði. Hann öfundaði þá af öllu því sem 

þeir vissu ekki. 

Þegar hann kom að Belgrave Square var himinninn orðinn ljósblár og fuglarnir farnir að 

hefja upp raust sína. 

 

 

III 

 

Þegar Arthur lávarður vaknaði var klukkan orðin tólf og hádegissólin skein í gegnum beinhvít 

silkigluggatjöldin í herberginu hans. Hann reis á fætur og leit út um gluggann. Drungalegt 

hitamistur hékk yfir borginni miklu og húsþökin minntu á matt silfur. Á flöktandi graslendi 

torgsins fyrir neðan flögraði barnahópur um eins og fiðrildi og gangstéttin var þéttskipuð 

fólki á leiðinni í garðinn. Aldrei áður hafði lífið virst honum jafn yndislegt eða illar gjörðir jafn 

fjarlægar. 

Innan skamms færði þjónninn hans honum bolla af heitu súkkulaði á bakka. Eftir að hafa 

tæmt úr bollanum dró Arthur lávarður þung, ferskjulituð tjöld til hliðar og gekk inn á 

baðherbergið. Ljósið læddist blíðlega niður í gegnum þunna, gegnsæja ónyxplötu og vatnið í 

marmarakarinu glitraði eins og mánasteinn. Hann stakk sér með hraði ofan í karið þar til 

svalar gárurnar snertu háls hans og hár og því næst dýfði hann höfðinu á kaf eins og það gæti 

máð burt leifarnar af einhvers konar skammarlegri minningu. Þegar hann steig upp úr karinu 

fann hann næstum því fyrir ró. Undurfagurt og áþreifanlegt augnablikið bar hann ofurliði eins 

og oft vill gerast hjá þeim sem hafa viðkvæmt eðli því að líkt og eldurinn geta skilningarvitin 

bæði hreinsað og tortímt. 

Eftir morgunmat fleygði hann sér á legubekk og kveikti í sígarettu. Á arinhillunni, í 

ramma skreyttum fíngerðu rósasilki, stóð stór ljósmynd af Sybil Merton eins og hún hafði 

litið út þegar hann sá hana fyrst á dansleik lafði Noel. Smátt, vel mótað höfuð hennar hallaði 
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ögn til hliðar, líkt og grannur hálsinn gæti vart borið svo mikla fegurð; örlítið bil var á milli 

varanna sem virtust skapaðar fyrir ljúfa tónlist og hrein, ungæðisleg forvitni skein úr 

dreymandi augum hennar. Kjóllinn hennar, sem var úr mjúku kínasilki sem loddi við hana, og 

stór laufblaðslaga blævængurinn gáfu henni ásýnd sem minnti á fíngerðu, litlu verurnar sem 

finnast í ólífuskógunum nálægt Tanagra og það var vottur af grískum þokka í stellingu hennar 

og viðhorfi. Samt var hún ekki smágerð. Hún einfaldlega samsvaraði sér fullkomlega sem var 

sjaldgæft því svo margar konur á þessum aldri eru annað hvort stærri en lífið eða 

lítilfjörlegar. 

Þegar Arthur lávarður leit á Sybil nú fylltist hann skelfilegri meðaumkun sem getur 

eingöngu sprottið af ást. Að giftast henni með örlög morðingjans hangandi yfir sér fannst 

honum jafnast á við svik Júdasar sem er verri synd en nokkur af Borgia-ættinni gæti ímyndað 

sér. Hvernig gætu þau verið hamingjusöm þegar hann gæti á hverri stundu þurft að uppfylla 

hryllilega spádóminn sem ritaður er í lófa hans? Hvers konar lífi gætu þau lifað á meðan 

örlögin héldu framtíð hans í greipum sér? Brúðkaupinu verður að fresta, hvað sem það 

kostar. Hann var harðákveðinn í því. Hann elskaði þessa stúlku ákaflega heitt og þegar þau 

sátu hlið við hlið þurftu einungis fingur þeirra að snertast til þess að framkalla gífurlegan 

unað í hverri taug líkama hans en hann áttaði sig þrátt fyrir það á því hvar skyldur hans lágu 

og hann var vel meðvitaður um þá staðreynd að hann hafði engan rétt á því að giftast fyrr en 

hann hefði framið morðið. Að því loknu gæti hann staðið við altarið með Sybil Merton og 

gefið líf sitt í hennar hendur án þess að óttast að misstíga sig í framtíðinni. Að þessu loknu 

gæti hann tekið hana í arma sér, vitandi að hún myndi aldrei þurfa að roðna eða hengja haus 

af skömm yfir honum. En verknaðurinn yrði að eiga sér stað fyrst og því fyrr því betra, fyrir 

þau bæði. 

Margir menn í hans stöðu hefðu frekar kosið blómum skreytta leið glens og gríns í 

staðinn fyrir brattar hæðir skyldunnar en Arthur lávarður var of samviskusamur til að setja 

ánægju ofar sannfæringu. Ást hans innihélt meira en ástríðuna eina saman og fyrir honum 

táknaði Sybil allt sem gott var og göfugt í þessum heimi. Eitt augnablik hafði hann eðlilega 

andstyggð á því sem hann hafði verið beðinn um að gera en það leið fljótt hjá. Hjarta hans 

sagði honum að þetta væri ekki synd heldur fórn. Skynsemin minnti hann á að það væri 

engin önnur leið í boði. Hann varð að velja á milli þess að lifa fyrir sjálfan sig og að lifa fyrir 

aðra og jafn skelfilegt sem verkefnið sem beið hans án efa var, þá mátti hann ekki láta 

eigingirni sigra ástina. Fyrr eða síðar verðum við öll að taka ákvörðun um sama vandamálið – 



56 

svara sömu spurningunni. Þessi spurning kom mjög snemma í lífi Arthurs lávarðs – áður en 

náttúrulegu eðli hans hafði verið spillt af útsmoginni kaldhæðninni sem fylgir miðjum aldri og 

áður en hjarta hans tærðist af grunnhygginni sjálfselskunni sem er í tísku þessa dagana og 

hann fann ekki fyrir neinum efa um að uppfylla skyldu sína. Sem betur fer fyrir hann var hann 

ekki aðeins draumóramaður eða iðjulaus fúskari því þá hefði hann hikað eins og Hamlet og 

látið óákveðni skyggja á tilgang sinn. En hann var í meginatriðum hagsýnn. Honum fannst lífið 

ætlað til framkvæmda frekar en hugsana. Hann bjó yfir sjaldgæfasta kostinum, skynsemi. 

Trylltar og ruglingslegar tilfinningar gærkvöldsins höfðu dvínað og hann fann næstum 

fyrir skömm þegar hann hugsaði um brjálæðislegt ráf sitt strætanna á milli og ofsafengna, 

tilfinningaríka angist sína. Hann hafði þjáðst svo innilega að það virtist óraunverulegt fyrir 

honum nú. Hann velti því fyrir sér hvernig hann gat gert eitthvað jafn kjánalegt og að 

bölsótast yfir hinu óumflýjanlega. Eina spurningin sem hann var í vandræðum með var hvern 

ætti að ráða af dögum því hann var ekki blindur á þá staðreynd að morð, rétt eins og 

trúarbrögð heiðinna, þarfnast bæði fórnarlambs og prests. Þar sem hann var enginn 

snillingur átti hann enga óvini en þetta var að hans mati ekki rétti tíminn til þess að gera upp 

neinar persónulegar erjur því hann var nú flæktur í stórt og háalvarlegt verkefni. Hann bjó því 

til lista yfir vini sína og ættingja og eftir vandlega umhugsun valdi hann lafði Clementinu 

Beauschamp, væna, gamla konu sem var skyld honum í móðurætt og bjó við Curzon Street. 

Honum hafði alltaf þótt vænt um lafði Clem, eins og allir kölluðu hana, og þar sem hann var 

mjög auðugur sjálfur eftir að allar eignir Rugbys lávarðs höfðu fallið honum í skaut þegar 

hann náði fullorðinsaldri, voru engar líkur á að hann myndi líta út fyrir að öðlast nokkurn 

óviðeigandi fjárhagslegan ávinning á dauða hennar. Því meira sem Arthur hugsaði málið, því 

sannfærðari varð hann um að hún væri rétta manneskjan í verkefnið og þar sem það væri 

ósanngjarnt að láta Sybil bíða lengur en þörf krefði, ákvað hann að gera ráðstafanir þegar í 

stað. 

Efst á listanum var að sjálfsögðu að gera upp við lófalesarann og því settist hann niður 

við litla Sheratonskrifborðið sitt sem stóð nálægt glugganum, stílaði ávísun á herra Septimus 

Podgers upp á 105 pund, kom ávísuninni fyrir í umslagi og sendi þjón sinn með það til hans á 

West Moon Street. Hann hringdi síðan í hesthúsin til að láta gera vagn sinn kláran og 

klæddist til brottfarar. Á leiðinni út leit hann aftur á myndina af Sybil Merton og sór þess eið 

að hennar vegna myndi hann aldrei láta hana komast að því hvað hann hefði gert heldur 

myndi hann læsa leyndarmálið um þessa sjálfsfórn í hjarta sínu um alla framtíð. 
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Á leið í Buckinghamklúbbinn kom hann við hjá blómasala og setti saman fallega körfu af 

yndisfríðum, hvítum hátíðarliljum ásamt vorgoða til að senda Sybil og fór því næst beint í 

bókaherbergið í klúbbhúsinu, hringdi bjöllunni og skipaði þjóninum að færa sér sódavatn 

með sítrónu og bók um eiturefnafræði. Hann hafði ákveðið að eitur væri besta aðferðin til að 

fylgja þessu viðsjárverða verkefni eftir. Honum fannst allt sem komst í líkingu við líkamlegt 

ofbeldi afskaplega ógeðfellt og auk þess var hann mjög ákveðinn í að myrða lafði Clementinu 

ekki á neinn hátt sem gæti vakið almenna athygli þar sem hann þoldi ekki tilhugsunina um að 

vera gerður að sirkusljóni hjá lafði Windermere eða að sjá nafnið sitt birtast í óhefluðum 

alþýðublöðum. Hann þurfti líka að taka tillit til foreldra Sybil sem voru frekar gamaldags og ef 

eitthvert hneyksli kæmi upp gætu þau orðið mótfallin ráðahagnum en hann var þess engu að 

síður fullviss að ef hann fengi tækifæri til að útskýra stöðuna myndu þau fyrst manna kunna 

að meta hvatann að baki verknaðinum. Hann hafði því enga ástæðu til að velja aðra aðferð 

en eitur. Það var öruggt og þögult og kom honum undan því að lenda í pínlegum aðstæðum 

sem hann, líkt og flestir Englendingar, hafði rótgróna andúð á. 

Hann vissi hinsvegar ekkert um vísindin á bak við eitur og þar sem þjóninum tókst ekki 

að hafa uppi á neinu betra en Leiðarvísi Ruffs og Tímariti Baileys, ákvað hann að renna yfir 

hillur bóksafnsins sjálfur og fann loks álitlega innbundna útgáfu af Löggiltu lyfja- og 

lyfjafræðiskránni og eintak af Eiturefnafræði Erskines, sem ritstýrt var af Sir Mathew Reid, 

forseta Konunglega læknaháskólans og einum af elsta meðlimi Buckinghamklúbbsins, sem 

kosinn var í stað annars fyrir mistök, vandræðalegt óhapp sem reitti stjórnina til svo mikillar 

reiði að þegar rétti maðurinn kom í leitirnar kaus stjórnin einróma gegn honum. Arthur 

lávarður átti í töluverðum vandræðum með að átta sig á faglegu hugtökunum sem notuð 

voru í báðum bókunum og var farinn að sjá eftir því að hafa ekki tekið betur eftir í 

fornklassískum bókmenntum á námsárum sínum við Oxford þegar hann fann áhugaverða og 

altæka lýsingu á eiginleikum akonitíns í öðru bindi af útgáfu Erskines, skrifaða á sæmilega 

skiljanlegri ensku. Þetta eitur virtist hafa allt sem hann vantaði. Það virkaði nánast tafarlaust, 

olli engum sársauka og það var alls ekki bragðvont ef það var innbyrt í hylkisformi, eins og Sir 

Mathew mælir einmitt með. Hann punktaði því stærðina á banvænum skammti niður á 

ermalíninguna á skyrtunni sinni, skilaði bókunum á sinn stað og rölti því næst upp St. James’s 

Street í átt að Pestle og Humbey, sem voru mjög færir apótekarar. Herra Pestle, sem sá ávallt 

persónulega um að annast yfirstéttina, var þó nokkuð undrandi á pöntuninni og muldraði á 

mjög tillitssaman hátt eitthvað um að læknaskírteini væri nauðsynlegt. Þegar Arthur lávarður 
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útskýrði hinsvegar fyrir honum að eitrið væri ætlað stórum, norskum mastiff hundi sem hann 

þyrfti nauðsynlega að losna við þar sem hann væri farinn að sýna einkenni hundaæðis og 

hefði þegar bitið ekilinn tvisvar sinnum í kálfann, sýndi hann mikinn skilning og hrósaði 

Arthur lávarði fyrir góða kunnáttu sína á eiturefnafræðum og skrifaði strax upp á lyfseðilinn 

fyrir hann. 

Arthur lávarður setti hylkið í fallega, litla gjafaöskju sem hann sá í búðarglugga við Bond 

Street, henti ljóta pilluboxinu frá Pestle og Humbey og ók strax af stað til lafði Clementinu. 

„Jæja, monsieur le mauvais sujet, þú illgjarni herra,“ vældi gamla konan þegar hún 

hleypti honum inn, „af hverju er orðið svona langt síðan þú heimsóttir mig síðast?“ 

„Mín kæra lafði Clem, ég á aldrei mínútu aflögu,“ sagði Arthur lávarður brosandi. 

„Þú átt þá væntanlega við að þú eyðir öllum dögum með Sybil Merton að kaupa 

einhverjar dulur og blaðra um allt og ekkert? Ég skil ekki af hverju fólk gerir svona mikið mál 

úr því að vera gift. Þegar ég var ung datt okkur aldrei í hug að láta eins og turtildúfur á 

almannafæri og reyndar ekki heldur í einrúmi. 

„Ég fullvissa þig um að ég hef ekki hitt Sybil í heilan sólarhring, lafði Clem. Ég get ekki 

betur séð en að hún tilheyri algjörlega hötturunum sínum.“ 

„Auðvitað, annars hefðir þú aldrei komið að heimsækja svona ljóta, gamla konu eins og 

mig. Af hverju takið þið karlmennirnir ekki eftir viðvörunarmerkjum? On a fait des folies pour 

moi, menn hafa eytt í vitleysu fyrir mig og hér er ég, vesæl, skapstygg og gigtveik vera með 

óheiðarlega ásýnd. Ef ekki væri fyrir elsku lafði Jansen, sem sendir mér allar verstu frönsku 

skáldsögurnar sem hún finnur, held ég að ég myndi ekki lifa daginn af. Læknar koma ekki að 

neinu gagni, nema þegar kemur að innheimtu. Þeir geta ekki einu sinni læknað brjóstsviðann 

sem hrjáir mig.“ 

„Ég er með lækningu við honum, lafði Clem,“ sagði Arthur lávarður alvarlegur í bragði. 

„Þetta er dásamlegt meðal, fundið upp af Bandaríkjamanni.“ 

„Ég held að mér líki ekki við bandarískar uppfinningar, Arthur. Ég er reyndar nokkuð viss 

um það. Ég las nokkrar bandarískar skáldsögur nýlega og þær voru ansi bjánalegar.“ 

„Já en þetta meðal er alls ekki bjánalegt, lafði Clem! Ég fullvissa þig um að það veitir 

varanlega lækningu. Þú verður að lofa mér að prófa það,“ og Arthur lávarður dró litlu öskjuna 

upp úr vasa sínum og rétti henni. 

„Jah, þetta er yndisleg askja, Arthur. Er þetta í alvöru gjöf? Það er afskaplega fallegt af 

þér. Og er þetta dásamlega meðalið? Það lítur út eins og sælgæti. Ég tek það strax.“ 



59 

„Almáttugur! Lafði Clem,“ æpti Arthur lávarður og greip í höndina á henni, „það mátt þú 

alls ekki gera. Þetta meðal kemur frá hómópata og ef þú tekur það án þess að vera með 

brjóstsviða gæti það valdi óafturkræfum skaða. Bíddu þar til þú færð kast og taktu það þá. Þú 

verður furðu lostin yfir árangrinum.“ 

„Mig langar til þess að taka það núna,“ sagði lafði Clementina og hélt litla, gagnsæja 

hylkinu upp að ljósinu þannig að sást í fljótandi eiturvökvann fyrir innan. „Ég er viss um að 

það sé ljúffengt. Staðreyndin er sú að þó ég hati lækna, elska ég meðöl. Samt sem áður mun 

ég geyma þetta fram að næsta kasti.“ 

„Og hvenær verður það?“ spurði Arthur lávarður ákafur. „Verður það bráðlega?“ 

„Vonandi ekki fyrr en í næstu viku. Sviðinn angraði mig mikið í gærmorgun. En það er 

aldrei að vita.“ 

„Þú ert þá viss um að fá kast fyrir lok mánaðarins, lafði Clem?“ 

„Ég er hrædd um það. En hvað þú sýnir mér mikla samúð í dag, Arthur! Sybil hefur 

virkilega gert þér gott. Og nú verður þú að hafa þig á brott því að ég er að fara að snæða með 

mjög leiðinlegu fólki sem ræðir ekki hneykslismál og ég veit að ef ég fæ ekki lúrinn minn 

núna mun ég aldrei geta haldið mér vakandi yfir kvöldmatnum. Vertu sæll Arthur, skilaðu 

kærri kveðju til Sybil og þakka þér innilega fyrir bandaríska meðalið.“ 

„Þú gleymir ekki að taka það lafði Clem, er það nokkuð?“ spurði Arthur lávarður er hann 

reis upp úr sæti sínu. 

„Auðvitað ekki, kjánadrengur. Það var mjög fallegt af þér að hugsa til mín og ég skal 

skrifa þér og láta þig vita ef mig vantar meira.“ 

Þegar Arthur var kominn út var hann í mjög góðu skapi og fann fyrir gífurlegum létti. 

Hann hafði mælt sér mót við Sybil Merton þetta kvöld. Hann sagði henni hvernig hann 

hafi skyndilega lent í mjög erfiðri aðstöðu sem hvorki heiður né skylda gátu leyft honum að 

hörfa frá. Hann sagði henni að sem stæði yrðu þau að fresta brúðkaupinu þar sem hann væri 

ekki frjáls maður fyrr en hann væri laus undan þessum skelfilega flóknu aðstæðum. Hann 

grátbað hana um að treysta sér og að hafa engar efasemdir varðandi framtíðina. Með 

þolinmæðina að vopni myndi allt falla í réttan farveg að lokum. 

Þau voru stödd í blómaskálanum við hús herra Mertons við Park Lane þar sem Arthur 

lávarður hafði snætt líkt og vanalega. Sybil hafði aldrei virst hamingjusamari og eitt augnablik 

hafði Arthur lávarður freistast til að guggna á verkefni sínu, skrifa lafði Clementinu og vara 

hana við lyfinu, láta brúðkaupið standa óbreytt og láta sem það væri ekki til neinn herra 
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Podgers í þessum heimi. Hann stóð hinsvegar fast við sannfæringu sína og hikaði ekki einu 

sinni þegar Sybil fleygði sér grátandi í arma hans. Fegurðardísin sem hreyfði við 

skilningarvitum hans hafði einnig náð til samvisku hans. Honum fannst ekki rétt að eyðileggja 

svona fallegt líf einungis til að njóta ánægju í nokkra mánuði. 

Hann sat hjá Sybil næstum fram að miðnætti, hughreysti hana og var hughreystur á móti 

og árla næsta morgun lagði hann af stað til Feneyja eftir að hafa skrifað karlmannlegt og 

ákveðið bréf til herra Mertons um nauðsyn þess að fresta brúðkaupinu. 

 

 

IV 

 

Í Feneyjum hitti hann bróður sinn, Surbiton lávarð, sem hafði komið frá Korfú á snekkjunni 

sinni. Bræðurnir ungu eyddu tveimur ánægjulegum vikum saman. Á morgnana fóru þeir í 

reiðtúr á Lido eða flutu eftir grænu skurðunum á svörtu, löngu gondólunum sínum, síðdegis 

tóku þeir vanalega á móti gestum á snekkjunni og á kvöldin snæddu þeir á Florian’s og reyktu 

óteljandi vindlinga á torginu. En þrátt fyrir þetta leið Arthur lávarði ekki vel. Hann las 

dánartilkynningarnar í Times á hverjum degi í leit að nafni lafði Clementinu en á hverjum degi 

varð hann fyrir vonbrigðum. Hann fór að óttast að hún hefði orðið fyrir slysi og sá oft eftir því 

að hafa komið í veg fyrir að hún tæki akonitínið þegar hún var svo áköf í að prófa áhrif þess. 

Þrátt fyrir að bréfin frá Sybil væru full af ást, trausti og blíðu var oft sorglegur blær yfir þeim 

og stundum leið honum eins og leiðir þeirra myndu aldrei liggja saman aftur. 

Að tveimur vikum liðnum var Surbiton lávarður orðinn leiður á Feneyjum og ákvað að 

sigla niður eftir ströndinni til Ravenna því hann hafði heyrt orðróm um að á furuskógræktar-

svæðinu þar færi fram ágætis hanaskotveiði. Fyrst þverneitaði Arthur lávarður að fara með 

en Surbiton, sem honum þótti einstaklega vænt um, sannfærði hann loks um að ef hann gisti 

einn á Danieli myndi hann deyja úr leiðindum svo þeir lögðu af stað að morgni fimmtánda í 

norðaustan hvassviðri og frekar úfnum sjó. Siglingaíþróttin var framúrskarandi og lífið undir 

berum himni færði roða aftur í kinnar Arthurs lávarðs en í kringum þann tuttugasta og annan 

var hann farinn að hafa áhyggjur af lafði Clementinu og þrátt fyrir mótbárur Surbitons ákvað 

hann að fara aftur til Feneyja með lest. 
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Þegar hann steig upp úr gondólnum og gekk upp tröppurnar við hótelið kom eigandinn á 

móti honum með bunka af símskeytum. Arthur lávarður hrifsaði þau úr hendi hans og reif 

upp umslögin. Allt hafði gengið upp. Lafði Clementina hafði dáið á hljóðan og skyndilegan 

hátt að kvöldi sautjánda! 

Hugur hans leitaði strax til Sybil og hann sendi henni símskeyti til að tilkynna henni að 

hann kæmi tafarlaust aftur til London. Hann skipaði því næst þjóni sínum að láta senda 

farangur sinn með pósti strax þá um nóttina, sendi gondólaræðurum sínum um það bil 

fimmfalt fargjald og hljóp svo léttstígur og glaðvær upp í setustofu. Þar biðu hans þrjú bréf. 

Eitt var frá Sybil þar sem hún lýsti yfir samkennd sinni og samúðarkveðjum. Hin voru frá 

móður hans og lögmanni lafði Clementinu. Gamla konan hafði víst snætt með hertoga-

ynjunni þetta sama kvöld og hafði glatt alla með greind sinni og hnyttni en hún hafði kvatt 

samkvæmið nokkuð snemma þar sem hún kvartaði yfir brjóstsviða. Hún fannst látin í rúmi 

sínu næsta morgun og hafði greinilega ekki þjáðst. Samstundis hafði verið sent eftir Sir 

Mathew Reid en auðvitað var ekkert hægt að gera og það átti að jarða hana þann tuttugasta 

og annan í kirkjugarðinum við Beauchamp Chalcote. Hún hafði skrifað erfðaskrá nokkrum 

dögum fyrir andlátið og arfleitt Arthur lávarð að litla húsinu sínu við Curzon Street ásamt 

öllum sínum húsgögnum, persónulegum munum og myndum, fyrir utan smámunasafn sitt 

sem systir hennar, lafði Margaret Rufford, átti að fá og ametysthálsmenið sem Sybil Merton 

átti að fá. Eignirnar voru ekki mikils virði en lögfræðingurinn, herra Mansfield, var mjög 

ákafur í að fá Arthur lávarð heim eins fljótt og mögulegt væri þar sem margir ógreiddir 

reikningar biðu og lafði Clementina hafði ekki haldið reglulegt bókhald. 

Arthur lávarður var mjög snortinn yfir því að lafði Clementina hafi hugsað svo hlýlega til 

hans og fannst að herra Podgers hefði margt að svara fyrir. Ást hans á Sybil yfirgnæfði 

hinsvegar allar aðrar tilfinningar og vitneskjan um að hafa uppfyllt skyldu sína færði honum 

frið og huggun. Þegar hann kom á Charing Cross var hann orðinn fullkomlega 

hamingjusamur. 

Herra og frú Merton tóku mjög hlýlega á móti honum. Sybil lét hann lofa að leyfa aldrei 

neinu að koma upp á milli þeirra framar og ákveðið var að halda brúðkaupið 7. júní. Lífið 

virtist aftur vera orðið bjart og fallegt og hann fylltist sinni gömlu gleði á ný. 

Dag einn hinsvegar, þegar hann var að fara í gegnum búslóðina í húsinu við Curzon 

Street með Sybil og lögfræðingi lafði Clementinu og var að brenna böggla af fölnuðum 

bréfum og tæma gamalt rusl úr skúffum, gaf unga stúlkan skyndilega frá sér örlítið gleðióp. 
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„Hvað fannstu, Sybil?“ spurði Arthur lávarður og leit brosandi upp frá vinnu sinni. 

„Þessa fallegu, litlu silfruðu gjafaöskju. Er hún ekki skondin og hollensk? Gefðu mér hana 

nú! Ég veit að ametyst mun ekki fara mér vel fyrr en ég verð komin yfir áttrætt.“ 

Þetta var askjan með akonitíneitrinu. 

Arthur lávarði brá og hann roðnaði lítillega. Hann hafði næstum gleymt því hvað hann 

hafði gert og honum fannst það undarleg tilviljun að Sybil, sem hann hafði gengið í gegnum 

þessar kvíðvænlegu aðstæður fyrir, skyldi hafa verið fyrst til að minna hann á það. 

„Auðvitað máttu fá hana, Sybil. Ég gaf lafði Clem hana sjálfur.“ 

„Ó, þakka þér Arthur, og má ég fá nammið líka? Ekki vissi ég að lafði Clementina væri 

fyrir sælgæti. Ég hélt að hún væri alltof andlega sinnuð fyrir það.“ 

Arthur lávarður varð náfölur í framan og hræðileg hugmynd þaut í gegnum huga hans. 

„Sælgæti, Sybil? Hvað áttu við?“ sagði hann rólega hásri röddu. 

„Ég á við að það er sælgæti í öskjunni, það er allt og sumt. Það virðist mjög gamalt og 

rykugt og ég hef ekki í hyggju að borða það. Hvað amar að, Arthur? Þú ert náfölur!“ 

Arthur lávarður þaut þvert yfir herbergið og hrifsaði öskjuna til sín. Í henni var hunangs-

litað hylkið með fljótandi eitrinu. Lafði Clementina hafði dáið af eðlilegum orsökum eftir allt 

saman! 

Þessi uppgötvun gerði næstum út af við hann. Hann fleygði hylkinu í eldinn og sökk niður 

í sófann með örvæntingarveini. 

 

 

V 

 

Herra Merton hafði töluverðar áhyggjur af því að brúðkaupinu skyldi frestað öðru sinni og 

lafði Júlía, sem þegar hafði pantað sér kjól fyrir brúðkaupið, gerði allt sem í sínu valdi stóð til 

að fá Sybil til að slíta sambandinu. Hversu vænt sem Sybil þótti þó um móður sína hafði hún 

gefið Arthur lávarði líf sitt og lafði Júlía gat ekkert sagt til að fá hana til að skipta um skoðun. 

Arthur lávarður var hinsvegar marga daga að jafna sig á þessum hræðilegu vonbrigðum og 

um tíma var geðheilsa hans á ystu nöf. Framúrskarandi dómgreind hans stóð hinsvegar fast á 

sínu og skynsemi og hagsýni hans leyfðu honum ekki að efast lengi um hvað rétt væri að 
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gera. Þar sem það hafði reynst fullkomlega vonlaust að nota eitur var rökrétt að prófa 

dínamít eða önnur sprengiefni næst. 

Hann fór því aftur yfir listann yfir vini sína og ættingja og eftir langa umhugsun komst 

hann að þeirri niðurstöðu að sprengja upp frænda sinn, prófastinn við dómkirkjuna í 

Chichester. Prófasturinn, sem var mjög menningarsinnaður og fróður maður, var einstaklega 

hrifinn af klukkum og átti dásamlegt safn af tímamælum, allt frá 15. öld til dagsins í dag og 

Arthur lávarði virtist þetta áhugamál prófastsins bjóða upp á einstakt tækifæri fyrir 

ráðabrugg sitt. Hvert hann ætti að leita til að útvega sprengitæki var aftur á móti annað mál. 

Hann fann engar upplýsingar í símaskránni og honum fannst ekki mikill tilgangur í að leita á 

lögreglustöðina þar sem þeir virtust aldrei vita neitt um hreyfingar sprengiflokka fyrr en eftir 

að sprenging hafði átt sér stað og jafnvel þá vissu þeir ekki mikið. 

Skyndilega mundi hann eftir vini sínum Rouvaloff, mjög byltingarhneigðum ungum Rússa 

sem hann hafði hitt hjá lafði Windermere um veturinn. Rouvaloff greifi átti að vera að skrifa 

um líf Péturs mikla og átti að hafa komið til Englands í þeim tilgangi að kynna sér heimildir 

um dvöl keisarans í landinu sem skipasmiður en almennt var talið að hann væri fulltrúi 

gereyðingarsinna og það lék enginn vafi á því að rússneska sendiráðið leit veru hans í London 

óblíðum augum. Arthur lávarður áleit að þetta væri rétti maðurinn í verkið og ók því einn 

morguninn niður að dvalarstað hans í Bloomsbury til að biðja um hann um ráð og aðstoð. 

„Svo þú ætlar að fara að taka pólitík alvarlega?“ sagði Rouvaloff greifi þegar Arthur 

lávarður hafði sagt honum frá verkefni sínu en þar sem Arthur lávarður hafði óbeit á monti af 

öllu tagi fannst honum nauðsynlegt að viðurkenna að hann hefði alls engan áhuga á 

spurningum samfélagsins heldur vantaði hann einfaldlega sprengitæki til að sinna 

persónulegum fjölskyldumálum sem komu aðeins honum sjálfum við. 

Rouvaloff greifi horfði á hann um stund í forundran en þegar hann sá að honum var 

alvara skrifaði hann niður heimilisfang á pappírsbút, merkti með upphafsstöfum sínum og 

rétti honum. 

„Lögreglan gæfi mikið fyrir að komast yfir þetta heimilisfang, minn kæri vin.“ 

„Hún mun ekki gera það,“ sagði Arthur lávarður hlæjandi, tók hlýlega í höndina á 

Rússanum unga, stökk niður stigann, skoðaði pappírsbútinn vandlega og sagði svo eklinum 

að aka niður að Soho Square. 

Þar afþakkaði hann frekari þjónustu ekilsins og rölti niður Greek Street þangað til hann 

kom að stað sem kallast Bayle’s Court. Hann gekk undir bogagöng inn í forvitnilega blindgötu 
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þar sem franskt þvottahús var greinilega til húsa því þar var fullkomið þvottasnúrukerfi sem 

teygði sig veggjanna á milli og hvítt línið blakti í morgungolunni. Hann gekk alveg inn í enda 

botnlangans og bankaði á hurðina á litlu, grænu húsi. Eftir nokkra stund, eftir að forvitin 

andlit voru komin í hvern einasta glugga í kring, lauk fremur grófgerður útlendingur upp 

dyrunum og spurði á mjög slæmri ensku hvert erindi hans væri. Arthur lávarður rétti honum 

pappírssnifsið sem Rouvaloff greifi hafði látið hann fá. Þegar maðurinn hafði lesið miðann, 

hneigði hann sig og bauð Arthur lávarði inn í anddyrið á ansi tötralegri setustofu á 

jarðhæðinni og nokkrum andartökum síðar ruddist Herr Winckelkopf, eins og hann var 

kallaður á Englandi, inn í stofuna með mjög vínblettótta munnþurrku um hálsinn og gaffal í 

vinstri hendi. 

„Rouvaloff greifi sagði mér frá þér,“ sagði Arthur lávarður og hneigði sig, „og ég er 

ákaflega spenntur yfir að fá að spjalla stuttlega við þig um ákveðið málefni. Ég heiti Smith, 

herra Robert Smith og mig vantar klukku sem springur.“ 

„Gaman að kynnast þér, Arthur lávarður,“ sagði viðkunnanlegi, litli Þjóðverjinn hlæjandi. 

„Ekki vera svona órólegur, það er skylda mín að þekkja alla og ég man eftir að hafa séð þig 

eitt kvöldið hjá lafði Windermere. Ég vona að lafðin hafi það gott. Mætti ég biðja þig um að 

setjast hjá mér á meðan ég lýk við að snæða morgunmat? Það er afbragðs kæfa í boði og 

vinir mínir eru svo vænir að segja að rínarvínið mitt sé betra en nokkur þeirra vína sem í boði 

eru í þýska sendiráðinu,“ og áður en Arthur lávarður hafði jafnað sig á því að komist hafði 

upp um hann var hann sestur niður í bakherberginu, dreypandi á ljúffengu Marcobrünner úr 

fölgulu rínarvínsglasi með fangamarki heimsveldisins, og spjallaði á hinum vinalegustu nótum 

við samsærismanninn fræga. 

„Klukkur sem springa,“ sagði Herr Winckelkopf, „henta ekki mjög vel til útflutnings því 

jafnvel þótt þær kæmust í gegnum tollinn þá er lestaþjónustan svo ónákvæm að klukkurnar 

gætu sprungið áður en þær kæmust á leiðarenda. Ef þú vilt hinsvegar fá eina til heimabrúks 

þá get ég útvegað þér afbragðs eintak og ábyrgist að þú verður sáttur við útkomuna. Má ég 

spyrja hverjum hún er ætluð? Ef móttakandinn er lögreglan eða einhver tengdur lögreglu-

stöðinni þá er ég hræddur um að ég geti ekki hjálpað þér. Ensku lögreglufulltrúarnir eru í 

raun okkar bestu vinir og það er mín reynsla að með því að treysta á heimsku þeirra getum 

við gert nákvæmlega það sem við viljum. Ég má ekki við því að missa neinn þeirra.“ 

„Ég fullvissa þig,“ sagði Arthur lávarður, „um að þetta tengist lögreglunni ekki á nokkurn 

hátt. Klukkan er ætluð prófasti dómkirkjunnar í Chichester.“ 
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„Ja hérna! Ekki vissi ég að þú hefðir svona sterkar trúarskoðanir, Arthur lávarður. Fáir 

ungir menn hafa það þessa dagana.“ 

„Ég er hræddur um að þú ofmetir mig Herr Winckelkopf,“ sagði Arthur lávarður og 

roðnaði. „Ég veit í raun ekkert um trúfræði.“ 

„Er þetta semsagt eingöngu einkamál?“ 

„Eingöngu einkamál.“ 

Herr Winckelkopf yppti öxlum og yfirgaf herbergið en sneri til baka örfáum mínútum 

síðar með kringlótt dínamítstykki á stærð við penní og fallega litla franska klukku og ofan á 

henni var frelsið í líki gylltrar veru að traðka á hýdru harðstjórnarinnar. 

Arthur lávarður ljómaði þegar hann sá hana. „Þetta er einmitt það sem mig vantar,“ 

hrópaði hann, „segðu mér nú hvernig hún virkar.“ 

„Ah, það er leyndarmálið mitt,“ svaraði Herr Winckelkopf og virti fyrir sér uppfinningu 

sína með réttlætanlegu stolti, „láttu mig vita hvenær þú vilt að hún springi og þá mun ég 

stilla klukkuna.“ 

„Tjah, í dag er þriðjudagur þannig að ef þú gætir sent hana samstundis af stað ...“ 

„Það er ómögulegt. Ég þarf að sinna mörgum mikilvægum verkefnum fyrir nokkra vini 

mína í Moskvu. En ég gæti sent hana af stað á morgun.“ 

„Já, það ætti að vera nægur tími,“ sagði Arthur lávarður kurteisislega, „ef hún verður 

komin annað kvöld eða á fimmtudagsmorgun. Í sambandi við tímasetninguna á 

sprengingunni, segjum á föstudaginn, á slaginu tólf á hádegi. Prófasturinn er ávallt heima á 

þeim tíma.“ 

„Hádegi á föstudag,“ endurtók Herr Winckelkopf og skrifaði það niður í stóran kladda 

sem lá á skattholi nálægt eldstæðinu. 

„Og segðu mér nú,“ sagði Arthur lávarður þegar hann stóð upp frá borðinu, „hversu 

mikið ég skulda þér fyrir greiðann.“ 

„Þetta er algjört lítilræði, Arthur lávarður, ég mun ekki taka neina þóknun. Dínamítið 

kostar sjö og sexpens, klukkan kostar þrjú pund og tíu og vagnfarið um það bil fimm 

skildinga. Það er mín ánægja að verða við óskum vina Rouvaloff greifa.“ 

„En ómakið, Herr Winckelkopf?“  

„Æ, það var ekkert! Ég hef gaman af þessu. Ég vinn ekki til að græða, ég lifi eingöngu fyrir 

list mína.“ 
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Arthur lávarður reiddi fram nægjanlegt fé á borðið, þakkaði litla Þjóðverjanum fyrir 

góðvildina og, eftir að hafa náð að afþakka boð um að hitta einhvern stjórnleysingja í teboði 

eftirfarandi laugardag, fór hann út og gekk í átt að garðinum. 

Næstu tvo daga var hann mjög órólegur og á föstudeginum klukkan tólf ók hann niður að 

Buckingham að bíða fregna. Sljór dyravörðurinn eyddi öllum deginum í að hengja upp 

símskeyti sem bárust frá ýmsum hornum landsins og greindu frá úrslitum úr kappreiðum, 

úrskurðum í skilnaðarmálum, fregnum af veðrinu og öðru álíka, á meðan fréttir héldu áfram 

að berast í gegnum símritann með lýjandi smáatriðum um kvöldfund í lávarðadeildinni og 

örlítið óðagot í kauphöllinni. Klukkan fjögur komu síðdegisblöðin og Arthur lávarður hvarf inn 

í bókaherbergið með Pall Mall, St. James’s, Globe og Echo, Goodchild ofursta til mikillar 

gremju þar sem hann langaði að lesa fréttirnar af ræðu sem hann hafði haldið þá um 

morguninn í húsi borgarstjórans um trúboðsleiðangra til Suður-Afríku og hversu skynsamlegt 

það væri að hafa svartan biskup í hverju umdæmi og af einhverjum ástæðum hafði ofurstinn 

einstaklega mikla fordóma gagnvart Evening News. Ekkert af þessum blöðum minntist 

hinsvegar einu orði á Chichester og Arthur lávarði leið eins og tilraunin hefði mistekist. Það 

var honum hræðilegt áfall og um tíma var úr honum allur kjarkur. Næsta dag heimsótti hann 

Herr Winckelkopf sem afsakaði sig í bak og fyrir og bauðst til að útvega honum aðra klukku 

án endurgjalds eða kassa af nítróglýserínsprengjum á kostnaðarverði. En Arthur lávarður 

hafði misst alla trú á sprengiefnum og Herr Winckelkopf sjálfur viðurkenndi að allt væri svo 

spillt nú til dags að varla væri einu sinni hægt að fá óþynnt dínamít lengur. Þrátt fyrir að litli 

Þjóðverjinn hafi viðurkennt að eitthvað hlyti að hafa farið úrskeiðis með vélbúnaðinn var 

hann ekki úrkula vonar um að klukkan gæti ennþá sprungið og tók því til stuðnings dæmi um 

loftvog sem hann hafði eitt sinn sent herstjóranum í Odessa og átti hún að springa tíu dögum 

síðar en ekkert gerðist í rétt um þrjá mánuði. Þegar hún sprakk náði hún reyndar einungis að 

sprengja þjónustustúlkuna niður í öreindir þar sem stjórinn hafði brugðið sér af bæ sex vikum 

áður en þetta sýndi að minnsta kosti að dínamít var mjög öflugt sem skaðleg vopn þegar því 

var stjórnað af vélbúnaði, þrátt fyrir að vera nokkuð óstundvíst. Þessi tilhugsun var Arthur 

lávarði örlítil huggun en honum voru ætluð enn önnur vonbrigði því tveimur dögum síðar, er 

hann var á leið upp til herbergis síns, kallaði hertogaynjan á hann til dyngju sinnar og sýndi 

honum bréf sem hafði nýlega borist honum frá prófastsumdæminu. 

„Jane skrifar yndisleg bréf,“ sagði hertogaynjan, „þú verður endilega að lesa nýjasta 

bréfið hennar. Það er jafn vel skrifað og skáldsögurnar sem Mudie sendir okkur.“ 
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Arthur lávarður hrifsaði bréfið úr hendi hennar. Þar stóð: 

 

PRÓFASTSUMDÆMIÐ, CHICHESTER, 

27. maí. 

Elskuleg frænka mín, 

 

Þakka þér innilega fyrir flónelið í fatasöfnun Dorkas systrafélagsins og einnig fyrir 

baðmullarefnið. Ég er algjörlega sammála þér að það sé vitleysa af þeim að vilja ganga 

í fallegum fötum en allir eru svo róttækir og ótrúræknir nú til dags að það er erfitt að fá 

þetta fólk til að sjá að það ætti ekki að reyna að klæðast eins og yfirstéttin. Ég 

hreinlega veit ekki hvað er að verða um okkur. Eins og pabbi sagði oft í predikunum 

sínum, við búum á tímum trúleysis. 

Við höfum skemmt okkur heilmikið yfir klukku sem óþekktur aðdáandi sendi pabba 

síðasta fimmtudag. Hún var send frá London í viðarkassa, burðargjaldið greitt og pabbi 

heldur að sendandinn hafi verið einhver sem hefur lesið markverðu predikunina hans 

„Er leyfi það sama og frelsi?“ því að efst á klukkunni var fígúra í kvenmannslíki með það 

sem pabbi lýsti sem húfu frelsisins á höfði sér. Mér fannst það reyndar ekki mjög 

klæðilegt en pabbi sagði að þetta væri sögulegt þannig að ég býst við að þetta sé í lagi. 

Parker opnaði pakkann og pabbi setti klukkuna á arinhilluna í bókaherberginu þar sem 

við sátum öll á föstudagsmorgun og þegar klukkan sló tólf heyrðum við suð, smá reykur 

kom frá fótstalli fígúrunnar, frelsisgyðjan datt niður og nefið á henni rakst í arinhlífina 

og brotnaði af henni! Mariu brá töluvert en þetta var svo furðuleg sýn að við James 

sprungum úr hlátri og jafnvel pabba var skemmt. Þegar við skoðuðum klukkuna betur 

sáum við að þetta var eins konar vekjaraklukka og að ef maður stillir hana á ákveðinn 

tíma, setur smá byssupúður og hvellhettu undir lítinn hamar þá fer hún af stað hvenær 

sem maður vill. Pabbi sagði að hún mætti ekki vera áfram í bókaherberginu vegna 

hávaðans þannig að Reggie fór með hana inn í kennslustofu og lendir stanslaust í litlum 

sprengingum allan liðlangan daginn. Heldur þú að Arthur myndi vilja svona klukku í 

brúðkaupsgjöf? Ég geri ráð fyrir að íbúar Londonborgar séu ansi nýtískulegir. Pabbi 

segir að þær geti gert mikið gagn þar sem þær sýni að frelsið geti ekki enst heldur verði 
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það að falla. Pabbi segir að frelsið hafi verið fundið upp á tímum frönsku 

byltingarinnar. En hvað það virðist hræðilegt! 

Nú verð ég að fara að hitta Dorkas hópinn og ég mun lesa fyrir þau fróðlegasta 

bréfið frá þér. En hvað það er rétt hjá þér kæra frænka að miðað við þeirra stöðu í lífinu 

ættu þau að klæðast því sem óklæðilegt er. Ég verð að segja að kvíði þeirra varðandi 

klæðnað er fjarstæðukenndur þar sem það eru svo margir aðrir mikilvægir hlutir í 

þessum heimi, og þeim næsta. Ég er svo ánægð að blómstraða kjólaefnið þitt hafi 

heppnast svona vel og að blúndan hafi verið heil. Ég ætla að klæðast gula 

satínkjólnum, sem þú varst svo góð að gefa mér, hjá biskupnum á miðvikudaginn og ég 

held að hann muni koma vel út. Myndir þú nota slaufu við eða ekki? Jennings segir að 

allir noti slaufur þessa dagana og að undirpils eigi að vera með pífum. Reggie var að 

lenda í annarri sprengingu og pabbi hefur skipað að klukkan verði færð yfir í hesthúsið. 

Ég held að pabba líki ekki jafn vel við hana lengur þótt hann sé upp með sér yfir að hafa 

fengið svona fallegt og hugvitsamt leikfang að gjöf. Það sýnir að fólk lesi predikanir 

hans og hafi gagn af þeim. 

Pabbi biður kærlega að heilsa og James, Reggie og Maria taka öll undir og ég vona 

að Cecil frændi sé orðinn betri af þvagsýrugigtinni, trúðu mér kæra frænka. Ástúðlegar 

kveðjur frá litlu frænku þinni, 

 

JANE PERCY. 

ES. – Gefðu mér endilega álit þitt á slaufum. Jennings heldur því staðfastlega fram að 

þær séu í tísku. 

 

Arthur lávarður var svo alvarlegur á svip og virtist svo óhamingjusamur yfir bréfinu að 

hertogaynjan fór að skellihlæja. 

„Minn kæri Arthur,“ æpti hún, „ég mun aldrei sýna þér bréf frá ungri konu aftur! En hvað 

á ég að segja í sambandi við klukkuna? Mér finnst þetta stórfín uppfinning og mig langar 

sjálfa að eignast eina slíka.“ 

„Ég er ekki mjög hrifinn,“ sagði Arthur lávarður með sorglegu brosi, kyssti móður sína og 

fór. 
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Þegar hann var kominn upp stigann, fleygði hann sér í sófann og augu hans fylltust af 

tárum. Hann hafði gert sitt besta til að fremja morð en honum hafði mistekist í bæði skiptin 

án þess að honum væri um að kenna. Hann hafði reynt að uppfylla skyldu sína en það var 

sem örlagagyðjan sjálf hefði svikið hann. Hann þjáðist af tómleikanum í góðum ásetningi, af 

tilgangsleysinu í að reyna að búa sér til gott líf. Kannski væri best að aflýsa brúðkaupinu. Sybil 

myndi vissulega þjást en þjáningar gætu í rauninni ekki skaðað eðli sem var jafn göfugt og 

hennar. Hann sjálfur skipti engu máli. Það er alltaf eitthvert stríð í gangi þar sem menn geta 

dáið, einhverjir málstaðir til að fórna lífi sínu fyrir og þar sem engin gleði var lengur í lífi hans 

var engin ástæða til að hræðast dauðann. Örlögin máttu ráða endalokum hans. Hann myndi 

sitja hjá aðgerðarlaus. 

Klukkan hálfátta klæddi hann sig upp og fór í klúbbinn. Surbiton var þar ásamt hópi af 

ungum mönnum sem hann neyddist til að snæða með. Hann hafði ekki áhuga á ómerkilegum 

samtölum þeirra og fánýtu gríni og um leið og kaffið var borið á borð bjó hann til afsökun til 

að komast í burtu og fór. Þegar hann var á leiðinni út rétti dyravörðurinn honum bréf. Það 

var frá Herr Winckelkopf sem vildi fá Arthur lávarð í heimsókn næsta dag til að kíkja á 

regnhlíf sem springur um leið og hún er opnuð. Þetta var glæný tækni sem var nýkomin frá 

Genf. Hann reif bréfið í tætlur. Hann var búinn að ákveða að gera ekki fleiri tilraunir. Síðan 

ráfaði hann niður að flóðgarðinum við Thames og sat þar í marga klukkutíma. Tunglið minnti 

á ljónsauga þar sem það gægðist í gegnum gulbrúnan skýjamakka og óteljandi stjörnur 

glitruðu sem pallíettur á innantómu himinhvolfinu eins og gullryk sem sáldrað hafði verið á 

fjólubláa hvelfingu. Öðru hvoru ruddist prammi inn á gruggugan strauminn og flaut í burtu 

með flóðinu og járnbrautarljósin breyttust úr grænu í skarlatsrautt er lestirnar þutu með 

skrækjum yfir brúna. Einhver stund leið, klukkan á Westminsterturninum sló tólf og nóttin 

virtist nötra við hvern slátt frá hljómmikilli bjöllunni. Því næst slokknaði á járnbrautar-

ljósunum en birtan frá einmanalegum ljósastaur skein sem roðasteinn á risastóru mastri og 

gnýrinn frá borginni dvínaði. 

Klukkan tvö stóð hann upp og rölti í átt að Blackfriars. Allt virtist svo óraunverulegt, eins 

og skrítinn draumur! Húsin hinum megin við ána virtust byggð úr myrkri. Það var sem 

heimurinn hefði verið hannaður að nýju úr silfri og skugga. Risastór hvelfingin á Dómkirkju St. 

Paul’s vofði yfir eins og loftbóla í rökkrinu. 

Er hann nálgaðist steinsúluna Nál Kleópötru sá hann mann halla sér upp að handriði og 

þegar Arthur lávarður kom nær leit maðurinn upp og gasljósið féll á andlit hans. 
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Þetta var herra Podgers, lófalesarinn! Skvapholda andlitið, gleraugun með gullumgjörð-

inni, veiklulegt brosið, holdmikill munnurinn, það fór ekki á milli mála að þetta var hann. 

Arthur lávarður stoppaði. Skyndilega fékk hann snilldarlega hugmynd og læddist varlega 

nær. Á svipstundu hafði hann gripið um fótleggina á herra Podgers og fleygt honum í 

Thames-ána. Það heyrðust grófar formælingar, hávært skvamp og síðan varð allt hljótt. 

Arthur lávarður leit yfir ána með áhyggjusvip en sá hvorki tangur né tetur af herra Podgers 

nema pípuhatt sem snerist í hringiðu á tunglbjörtu vatninu. Stuttu síðar sökk hatturinn einnig 

og þá var enginn vottur af herra Podgers sjáanlegur. Eitt augnablik sýndist honum glitta í 

fyrirferðarmikla, afmyndaða fígúruna fálma eftir stiganum við brúna og skelfileg tilfinningin 

um að hafa mistekist kom yfir hann en þetta var einungis spegilmynd sem hvarf þegar 

tunglskinið braust í gegnum skýin. Loksins virtist hann hafa áttað sig á tilskipun örlaganna. 

Hann andvarpaði af létti og hvíslaði nafn Sybil. 

„Misstir þú eitthvað herra?“ sagði rödd fyrir aftan hann skyndilega. 

Hann sneri sér við og sá þar lögreglumann með lukt. 

„Ekkert mikilvægt, varðstjóri,“ svaraði hann brosandi, veifaði hestvagni sem átti leið hjá, 

stökk inn og sagði manninum að aka að Belgrave Square. 

Næstu daga var hann á milli vonar og ótta. Á stundum bjóst hann við að mæta herra 

Podgers á götum úti en fannst á sama tíma ótrúlegt að örlögin gætu verið svo óréttlát. Hann 

fór tvisvar sinnum að heimili lófalesarans við West Moon Street en gat ekki fengið það af sér 

að hringja dyrabjöllunni. Hann þráði fullvissu en óttaðist hana líka. 

Loksins kom staðfestingin. Hann sat í reykherberginu í klúbbnum að drekka te og 

hlustaði nokkuð þreytulega á lýsingu Surbitons á nýjustu gamanvísunni í Gaiety-leikhúsinu 

þegar þjónninn kom inn með síðdegisblöðin. Hann greip St. James’s og fletti síðunum 

dauflega þangað til undarleg fyrirsögn greip athygli hans: 

 

LÓFALESARI FREMUR SJÁLFSMORÐ. 

 

Hann fletti áfram, fölur af spenningi, og hóf lesturinn: 

 

Klukkan sjö í gærmorgun skolaði líkinu af hinum framúrskarandi lófalesara herra 

Septimus R. Podgers á land við Greenwich, rétt hjá Ship Hotel. Ólánsama 

herramannsins hafði verið saknað í nokkra daga og lófalesarasamfélagið hafði óttast 



71 

töluvert um öryggi hans. Hann er talinn hafa framið sjálfsmorð vegna tímabundinnar 

geðveiki sökum ofreynslu og úrskurður þess efnis var gefinn út nú síðdegis af kviðdómi 

dánardómstjóra. Herra Podgers hafði nýlega lokið við ítarlega ritgerð um 

mannshöndina. Ritgerðin verður gefin út bráðlega og mun þá án vafa vekja mikla 

athygli. Hinn látni var sextíu og fimm ára að aldri og virðist ekki hafa látið eftir sig 

neina ættingja. 

 

Arthur lávarður þaut út úr klúbbnum enn með dagblaðið í hendinni, forviða dyravörðurinn 

reyndi að stöðva hann en án árangurs, og ók Arthur lávarður samstundis niður að Park Lane. 

Sybil kom auga á hann í gegnum gluggann og eitthvað sagði henni að hann færði henni góðar 

fréttir. Hún hljóp niður á móti honum og þegar hún sá framan í hann vissi hún að núna væri 

allt gott. 

„Elsku Sybil,“ hrópaði Arthur lávarður, „við skulum gifta okkur strax á morgun!“ 

„Kjáninn þinn! Það er ekki einu sinni búið að panta kökuna!“ sagði Sybil hlæjandi í 

gegnum tárin. 

 

 

VI 

 

Um þremur vikum síðar, þegar brúðkaupið átti sér stað, fylltist Kirkja St. Peter’s af 

fullkomlega samsettum skríl af sparibúnu fólki. Prófasturinn frá Chichester sá um athöfnina á 

afar tilkomumikinn hátt og allir voru sammála um að aldrei hefði sést myndarlegra par en 

brúðhjónin. Þau voru hinsvegar ekki einungis myndarleg á að líta – þau voru hamingjusöm. 

Arthur lávarður sá ekki eitt augnablik eftir því að hafa þjáðst fyrir Sybil og á móti gaf hún 

honum það besta sem kona getur gefið manni – aðdáun, blíðu og ást. Hversdagsleikinn 

eyðilagði ekki rómantíkina fyrir þeim. Þeim fannst þau alltaf vera ung. 

Nokkrum árum síðar, þegar þau höfðu eignast tvö falleg börn, kom lafði Windermere í 

heimsókn til þeirra á Alton Priory, indælan gamlan stað sem hertoginn hafði gefið syni sínum 

í brúðkaupsgjöf. Eitt síðdegið sat hún með lafði Arthur undir linditré og þær horfu álengdar á 

börnin tvö sem minntu á slitrótta sólargeisla þar sem þau hlupu um garðinn. Skyndilega tók 

lafði Windermere í hönd gestgjafa síns og sagði, „Ertu hamingjusöm, Sybil?“ 

„Kæra lafði Windermere, að sjálfsögðu er ég hamingjusöm. Ert þú það ekki?“ 
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„Ég hef engan tíma til að vera hamingjusöm, Sybil. Ég er alltaf hrifin af síðustu 

manneskjunni sem kynnt er fyrir mér en ég hef það fyrir reglu að um leið og ég er farin að 

þekkja fólk, verð ég þreytt á því.“ 

„Fullnægja sirkusljónin þér ekki, lafði Windermere?“ 

„Æ, vina mín, nei! Ljón úreltast á einum vetri. Um leið og makki þeirra er klipptur verða 

þau grútleiðinleg. Þar að auki hegða þau sér mjög illa ef komið er mjög vel fram við þau. 

Manstu eftir þessum hræðilega herra Podgers? Hann var skelfilegur svikari. Ég hafði að 

sjálfsögðu ekkert á móti því og ég fyrirgaf honum meira að segja þegar hann vildi fá lánaðan 

pening hjá mér en ég þoldi ekki hvernig hann naut ásta með mér. Vegna hans er mér 

virkilega illa við lófalestur. Ég er meira fyrir hugsanaflutning núna. Það er miklu skemmtilegri 

afþreying.“ 

„Þú skalt ekki segja neitt á móti lófalestri hér á bæ, lafði Windermere. Það er eina 

umræðuefnið sem Arthur vill ekki heyra fólk gantast með. Ég fullvissa þig um að hann tekur 

það mjög alvarlega.“ 

„Ekki áttu við að hann trúi á lófalestur, Sybil?“ 

„Spurðu hann sjálfan að því, lafði Windermere, hér kemur hann.“ Arthur lávarður rölti í 

hægðum sínum til þeirra upp eftir garðinum með stóran vönd af gulum rósum í hönd, á 

meðan börnin dönsuðu í kringum hann. 

„Arthur lávarður?“ 

„Já, lafði Windermere.“ 

„Ekki segja mér að þú trúir á lófalestur.“ 

„Auðvitað geri ég það,“ sagði ungi maðurinn með bros á vör. 

„En hvers vegna?“ 

„Því að ég á lófalestri alla mína hamingju að þakka,“ muldraði hann og fleygði sér niður í 

tágastól. 

„Minn kæri Arthur lávarður, hverju áttu það að þakka?“ 

„Sybil,“ svaraði hann, rétti eiginkonu sinni rósirnar og horfði djúpt í fjólublá augu hennar. 

„Þvílík vitleysa!“ hrópaði lafði Windermere. „Þetta er mesta vitleysa sem ég hef nokkurn 

tímann á ævi minni heyrt.“  
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CANTERVILLE DRAUGURINN 

Heildaróraunsæishugarórar 

 

I 

 

Þegar bandaríski ráðherrann, herra Hiram B. Otis, keypti ættarsetrið Canterville Chase sögðu 

allir honum hversu heimskulegt það væri af honum þar sem enginn vafi léki á því að reimt 

væri í húsinu. Canterville lávarður var yfirmáta háttvís, settlegur og heiðarlegur og sá sig því 

knúinn til að láta herra Otis vita af þessari staðreynd þegar kom að því að ræða skilmálana. 

„Við höfum ekki kært okkur um það sjálf að búa hér,“ sagði Canterville lávarður, „síðan 

öldruð frænka mín, ekkja hertogans af Bolton, fékk næstum því slag af hræðslu vegna þess 

að beinagrind lagði hendur sínar á axlir hennar þegar hún var að skipta um föt fyrir kvöldmat. 

Hún jafnaði sig aldrei að fullu og því þykir mér það vera skylda mín að segja þér, herra Otis, 

að margir núlifandi meðlimir fjölskyldu minnar sem og sóknarpresturinn, séra Augustus 

Dampier sem kennir við King’s College í Cambridge, hafa séð drauginn. Eftir þetta óheppilega 

atvik hertogaynjunnar vildi enginn af yngri þjónum okkar vera um kyrrt hjá okkur og lá lafði 

Canterville oft andvaka um nætur vegna dularfullra hljóða sem bárust frá ganginum og 

bókaherberginu.“ 

„Lávarður minn,“ svaraði ráðherrann, „ég mun kaupa húsgögnin og drauginn á uppsettu 

verði. Ég kem frá nútímalegu landi þar sem við höfum allt sem er falt og miðað við alla ungu, 

spræku kappana okkar sem mála gamla heiminn rauðan og hafa þaðan á brott með sér bestu 

leikkonurnar og flottustu  prímadonnurnar ykkar, geri ég ráð fyrir því að ef fyrirbæri á borð 

við draug væri að finna í Evrópu myndi ekki líða á löngu áður en við hefðum hann til sýnis á 

einhverju af almenningssöfnunum okkar eða á farandsýningu.“ 

„Ég óttast að draugurinn sé til,“ sagði Canterville lávarður kankvís, „þrátt fyrir að hann 

hafi náð að veita viðnám gegn samningstilraunum ykkar áræðnu umboðsmanna. Hann hefur 

verið alkunnur í þrjár aldir eða síðan 1584 og hann birtist ávallt rétt fyrir dauðsfall einhvers 

úr fjölskyldu okkar.“ 

„Það gerir heimilislæknirinn líka ef því er að skipta, Canterville lávarður. En draugar eru 

ekki til herra og ég geri ekki ráð fyrir því að náttúrulögmálið ætli sér að víkja í þágu breska 

aðalsveldisins.“ 
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„Þið Bandaríkjamenn eruð vissulega mjög náttúrulegir,“ svaraði Canterville lávarður sem 

skildi ekki alveg síðustu athugasemd herra Otis, „og ef þið hafið ekkert á móti því að hafa 

draug á heimilinu þá er það í góðu lagi. Þú verður hinsvegar að muna að ég varaði þig við.“ 

Nokkrum vikum síðar voru kaupin fullfrágengin og í vetrarlok héldu ráðherrann og 

fjölskylda hans niður að Canterville Chase. Frú Otis, sem var áður þekkt undir nafninu ungfrú 

Lucretia R. Tappan, til heimilis á West 53rd Street, hafði verið rómuð fegurðardís í New York 

og var nú mjög myndarleg miðaldra kona með fíngerð augu og stórkostlegan vangasvip. 

Margar bandarískar hefðardömur tileinka sér yfirbragð þeirra sem haldnir eru ólæknandi 

sjúkdómi þegar þær ferðast til annarra landa, haldnar þeim misskilningi að slíkt útlit teljist til 

evrópskrar siðfágunar en frú Otis hafði aldrei fallið í þá gildru. Líkamsbygging hennar var 

glæsileg og hún var dásamlega uppfull af lífsþrótti. Hún var í rauninni mjög ensk að mörgu 

leyti og fyrirmyndardæmi um þá staðreynd að nú til dags eigum við nánast allt sameiginlegt 

með Bandaríkjamönnum, nema náttúrulega tungumálið. Elsti sonur hennar var skírður 

Washington, vegna þess að ráðherrahjónin höfðu fundið til föðurlandsástar eina 

augnabliksstund, og hafði hann aldrei hætt að sjá eftir því. Washington var fagurhærður og 

nokkuð myndarlegur ungur maður sem hafði gert sjálfan sig hæfan til að sinna bandarískum 

ríkiserindrekstri með því að vera færasti kotiljon-samkvæmisdansarinn í spilavítinu í Newport 

þrjá vetur í röð og hann hafði einnig getið sér gott orð í London fyrir framúrskarandi 

danshæfileika. Gardeníur og aðalstignin voru hans einu veikleikar. Að öðru leyti var hann 

mjög skynsamur. Ungfrú Virginia E. Otis var fimmtán ára gömul stúlka, lipur og ljúf eins og 

dádýr og í stórum, bláum augum hennar mátti sjá prýðisgott frjálsræði. Hún var dásamleg 

valkyrja. Eitt sinn þreyttu hún og Bilton lávarður keppni í smáhestareið; þau fóru tvo hringi í 

kringum garðinn og kom hún í mark einni og hálfri hestlengd á undan honum, rétt fyrir 

framan styttuna af Akkilesi, unga hertoganum af Cheshire til mikillar gleði enda bað hann 

hennar á staðnum og flóði í tárum þegar forráðamenn hans sendu hann til baka á 

heimavistina við Eton þetta sama kvöld. Yngri bræður Virginiu voru tvíburar sem venjulega 

voru kallaðir „stjörnur og rákir“ eins og þjóðfáninn þeirra þar sem stanslaust var verið að 

hýða þá. Þetta voru indælir strákar og voru þeir, að virðulega ráðherranum undanskildum, 

einu sönnu repúblikanar fjölskyldunnar. 

Canterville Chase er í rúmlega 10 kílómetra fjarlægð frá Ascot, næstu lestarstöð við 

setrið, og því hafði herra Otis pantað lítinn hestvagn og lögðu þau af stað í ökuferð sína í 

góðu skapi. Það var indælt veður þetta kvöld í júlímánuði og finna mátti fínlega angan af 
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furuviði í loftinu. Öðru hvoru heyrðu þau í skógardúfu sem velti sætu röddinni sinni mikið 

fyrir sér, eða sáu glitta í sperrta bringuna á fasana inni í skrjáfandi runna. Litlir íkornar pírðu 

augun í áttina að þeim frá beykitrjánum þegar þau fóru hjá og kanínur þutu burt í gegnum 

hrísinn og yfir mosavaxnar hæðirnar með hvítu dindlana sína sperrta upp í loft. Hinsvegar, 

þegar þau komu að trjágöngunum við Canterville Chase, hrönnuðust dökk ský skyndilega upp 

og undarleg kyrrð vofði yfir, stórt ger af bláhröfnum flaug hljóðlaust hjá og áður en þau komu 

að húsinu höfðu nokkrir stórir regndropar þegar fallið.  

Snyrtileg eldri kona tók á móti þeim. Hún stóð á tröppunum, klædd svörtu silki með 

hvíta svuntu og hvíta húfu á höfði. Þetta var ráðskonan, frú Umney, en frú Otis hafði 

samþykkt að leyfa henni að halda stöðu sinni við setrið þar sem lafði Canterville hafði óskað 

einlæglega eftir því. Hún hneigði sig djúpt fyrir hverju þeirra þegar þau stigu niður úr 

vagninum og sagði á sérkennilega gamaldags máta: „Ég býð ykkur velkomin til Canterville 

Chase.“ Þau fylgdu henni í gegnum glæsilegt anddyri í Tudor-stíl og inn í bókaherbergið sem 

staðsett var í löngu, lágu herbergi sem panellagt var með svartri eik og við enda herbergisins 

var stór gluggi með steindu gleri. Þar beið þeirra te og og léttur málsverður og eftir að hafa 

tekið af sér yfirhafnirnar settust þau niður og litu í kringum sig á meðan frú Umney þjónaði 

þeim. 

Skyndilega kom frú Otis auga á daufan, rauðan blett á gólfinu rétt hjá arninum og án 

þess að átta sig á raunverulegri merkingu hans sagði hún við frú Umney: „Ég er hrædd um að 

eitthvað hafi hellst hér niður.“ 

„Já, frú,“ svaraði gamla ráðskonan lágri röddu, „blóði var úthellt á þessum bletti.“ 

„En hræðilegt,“ æpti frú Otis; „ég kæri mig alls ekki um blóðbletti í neinni setustofu. Það 

verður að fjarlægja hann þegar í stað.“ 

Gamla konan brosti og svaraði með sama lága, dularfulla rómi og áður: „Þetta er blóðið 

úr lafði Eleanoru af Canterville sem var myrt nákvæmlega á þessum stað af eiginmanni 

sínum, Sir Simon af Canterville, árið 1575. Sir Simon lifði í níu ár eftir dauða hennar og hvarf 

svo skyndilega við mjög dularfullar aðstæður. Líkið hefur aldrei fundist en sakbitinn andi hans 

reikar enn um setrið. Ferðamenn sem og aðrir hafa dáðst mikið að blettinum og það er með 

öllu ómögulegt að fjarlægja hann.“ 

„Það er bull og vitleysa,“ kallaði Washington Otis, „Meistarablettafjarlægir Pinkertons og 

Fyrirmyndarhreinsiefnið geta hreinsað blettinn burt á svipstundu,“ og áður en skelfingu 

lostin ráðskonan gat rönd við reist var hann kominn niður á hnén og byrjaður að skrúbba 
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blettinn vandlega með einhverju sem líktist svartri förðunarvöru. Eftir örfá andartök voru 

engin ummerki um blettinn sjáanleg lengur. 

„Ég vissi að Pinkerton myndi virka,“ tilkynnti hann hróðugur er hann leit upp á fjölskyldu 

sína sem var full aðdáunar en varla hafði hann sleppt orðinu þegar hræðilegur eldingarblossi 

lýsti upp drungalegt herbergið. Þau spruttu öll á fætur við skelfilegan þrumugnýinn sem 

fylgdi og frú Umney féll í yfirlið. 

„En hryllilegt veðurfar!“ sagði bandaríski ráðherrann með hægð og kveikti sér í 

smávindli. „Ég býst við að það sé svo mikil mannmergð í gamla landinu að það sé ekki til 

nægilega mikið gott veður handa öllum. Ég hef alltaf verið á þeirri skoðun að eina ráðið sem 

stendur til boða fyrir England sé að flytja fólk úr landi.“ 

„Minn kæri Hiram,“ æpti frú Otis, „hvað getum við gert við konu sem fellur í yfirlið?“ 

„Rukkað hana jafn mikið fyrir það og fyrir að brjóta leirtau,“ svaraði ráðherrann, „það 

líður ekki yfir hana eftir það,“ og vissulega rankaði frú Umney við sér nokkrum andartökum 

síðar. Það var hinsvegar ekki um að villast að hún var í miklu uppnámi og varaði hún herra 

Otis við því að vandræði gætu vofað yfir húsinu. 

„Ég hef séð hluti með mínum eigin augum, herra,“ sagði hún, „sem fengju hárin til að 

rísa á höfði hvers kristins manns og fjöldamargar nætur hefur mér ekki komið dúr á auga 

vegna þeirra hræðilegu atburða sem eiga sér hér stað.“ Á hlýlegan hátt fullvissuðu herra og 

frú Otis hinsvegar þessa heiðarlegu sál um að þau væru ekki hrædd við drauga og eftir að 

hafa sárbænt guðlega forsjá um að halda verndarhendi sinni yfir nýju húsbændunum og gert 

ráðstafanir varðandi launahækkun, skjögraði gamla ráðskonan til herbergis síns. 

 

 

II 

 

Ofsafenginn stormurinn geisaði alla nóttina en ekkert sérstaklega eftirtektarvert átti sér stað. 

Þegar þau komu niður í morgunmat næsta dag uppgötvuðu þau hinsvegar að blóðbletturinn 

hræðilegi var kominn aftur. „Þetta getur varla verið Fyrirmyndarhreinsiefninu að kenna,“ 

sagði Washington, „því ég hef látið á það reyna við allar mögulegar aðstæður. Draugurinn 

hlýtur að hafa verið hér að verki.“ Því næst fjarlægði hann blettinn öðru sinni en næsta 

morgun var bletturinn kominn aftur. Þriðja morguninn var bletturinn kominn enn á ný þrátt 
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fyrir að herra Otis hafi sjálfur læst bókaherberginu um kvöldið og farið upp með lykilinn. Öll 

fjölskyldan var nú farin að sýna þessu máli mikinn áhuga. Herra Otis var farið að gruna að 

hann hafi verið of kreddufastur þegar hann hafnaði tilvist drauga, frú Otis lýsti því yfir að hún 

hygðist ganga í Sálarrannsóknafélagið og Washington samdi langt bréf til herramannanna 

Myers og Podmore varðandi varanleika glæpatengdra blóðbletta. Þessa nótt voru allar 

efasemdir varðandi tilvist hins yfirnáttúrulega að eilífu þurrkaðar út. 

Eftir heitan og sólríkan dag ákvað öll fjölskyldan að fara í ökuferð í aftansvalanum. Þau 

sneru ekki aftur heim fyrr en klukkan níu um kvöldið og snæddu þá léttan kvöldverð. 

Samræðurnar snerust ekki að neinu leyti um drauga. Vanalega eru móttækileiki og 

eftirvænting frumskilyrði fyrir því að verða vitni að dulrænum fyrirbærum en þau skilyrði 

voru ekki til staðar í þessu tilviki. Síðar frétti ég frá herra Otis að umræðuefni kvöldsins hafi 

einungis snúist um það sem eðlilegt er fyrir siðfágaða Bandaríkjamenn af heldri stétt að 

ræða, svo sem gríðarlega leikræna yfirburði frú Fanny Davenport yfir Söru Bernhardt; hversu 

erfitt væri að verða sér úti um grænt korn, kökur úr bókhveiti og þurrkaða maískjarna, 

jafnvel á hinum bestu ensku heimilum; mikilvægi Boston í þróun heimssálarinnar; kostina við 

farangursmiðakerfið á lestarferðalögum; og hversu hljómfagur New York hreimurinn er í 

samanburði við London drafandann. Ekki var minnst einu orði á hið yfirnáttúrulega né heldur 

vísað til Sir Simons af Canterville að neinu leyti. Klukkan ellefu tók fjölskyldan á sig náðir og 

hálftíma síðar var búið að slökkva öll ljós í húsinu. Einhverju síðar vaknaði herra Otis við 

forvitnilegan hávaða sem kom frá ganginum fyrir utan herbergið hans. Það var sem glamraði 

í járni og hljóðið virtist færast stöðugt nær. Hann fór samstundis á fætur, kveikti á eldspýtu 

og leit á klukkuna sem var nákvæmlega eitt að nóttu. Hann var alveg rólegur og athugaði 

púlsinn sem sýndi engin merki um sótthita. Furðulegt hljóðið hélt áfram og því fylgdi mjög 

greinilegt fótatak. Hann fór í inniskóna sína, tók lítið aflangt lyfjaglas úr koffortinu sínu og 

opnaði dyrnar. Rétt fyrir framan hann í daufu tunglsljósinu stóð gamall maður, hræðilegur 

ásýndum. Augu hans voru sem rauðglóandi kol, axlasíðir liðir hársins voru gráir og mattir, 

fornfáleg föt hans voru skítug og rifin og þungir hlekkir og ryðgaðir fjötrar héngu á úlnliðum 

hans og ökklum. 

„Minn kæri herra,“ sagði herra Otis, „ég verð að krefjast þess að þú smyrjir þessar keðjur 

og því færi ég þér litla flösku af Sólarupprásarsmurningunni frá Tammany. Sagnir herma að 

fullkominn árangur náist eftir aðeins eitt skipti og lesa má marga vitnisburði þess efnis á 

umbúðunum, meðal annars frá mörgum af frægustu guðsmönnum heimalands okkar. Ég skal 
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skilja smurninguna eftir handa þér hérna við hliðina á kertunum við herbergið og mun 

gjarnan útvega þér meira, skyldir þú þarfnast þess.“ Að svo mæltu lagði bandaríski 

ráðherrann flöskuna frá sér á marmaraborð, lokaði dyrunum og lagðist til hvílu. 

Eitt augnablik stóð Canterville draugurinn hreyfingarlaus af eðlilegri vandlætingu, því 

næst slengdi hann flöskunni með krafti niður á bónað gólfið og á meðan hann þaut eftir 

ganginum gaf hann frá sér djúpar stunur og skelfilegt grænt ljós glóði af honum. En um leið 

og hann var kominn upp eikarstigann var hurð hrundið upp, tvær litlar hvítklæddar verur 

birtust og stór koddi þaut rétt framhjá höfði hans! Hann mátti greinilega engan tíma missa og 

því nýtti hann sér í skyndi fjórðu víddina sem flóttaleið, hvarf í gegnum veggklæðninguna og 

þögn ríkti í húsinu á ný. 

Þegar hann var kominn inn í lítið leyniherbergi í vinstri álmunni, hallaði hann sér upp að 

tunglsgeisla til þess að kasta mæðinni og reyndi að átta sig á því í hvaða stöðu hann væri 

kominn. Aldrei á sínum afburðasnjalla, samfellda, þrjúhundruð ára ferli hafði hann verið jafn 

frámunalega móðgaður. Hann hugsaði til ekkju hertogans sem hann hræddi nærri líftóruna 

úr þegar hún stóð við spegilinn, skreytt blúndum og demöntum; um þjónustustúlkurnar 

fjórar sem fengu móðursýkiskast eingöngu vegna þess að hann glotti við þeim í gegnum 

gluggatjöld í einu af gestaherbergjunum; um það þegar hann slökkti á kerti sóknarprestsins 

er presturinn var að koma frá bókaherberginu síðla kvölds og hafði presturinn æ síðan verið 

undir umsjón Sir William Gull sem fullkomið dæmi um píslarvott taugasjúkdóma; og þegar 

frúin af Tremouillac vaknaði snemma einn morguninn og sá beinagrind sitja í hægindastól við 

arineldinn að lesa dagbókina hennar, var rúmföst næstu sex vikurnar með heilahimnubólgu 

og þegar hún jafnaði sig sættist hún við kirkjuna og sleit sambandi sínu við alræmda 

efasemdamanninn Monsieur de Voltaire. Hann minntist kvöldsins skelfilega þegar illkvittni 

lávarðurinn af Canterville fannst í herbergi sínu, við það að kafna á tígulgosa sem var kominn 

hálfa leið niður í kokið á honum og játaði, rétt áður en hann dó, að hafa svikið 50 þúsund 

pund af Charles James Fox í Crockfordsklúbbnum með þessu sama spili og sór og sárt við 

lagði að draugurinn hafi neytt sig til þess að gleypa það. Öll hans helstu afrek rifjuðust upp 

fyrir honum, allt frá brytanum sem skaut sjálfan sig í búrinu vegna þess að hann sá græna 

hönd banka á gluggarúðuna, að hinni fögru lafði Stutfield sem neyddist til að ganga með 

svart flauelsband um hálsinn til þess að fela varanlegt handarfar sem hafði brennt sig á hvíta 

húðina og að lokum drekkti hún sér í vatnakarfatjörninni við endann á King’s Walk. Eins og 

sönnum listamanni sæmir fór hann yfir rómuðustu gjörninga sína af ákafri sjálfsdýrkun og 
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brosti beiskt með sjálfum sér yfir því þegar hann kom síðast fram sem „Ruben hinn rauði, 

eða kyrkta barnið,“ yfir frumraun sinni sem „Gibeon hinn horaði, blóðsugan frá Bexley Moor“ 

og yfir fjaðrafokinu sem hann olli eitt indælt júníkvöld með því einu að spila keilu með sínum 

eigin beinum á tennisvellinum. Og eftir allt þetta komu á staðinn einhverjir fyrirlitlegir, 

nýtískulegir Bandaríkjamenn og buðu honum Sólarupprásarsmurningu og hentu koddum að 

höfði hans! Það var óbærilegt með öllu. Þar að auki hafði enginn draugur í sögunni nokkurn 

tímann þurft að sætta sig við slíka framkomu. Hann afréð því að ná fram hefndum og var í 

þungum þönkum það sem eftir lifði nætur. 

 

 

III 

 

Yfir morgunverðarborðinu næsta morgun eyddi Otis fjölskyldan þó nokkrum tíma í að ræða 

drauginn. Bandaríski ráðherrann var skiljanlega nokkuð gramur yfir því hvernig gjöfinni hans 

hafði verið tekið. „Ég hef enga löngun til að gera draugnum neitt líkamlegt mein,“ sagði 

hann, „og ég verð að taka það fram að miðað við hversu lengi hann hefur dvalið í húsinu 

finnst mér það mikil vanvirðing að henda koddum í hann“ – mjög réttmæt athugasemd sem 

olli því, er mér miður að segja, að tvíburarnir sprungu úr hlátri. „Á hinn bóginn,“ hélt hann 

áfram, „ef hann neitar í raun og veru að nota Sólarupprásarsmyrslið þá verðum við að taka 

hlekkina af honum. Það verður allsendis ómögulegt að sofa með slíkan hávaða fyrir utan 

svefnherbergin.“ 

Þau urðu hinsvegar ekki fyrir neinu ónæði það sem eftir lifði vikunnar og það eina sem 

vakti einhverja athygli var stöðug endurnýjun blóðblettsins á gólfi bókaherbergisins. Það var 

vissulega mjög skrítið þar sem herra Otis læsti alltaf hurðinni á kvöldin og gluggarnir voru 

vandlega lokaðir. Einnig var töluvert skeggrætt um kameljónseiginleika blettsins. Suma 

morgna var litur blettsins með daufum, rauðum blæ (líkum litarhafti indíána), aðra daga var 

hann eldrauður eða djúpfjólublár og eitt sinn, þegar fjölskyldan kom niður til þess að biðja 

bænir sínar í samræmi við einfalda helgisiði Frjálsu bandarísku endurbættu biskupa-

kirkjunnar, var bletturinn skærsmaragðsgrænn. Þessi síbreytileiki skemmti mannskapnum að 

sjálfsögðu mjög mikið og gaf oft tilefni til veðmála á kvöldin. Sú eina sem ekki tók þátt í 
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glensinu var Virginia litla sem af einhverjum óútskýranlegum ástæðum var talsvert miður sín 

yfir blóðblettinum og morguninn sem hann var smaragðsgrænn brast hún nánast í grát. 

Draugurinn birtist í annað sinnið á sunnudagskvöldi. Stuttu eftir að þau höfðu tekið á sig 

náðir hrukku þau skyndilega í kút vegna ógurlegs glamurs á ganginum. Þau flýttu sér niður 

stigann og fundu þar stóran, gamlan brynklæðnað sem dottið hafði af palli sínum niður á 

steingólfið en Canterville draugurinn sat í stól með háu baki, nuddaði á sér hnén og þjáðist 

greinilega mikið. Tvíburarnir, sem höfðu baunabyssur sínar meðferðis, skutu þegar í stað 

tveimur skotum á hann með nákvæmni sem aðeins er hægt að öðlast með mikilli æfingu á 

skriftarkennara, og samtímis miðaði bandaríski ráðherrann byssunni sinni á hann og skipaði 

honum, samkvæmt siðareglum Kaliforníu, að fara upp með hendur! Draugurinn brást við 

með trylltu reiðiöskri, geystist því næst í gegnum þau eins og mistur, slökkti í leiðinni á 

kertinu sem Washington Otis hélt á og skildi fjölskylduna eftir í niðamyrkri. Þegar hann var 

kominn upp stigann náði hann að jafna sig og ákvað svo að láta rómaða, djöfullega hláturinn 

sinn dynja um húsið því það hafði, að hans mati, komið honum oftar en einu sinni að góðum 

notum. Hláturinn var sagður hafa valdið því að hárkolla Raker lávarðs hafi gránað á einni 

nóttu og vissulega höfðu þrjár af þernum lafði Canterville hætt störfum áður en mánuðurinn 

þeirra var liðinn. Með það í huga hló hann sínum hræðilegasta hlátri þar til söng í gamla, 

kúpta þakinu en varla hafði skelfilegt bergmálið fjarað út þegar dyr opnuðust og frú Otis kom 

út í ljósbláum morgunsloppi. „Ég er hrædd um að þú sért langt frá því að vera við góða 

heilsu,“ sagði hún, „og því færi ég þér flösku af mixtúru Dobells læknis. Ef þú hrjáist af 

meltingartruflunum þá mun þetta meðal reynast þér með afbrigðum vel.“ Bálreiður 

draugurinn hvessti augun á hana og hóf strax að búa sig undir það að breyta sér í stóran, 

svartan hund, afrek sem hann var réttilega nafntogaður fyrir, auk þess sem heimilislæknir 

fjölskyldunnar hafði alltaf sagt þennan gjörning vera ástæðuna fyrir varanlegum fávitaskap 

föðurbróður Canterville lávarðs, hins háttvirta Thomas Horton. Hann hikaði hinsvegar við að 

framkvæma hrottaleg áform sín þegar ómur af fótataki færðist nær og sættist á það í staðinn 

að gera sig ögn sjálflýsandi og hvarf síðan með djúpri kirkjugarðsstunu einmitt þegar 

tvíburarnir voru komnir upp að honum. 

Þegar hann var kominn í herbergið sitt brotnaði hann algjörlega niður og komst í 

ofsafengið uppnám. Eðlilega gramdist honum dónaskapur tvíburanna og gróf efnishyggja frú 

Otis mjög mikið en það sem angraði hann mest af öllu var að hann hafði ekki náð að klæðast 

hringabrynjunni. Hann hafði vonast til að það myndi vekja spennu, jafnvel á meðal 
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nútímalegra Bandaríkjamanna, að sjá brynklædda vofu þó ekki væri nema af virðingu fyrir 

þjóðskáldinu þeirra Longfellow en þokkafull og áhrifarík ljóðlist hans hafði stytt honum 

marga stundina á meðan Canterville fjölskyldan brá sér af bæ. Þar að auki voru þetta 

brynklæðin hans. Hann hafði átt mikilli velgengi að fagna þegar hann klæddist þeim á 

Kenilworth mótinu og var hrósað í hástert fyrir þau af ekki ómerkari manneskju en 

jómfrúardrottningunni sjálfri. Eigi að síður bar þyngd risastóru brjóstplötunnar og 

stálhjálmsins hann ofurliði þegar hann setti klæðin á sig og því féll hann harkalega á 

steingólfið og við það hruflaði hann illa á sér bæði hnén og marðist á hnúum hægri handar. 

Næstu daga á eftir var hann þungt haldinn og sté varla út fyrir dyr herbergis síns nema til 

að halda blóðblettinum í góðu horfi. En með því að sinna sjálfum sér mjög vel náði hann 

góðum bata og einsetti sér að freista þess þriðja sinni að hræða bandaríska ráðherrann og 

fjölskyldu hans. Hann valdi að birtast aftur föstudaginn 17. ágúst, eyddi meginpartinum af 

þeim degi í að fara yfir fataskápinn sinn og ákvað að lokum að velja stóran, slútandi hatt með 

rauðri fjöður, líkklæði með blúndum við úlnliði og háls og ryðgaðan rýting. Þegar kvöldaði, 

skall á ofsafengið slagviðri og var vindurinn svo sterkur að skrölti og glamraði í öllum 

gluggum og hurðum gamla hússins. Það var einmitt svona veður sem honum líkaði best. Það 

sem hann hafði skipulagt var eftirfarandi. Hann ætlaði sér að laumast inn á herbergi 

Washingtons Otis, koma sér fyrir við fótagaflinn, gefa frá sér þvaðursleg hljóð og stinga sig 

þrisvar sinnum á háls á meðan róleg tónlist hljómaði. Honum var sérstaklega í nöp við 

Washington þar sem hann vissi vel að það var hann sem lagði það í vana sinn að fjarlægja 

fræga Canterville blóðblettinn með Fyrirmyndarhreinsiefni Pinkertons. Eftir að hafa lækkað 

rostann í þessum ófyrirleitna og fífldjarfa unglingi og skilið hann eftir auman og skjálfandi af 

hræðslu ætlaði hann að halda yfir í herbergi bandaríska ráðherrans og eiginkonu hans, leggja 

þvala hönd á enni frú Otis og hvæsa á meðan hræðilegum leyndarmálum grafhýsanna í eyra 

eiginmanns hennar. Hann hafði ekki enn gert upp hug sinn varðandi Virginiu litlu. Hún hafði 

aldrei móðgað hann á nokkurn hátt og hún var snotur og nærgætin. Hann myndi láta nægja 

að gefa frá sér nokkrar innantómar stunur innan úr fataskápnum hennar en ef það raskaði 

ekki ró hennar ætlaði hann að þreifa á rúmábreiðunni með skjálfandi, rykkjóttum fingrum. 

Hann var hinsvegar staðráðinn í að veita tvíburunum ærlega ráðningu. Hann ætlaði að 

sjálfsögðu að byrja á því að setjast á brjóstkassa þeirra svo þeim líði eins og að þeir séu að 

kafna í eigin martröð. Næst, þar sem rúm þeirra stóðu nokkuð þétt saman, ætlaði hann að 

birtast sem grænt, ískalt lík og standa á milli þeirra þar til tvíburarnir væru lamaðir af ótta og 
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kasta loks af sér líkklæðunum og afhjúpa klórhvíttaða beinagrind með einu auga sem velkist 

um í augntóftinni og skríða um herbergið í anda persónunnar „Daniel hinn daufi, eða 

sjálfsmorðsbeinagrindin“ en hann hafði oftar en einu sinni náð að vekja upp mikil viðbrögð 

með þeirri rullu og þótti honum hún nánast jafnast á við frægasta hlutverk hans, „Martin 

hinn maníski, eða grímuklædda ráðgátan.“ 

Klukkan hálfellefu heyrði hann að fjölskyldan hélt til náða. Hlátursrokur tvíburanna 

röskuðu ró hans nokkra stund. Þeir voru greinilega að skemmta sér fyrir háttinn, rétt eins og 

fjörugir, áhyggjulausir skóladrengir gera en klukkan korter yfir ellefu var allt orðið hljótt og 

þegar klukkan sló miðnætti skundaði hann af stað. Ugla sló vængjum sínum í gluggarúðu, 

hrafn krunkaði frá gamla ýviðartrénu og vindurinn ráfaði stynjandi umhverfis húsið líkt og 

glötuð sál en Otis fjölskyldan svaf, ómeðvituð um yfirvofandi skapadóm sinn og þrátt fyrir 

öskrandi slagviðrið voru stöðugar hrotur bandaríska ráðherrans honum auðheyranlegar. 

Hann steig pukurslega út í gegnum veggklæðninguna, illkvittið bros lék um grimmdarlegar, 

hrukkóttar varir hans og fölur máninn faldi andlit sitt í skýjunum er draugurinn laumaðist 

framhjá stóra glugganum í útskotinu sem skreyttur var himinbláu og gylltu skjaldarmerkinu 

sem tilheyrði honum og myrtu eiginkonunni hans. Áfram sveif hann eins og illskeyttur skuggi 

og jafnvel myrkrið virtist hafa óbeit á honum þegar hann fór hjá. Eitt augnablik fannst honum 

sem einhver væri að kalla og nam því staðar en það var einungis geltið í hundinum á næsta 

bæ svo hann hélt áfram, muldrandi einkennilegar sextándualdar formælingar og sveiflaði 

öðru hvoru ryðguðum rýtingnum út í miðnæturmyrkrið. Að lokum kom hann að horninu á 

ganginum sem lá að herbergi Washingtons ólánsama. Hann nam staðar þar eitt augnablik, 

vindurinn blés löngum, gráum lokkunum um höfuð hans og ólýsanlegur hryllingurinn í 

líkklæðunum hlykkjaðist upp í kynlegar og afskræmdar fellingar. Klukkan sló korter yfir og þá 

fannst honum rétti tíminn runninn upp. Það hlakkaði í honum en hann hafði ekki fyrr gengið 

fyrir hornið en hann hrökklaðist til baka með ámátlegu skelfingarveini og faldi fölt andlitið í 

löngum, beinaberum höndunum. Rétt fyrir framan hann stóð hræðileg vofa, hreyfingarlaus 

eins og útskorið líkneski og jafn afskræmd og draumfarir vitfirrings! Höfuð hennar var nakið 

og gljáandi, andlitið kringlótt, þykkt og fölt og hræðilegur hlátur virtist hafa á sársaukafullan 

hátt fest eilíft glott á andlit hennar. Skarlatsrauðir ljósgeislar skinu út um augun, munnurinn 

var sem breiður eldbrunnur og ófrýnileg klæðin, sem líktust hans eigin, sveipuðu þessa 

risavöxnu veru hvítri kyrrð. Á brjósti sínu bar veran platta með skringilegu, fornu letri. Þetta 
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virtist vera smánarrolla, einhvers konar skrá yfir svívirðilegar syndir, einhvers konar 

glæpatímatal og með hægri hendi hélt hún á lofti bjúgsverði úr glitrandi stáli. 

Þar sem hann hafði aldrei séð draug áður varð hann að sjálfsögðu afskaplega hræddur 

og eftir að hafa litið snöggvast aftur á ægilegu vofuna flúði hann til herbergis síns, hrasandi 

um síð líkklæðin á meðan hann þaut niður eftir ganginum og lét loks ryðgaðan rýtinginn falla 

ofan í reiðstígvél ráðherrans, þar sem brytinn kom auga á hann næsta morgun. Þegar hann 

var kominn aftur í vistarverur sínar, þar sem hann gat verið í næði, fleygði hann sér niður á 

litla hálmdýnu og huldi andlit sitt undir fötunum. Eftir nokkra stund ákvað hugrakki gamli 

Canterville draugurinn hinsvegar að standa fast á sínu og komst að þeirri niðurstöðu að fara 

og tala við hinn drauginn strax í birtingu. Um leið og morgunbirtan hóf að gylla hæðirnar fór 

hann aftur þangað sem hann hafði fyrst komið auga á vofuna viðbjóðslegu með það í huga 

að tveir draugar væru þrátt fyrir allt betri en einn og að með hjálp þessa nýja vinar gæti hann 

glímt við tvíburana á öruggan hátt. Þegar hann var hinsvegar kominn á staðinn mætti honum 

skelfileg sýn. Eitthvað hafði greinilega komið fyrir vofuna því að ljósið úr innantómum 

augunum var horfið með öllu, blikandi sverðið hafði fallið úr hendi hennar og vofan stóð, að 

því er virtist, skáhallt upp við vegginn á þvingaðan og óþægilegan máta. Hann skaust til og 

greip utan um veruna en honum til mikillar skelfingar rann höfuðið af henni og rúllaði á 

gólfið, búkurinn lyppaðist niður og hann stóð eftir með gegnsætt bómullarrúmhengi í fanginu 

og við fætur hans lágu sópur, eldhússax og innantóm næpa! Þar sem honum var ómögulegt 

að skilja þessa forvitnilegu umbreytingu, þreif hann upp plattann með ofsa og í grárri 

morgunskímunni las hann þessi skelfilegu orð: 

 

OTIS DRAUGURUNN 

Hinn eyni sanni og upprunnalegi draugur. 

Varist falskanir. 

Allir aðrir eru eftirlíkingarar. 

 

 Í einni svipan rann sannleikurinn upp fyrir honum. Hann hafði verið blekktur, svikinn og 

gabbaður! Í augum hans kviknaði gamli Canterville svipurinn; hann gnísti tannlausum 

gómunum, lyfti visnuðu höndunum hátt yfir höfuð sér og með myndrænu málfari af gamla 



84 

skólanum sór hann þess eið að þegar haninn hefir galað öðru sinni færi blóðug atburðarás af 

stað og morð myndi ráfa hljóðlega um setrið. 

Vart hafði hann lokið við að sverja þennan hryllilega eið þegar hanagal heyrðist frá rauðu 

skífulögðu þaki á fjarlægu býli. Draugurinn hló löngum, lágum, bitrum hlátri og beið. Hann 

beið klukkustundum saman en af einhverri furðulegri ástæðu galaði haninn ekki öðru sinni. 

Loks, klukkan hálfátta, neyddist hann til að gefast upp á illgjörnum áætlunum sínum vegna 

þess að þjónustustúlkurnar voru komnar á stjá og því laumaðist hann aftur til herbergis síns í 

þungum þönkum, vonlítill og við það að missa sjónar á tilgangi sínum. Hann leitaði 

upplýsinga í mörgum fornum riddarabókum, sem hann hafði einmitt mikið dálæti á, og 

komst að því að í hvert sinn sem þessi eiður hans hafði verið svarinn hafi haninn galað öðru 

sinni. „Megi þessi óstýriláti fugl falla í eilífa glötun,“ muldraði hann. „Þegar ég var uppi hefði 

ég rekið hann þvert í gegnum hálsinn með gildu spjóti mínu og látið hann gala fyrir mig, þótt 

það væri í dauðaslitrunum!“ Því næst lagðist hann til hvílu í þægilegri líkkistu úr blýi og dvaldi 

þar fram á kvöld. 

 

 

IV 

 

Daginn eftir var draugurinn mjög lúinn og máttvana. Hrikalegur æsingur síðustu fjögurra 

vikna var farinn að taka sinn toll. Hann var orðinn ein taugahrúga og honum dauðbrá við 

hvert minnsta hljóð. Hann hélt sig inni í herbergi sínu í fimm daga og ákvað loks að gefast 

upp á að viðhalda blóðblettinum á gólfi bókaherbergisins. Ef Otis fjölskyldan vildi ekki hafa 

hann þá átti hún það greinilega ekki skilið. Þetta fólk lifði augljóslega á mjög lágu, 

efnishyggjulegu tilverustigi og var með öllu ófært um að meta táknrænt gildi skynrænna 

fyrirbæra. Spurningin um draugasýnir og þróun birtingarmynda annars tilverustigs var að 

sjálfsögðu allt annað mál sem hann hafði ekki beint stjórn á. Það var heilög skylda hans að 

birtast á ganginum einu sinni í viku og þvaðra eitthvað úr stóra glugganum í útskotinu fyrsta 

og þriðja miðvikudag hvers mánaðar og hann sá ekki fram á að geta á heiðvirðan hátt sloppið 

frá þeim skyldum sínum. Hann hafði vissulega hagað sér ákaflega illa í sínu lífi en aftur á móti 

var hann mjög svo samviskusamur varðandi allt sem tengdist yfirnáttúrulegum fyrirbrigðum. 

Næstu þrjá laugardaga fór hann þess vegna um gangana á milli klukkan tólf og þrjú að nóttu 
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til eins og venjulega en varaðist það sem mest hann mátti að sjást eða að láta heyra í sér. 

Hann fór úr stígvélunum sínum, steig eins létt og hann gat á gömlu, maðkétnu gólffjalirnar, 

klæddist stórri svartri flauelsskikkju og gætti þess að smyrja keðjurnar sínar með 

Sólarupprásarsmurningunni. Ég verð að viðurkenna að honum þótti það mjög erfið ákvörðun 

að temja sér síðasttalda úrræðið. Þrátt fyrir það læddist hann inn í svefnherbergi herra Otis 

eitt kvöldið þegar fjölskyldan sat að snæðingi og tók flöskuna. Í fyrstu þótti honum þetta ögn 

niðurlægjandi en varð síðar nógu skynsamur til að viðurkenna að þessi uppfinning hefði 

nokkuð til síns ágætis og þjónaði tilgangi sínum að vissu leyti. En þrátt fyrir allt þetta var 

hann ekki látinn óáreittur. Sí og æ hrasaði hann í myrkrinu um snæri sem strengt hafði verið 

þvert yfir ganginn og eitt sinnið, er hann var klæddur fyrir hlutverkið „Isaac hinn svarti, eða 

veiðimaður Hogley-skóga,“ hlaut hann mjög slæma byltu eftir að hafa stigið í smjör-

rennibraut sem tvíburarnir höfðu útbúið frá vefnaðarherberginu niður að efsta hluta 

eikarstigans. Þessi síðasta móðgun reitti hann svo til reiði að hann einsetti sér að gera 

lokatilraun til þess að leggja áherslu á virðingar- og samfélagsstöðu sína með því að 

heimsækja ungu, ósvífnu Eton-skóladrengina næsta kvöld í gervi frægu persónunnar hans 

„Rupert hinn gálausi, eða hauslausi jarlinn.“ 

Sjötíu ár voru liðin síðan hann birtist síðast í þessu gervi en það var þegar lafði Barbara 

Modish varð svo skelkuð við þessa sýn að hún sleit fyrirvaralaust trúlofun sinni við afa 

núverandi Canterville lávarðs, strauk til Gretna Green með hinum myndarlega Jack Castleton 

og lýsti því yfir að ekkert í heiminum gæti fengið hana til að giftast inn í fjölskyldu sem leyfði 

svona hræðilegri vofu að ganga um veröndina í ljósaskiptunum. Aumingja Jack var síðar 

skotinn í einvígi við Canterville lávarð á Wandsworth Common og lafði Barbara dó úr 

ástarsorg í Tunbridge Wells áður en árið var úti, þannig að þessi gjörningur heppnaðist vel í 

alla staði. Það var afskaplega vandasamt að útbúa „sminkið“ fyrir þetta gervi, ef mér leyfist 

að nota svo tilgerðarlegt leiklistarhugtak í tengslum við eina mestu ráðgátu hins 

yfirnáttúrlega, eða heimsins ofar hinu náttúrulega eins og það myndi útleggjast á 

vísindalegan máta, og það tók hann fullar þrjár stundir að gera sig kláran. Loks var allt tilbúið 

og hann var mjög ánægður með útkomuna. Stóru leðurreiðstígvélin voru örlítið of stór á 

hann og hann fann aðeins aðra af hestaskammbyssunum sínum en á heildina litið var hann 

nokkuð sáttur og klukkan korter yfir eitt sveif hann út í gegnum veggklæðninguna og læddist 

út ganginn. Þegar hann kom að herbergi tvíburanna, sem ég ætti að nefna að kallað var bláa 

svefnherbergið vegna bláu rúmhengjanna, sá hann að örlítil rifa var á dyragættinni. 
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Draugurinn vildi gera inngöngu sína sem áhrifaríkasta og hratt því hurðinni upp á gátt en fékk 

þá stóra fötu af vatni beint yfir sig þannig að hann rennblotnaði og fatan lenti næstum því á 

vinstri öxl hans. Á sömu stundu heyrði hann niðurbældan hlátur sem barst frá fjögurra stólpa 

rúminu. Taugaáfallið sem hann varð fyrir var svo mikið að hann flúði eins hratt og hann gat 

aftur til herbergis síns og næsta dag lá hann fyrir með svæsið kvef. Það eina sem gat með 

einhverju móti huggað hann í þessu máli var sú staðreynd að hann hafði ekki tekið höfuðið 

sitt með sér því hefði hann gert það hefðu afleiðingarnar getað orðið mjög alvarlegar. 

Hann gaf nú upp alla von um að geta nokkurn tímann hrætt þessa óhefluðu, bandarísku 

fjölskyldu og lét sér nægja að læðast um gangana í mjúkbotna inniskóm með þykkan rauðan 

trefil um hálsinn til að verja sig gegn dragsúg, vopnaður gamaldags handbyssu ef tvíburarnir 

skyldu ráðast á hann. Kornið sem fyllti mælinn kom þann 19. september. Hann hafði farið 

niður í stóra anddyrið, fullviss um að þar yrði hann látinn í friði, og skemmti sér við að 

hæðast að stóru ljósmyndunum af bandaríska ráðherranum og frú sem teknar höfðu verið af 

vinsæla, bandaríska ljósmyndaranum Saroni og höfðu nú komið í stað myndanna af 

Canterville fjölskyldunni. Hann var klæddur í einföld en snyrtileg síð líkklæði sem útötuð voru 

kirkjugarðsmold, hafði fest á sér kjálkann með gulum léreftsbút og hélt á lítilli lukt og 

grafaraskóflu. Hann var í rauninni klæddur sem persónan „Jonas hinn grafarlausi, eða 

líkþjófurinn frá Chertsey Barn,“ sem var einmitt ein af markverðustu túlkunum hans og 

nokkuð sem Canterville fjölskyldan ætti ekki að geta gleymt auðveldlega þar sem hún hafði 

að geyma raunverulegan uppruna deilnanna við nágranna þeirra, Rufford lávarð. Klukkan var 

um fjórðung gengin í þrjú að nóttu til og svo framarlega sem hann vissi var enginn á ferli. 

Hinsvegar, þar sem hann rölti í átt að bókaherberginu til að athuga hvort einhver snefill væri 

eftir af blóðblettinum, stukku skyndilega tvær verur út úr myrku horni, veifuðu 

handleggjunum villt og galið yfir höfðum sér og öskruðu „BÖÖÖ!“ í eyra hans. 

Mikil skelfing greip hann sem var mjög eðlilegt miðað við þessar kringumstæður og æddi 

hann því í átt að stiganum en þar beið Washington Otis hans með stóra garðslöngu. Hann var 

króaður af, umkringdur óvinum á alla kanta og brá því á það ráð að láta sig hverfa inn í stóru 

eldstóna, sem var sem betur fer fyrir hann ekki í notkun þá stundina, og neyddist til að koma 

sér til baka í gegnum pípurnar og reykháfana. Þegar hann kom til herbergis síns var hann í 

hræðilegu ásigkomulagi, skítugur, ringlaður og örvæntingarfullur. 

Eftir þetta sást hann aldrei aftur í leiðangri að nóttu til. Tvíburarnir biðu nokkrum sinnum 

eftir honum í leyni og stráðu hnetuskurn á gangana á hverri nóttu, foreldrum þeirra og 
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þjónustufólki til mikils ama, en án árangurs. Það var greinilegt að tilfinningar hans voru svo 

djúpu sári særðar að hann myndi ekki birtast aftur. Herra Otis hélt því áfram sinni 

framúrskarandi vinnu við að skrifa sögu demókrataflokksins en það verkefni hafði nú þegar 

verið í smíðum hjá honum í nokkur ár; frú Otis stóð fyrir dásamlegri sjávarréttanestisferð 

sem vakti undrun hjá öllum í héraðinu; drengirnir hófu að stunda ýmiss konar bandarískar 

þjóðaríþróttir eins og háfleik og spilaleikina jóker og póker; og Virginia reið um lóðina á 

smáhesti sínum ásamt hertoganum af Chesire sem hafði ákveðið að eyða síðustu vikum 

sumarleyfis síns við Canterville Chase. Almennt var gengið út frá því að draugurinn hefði látið 

sig hverfa og herra Otis skrifaði meira að segja Canterville lávarði bréf þess efnis og í svari 

sínu lýsti lávarðurinn yfir mikilli ánægju yfir fréttunum og óskaði mektarkonu ráðherrans 

innilega til hamingju. 

Otis fjölskyldan hafði hinsvegar látið blekkjast því draugurinn var enn í húsinu og þrátt 

fyrir að vera nærri því orðinn örkumla var hann langt í frá tilbúinn til að láta kyrrt liggja, 

sérstaklega þar sem hann hafði frétt að hertoginn ungi af Cheshire væri á meðal gesta en 

afabróðir hertogans, Francis Stilton lávarður, hafði eitt sinn veðjað hundrað gíneum á móti 

Carbury ofursta um að hann gæti spilað teningaspil við Canterville drauginn og fannst næsta 

morgun á gólfinu í spilaherberginu þar sem hann lá svo stjarfur og hjálparvana að jafnvel 

þótt hann hafi náð háum aldri gat hann aldrei framar sagt neitt annað en „sexupar“. Sagan 

var fólki vel kunn á þessum tíma þó að hún hafi verið þögguð niður af fremsta megni í 

virðingarskyni við tilfinningar fjölskyldnanna tveggja; og heildarfrásögn af öllum 

kringumstæðum tengdum þessum atburði er að finna í þriðja bindi af Endurminningum um 

ríkisstjórann og vini hans sem Tattle lávarður tók saman. Draugurinn var því að sjálfsögðu 

mjög óþreyjufullur að sýna fram á að hann gæti ennþá haft áhrif á Stilton-ættina sem 

vissulega voru fjarskyldir ættingjar hans þar sem hann og frænka hans, sem var önnur 

eiginkona Sieur de Bulkeley, voru systkinabörn en eins og allir vita eru hertogarnir af 

Cheshire komnir af aðalsmanninum af Bulkeley í beinan legg. Því gerði hann ráðstafanir til 

þess að birtast litla elskhuga Virginiu í sínu fræga gervi „Vampírumunkurinn, eða blóðlausi 

Benediktusarmunkurinn,“ en túlkun hans var svo hryllileg að þegar gamla lafði Startup sá 

hana, sem hún gerði eitt örlagaríkt gamlárskvöld árið 1764, gaf hún frá sér svo nístandi öskur 

að það endaði með því að hún fékk ofsafengið heilablóðfall og dó innan þriggja daga, eftir að 

hafa gert Canterville fjölskylduna arflausa þó þau væru hennar nánustu ættingjar og lét allt 

sitt fé renna til lyfsalans síns í London. Á ögurstundu var það hinsvegar óttinn við tvíburana 
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sem kom í veg fyrir að hann yfirgæfi herbergi sitt og svaf því hertoginn litli rólegur undir 

stóra, fiðraða rúmtjaldinu í konunglega svefnherberginu og dreymdi Virginiu. 

 

 

V 

 

Nokkrum dögum síðar fóru Virginia og hrokkinhærði riddarinn hennar í útreiðartúr um 

Brockley-engi en í þeirri ferð reif Virginia reiðfötin sín svo illa er hún reið í gegnum limgerði 

að þegar hún sneri heim tók hún þá ákvörðun að fara inn um bakdyrnar til þess að enginn 

kæmi auga á hana svona útlítandi. Þegar hún var á hlaupum framhjá vefnaðarherberginu, 

vildi svo til að dyrnar stóðu opnar og henni sýndist sem einhver væri þar inni og gerði ráð 

fyrir að það væri þerna móður sinnar sem stundum vann þarna að sínum verkefnum og 

ákvað því að kíkja inn og biðja hana um að gera við reiðfötin sín. Henni til mikillar furðu 

reyndist þetta hinsvegar vera Canterville draugurinn sjálfur! Hann sat við gluggann og horfði 

á fölnað gullið af gulleitum trjánum svífa um loftið og rauðu laufin dansa villtan dans niður 

löng trjágöngin. Hann hvíldi höfuðið í höndum sér og allt hans fas var mjög þunglyndislegt. 

Hann virtist jafnvel svo vansæll að Virginia litla, sem hafði í fyrstu ætlað sér að hlaupa í burtu 

og læsa sig inni í herberginu sínu, fylltist meðaumkun og einsetti sér að reyna að hugga hann. 

Svo hljótt var fótatak hennar og svo djúpt var hann sokkinn í þunglyndi að hann varð hennar 

ekki var fyrr en hún yrti á hann. 

„Ég finn svo til með þér,“ sagði hún, „en bræður mínir fara aftur í skólann á morgun og 

þá mun enginn angra þig, ef þú hegðar þér vel.“ 

„Það er út í hött að biðja mig um að hegða mér vel,“ svaraði hann og leit í undrun sinni á 

þessa litlu, fallegu stelpu sem hafði hætt sér til að tala við hann, „alveg fráleitt. Ég á að láta 

hringla í keðjunum mínum, stynja í gegnum skráargöt og ráfa um að nóttu til, ef það er það 

sem þú átt við. Það er eina ástæðan fyrir tilveru minni.“ 

„Það er alls ekki ástæðan fyrir neinni tilveru og þú veist að þú hefur hegðað þér mjög illa. 

Daginn sem við komum sagði frú Umney okkur að þú hefðir drepið eiginkonu þína.“ 

„Jah, ég játa það viljugur,“ sagði draugurinn önugur, „en það var fjölskyldumál og kemur 

engum öðrum við.“ 
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„Það er mjög rangt að drepa nokkurn mann,“ sagði Virginia sem á stundum fékk á sig 

elskulegt og alvarlegt hreintrúaryfirbragð sem hún hefur eflaust smitast af frá einhverjum af 

forfeðrum sínum frá Nýja Englandi.  

„Oh, ég þoli ekki ómerkilegan alvarleika þegar kemur að óljósum siðareglum! Konan mín 

var mjög hversdagsleg manneskja, stífaði aldrei hálskragana mína nógu vel og vissi ekkert um 

eldamennsku. Eitt sinn skaut ég tarf í Hogley-skógi, stórfenglegt hjartardýr, og hvernig heldur 

þú að hún hafi borið hann á borð? Hvað sem því líður þá er þetta búið og gert núna en mér 

finnst ekki mjög fallega gert af bræðrum hennar að svelta mig til bana, þó að ég hafi myrt 

hana.“ 

„Svelta þig til bana? Ó, herra draugur, ég meina Sir Simon, ertu soltinn? Ég er með 

samloku í töskunni minni. Má bjóða þér hana?“ 

„Nei takk, ég borða aldrei neitt lengur en fallega boðið samt sem áður. Þú ert miklu 

indælli en hinir meðlimir andstyggilegu, dónalegu, óhefluðu, óheiðarlegu fjölskyldu þinnar.“ 

„Hættu nú!“ æpti Virginia og stappaði niður fæti, „það ert þú sem ert dónalegur og 

andstyggilegur og óheflaður og þegar kemur að óheiðarleika þá varst það þú sem stalst 

litunum mínum til að reyna að fríska upp á þennan fáránlega blóðblett í bókaherberginu. Til 

að byrja með tókstu alla rauðu litina mína, þar á meðal þann skærrauða og þá gat ég ekki 

teiknað fleiri sólsetur, því næst tókstu alla smaragðsgrænu litina og þá krómgulu og að lokum 

átti ég ekkert eftir nema dökkfjólubláan og postulínshvítan og gat þá einungis teiknað 

tunglskinsmyndir sem eru alltaf þunglyndislegar á að líta og alls ekki auðveldar að lita. Ég 

kjaftaði aldrei frá, þrátt fyrir að ég væri mjög gröm og þó þetta væri allt saman mjög 

kjánalegt, því hver hefur eiginlega heyrt um smaragðsgrænt blóð?“ 

„Jæja, ljúfan,“ sagði draugurinn frekar mildur á manninn, „og hvað átti ég svo sem að 

gera? Það er ekki einfalt mál að nálgast mennskt blóð þessa dagana og þar sem bróðir þinn 

átti upptökin að þessu öllu saman með Fyrirmyndarhreinsiefninu sínu þá sá ég enga ástæðu 

fyrir því að ég mætti ekki að fá litina þína. Hvað viðkemur litavali þá er það alltaf spurning um 

smekk. Í æðum Canterville ættarinnar rennur til að mynda blátt blóð, bláasta blóðið á 

Englandi en ég veit að þið Kanarnir hafið engan áhuga á svona hlutum.“ 

„Það veist þú ekkert um og það besta sem þú gætir gert væri að flytjast úr landi til að 

reyna að víkka hugann. Faðir minn myndi með ánægju hjálpa þér að komast frítt í gegnum 

tollinn og þrátt fyrir háan skatt á vínöndum af öllum gerðum ætti ekki að vera vandamál að 

koma þínum anda í gegnum tollinn þar sem allir starfsmennirnir eru demókratar. Þú myndir 



90 

vafalaust slá í gegn í New York. Ég veit um fullt af fólki þar sem væri til í að borga hundrað 

þúsund dollara til þess að eignast afa og miklu meira en það til þess að eignast fjölskyldu-

draug.“ 

„Ég held að mér myndi ekki líka vel við Bandaríkin.“ 

„Af því að þar er ekki að finna neinar rústir eða furðuverk?“ sagði Virginia háðslega. 

„Engar rústir?! Engin furðuverk?!“ svaraði draugurinn. „Þið hafið sjóherinn ykkar og 

mannasiðina.“ 

„Eigðu gott kvöld, ég ætla að fara og biðja pabba að gefa tvíburunum frí frá skóla í eina 

viku í viðbót.“ 

„Gerðu það, fröken Virginia, ekki fara,“ bað hann. „Ég er svo einmana og svo óhamingju-

samur og ég veit virkilega ekki hvað ég á að gera. Mig langar að fara að sofa en ég get það 

ekki.“ 

„Það er alveg út í hött! Það eina sem þú þarft að gera er að fara upp í rúm og slökkva á 

kertinu. Það er stundum mjög erfitt að halda sér vakandi, sérstaklega í messu, en það er 

ekkert erfitt við það að sofa. Jafnvel smábörn kunna það og þau stíga nú ekki í vitið.“ 

„Ég hef ekki sofið í þrjú hundruð ár,“ sagði hann dapur í bragði og í undrun sinni sperrti 

Virginia fallegu, bláu augun sín upp á gátt. „Í þrjú hundruð ár hef ég ekki sofið og ég er svo 

þreyttur.“ 

Virginia varð mjög alvarleg í bragði og smágerðar varir hennar tóku að titra líkt og 

rósablöð. Hún færði sig nær honum, kraup niður við hlið hans og horfði upp á gamalskorpið 

andlit hans. 

„Aumingja, aumingja draugur,“ muldraði hún; „er þá enginn staður þar sem þú getur 

sofið?“ 

„Langt handan furuskógarins,“ svaraði hann lágum, dreymandi rómi, „þar er lítill garður. 

Þar vex grasið þétt og hátt, þar eru stóru, hvítu stjörnur óðjurtarinnar, þar syngur nætur-

galinn alla nóttina. Alla nóttina syngur hann og kaldur, kristaltær máninn horfir niður á 

ýviðartréð sem breiðir risastóra arma sína út yfir alla þá sem sofa.“ 

Augu Virginiu fylltust af tárum og hún fól andlit sitt í höndum sér. 

„Þú meinar garður dauðans,“ hvíslaði hún. 

„Já, dauðinn. Dauðinn hlýtur að vera svo fallegur. Að liggja í mjúkri moldinni með 

blaktandi grasið fyrir ofan höfuðið og hlusta á þögnina. Að eiga hvorki gærdag né 

morgundag. Að gleyma tímanum, að fyrirgefa lífinu, að öðlast frið. Þú getur hjálpað mér. Þú 
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getur opnað hliðið að húsi dauðans því að ástin fylgir þér ávallt og ástin er sterkari en 

dauðinn.“ 

Virginia titraði, kaldur hrollur fór um hana og í augnablik ríkti þögnin ein. Virginiu fannst 

sem væri hún stödd í hræðilegum draumi. 

Draugurinn tók aftur til máls og rödd hans hljómaði eins og andvarp í vindi. 

„Hefur þú einhvern tímann lesið gamla spádóminn á glugganum í bókaherberginu?“ 

„Já, oft,“ kjökraði litla stúlkan og leit upp, „ég þekki hann mjög vel. Hann er skrifaður 

með sérstöku, svörtu letri sem er erfitt að lesa. Hann er einungis sex línur: 

 

Þegar björt og brosmild mær 

bæn frá syndavörum fær, 

þegar auðnin ávöxt ber 

og ungbarn tárin gefur þér, 

kyrrð mun komast húsið á 

og Canterville mun friði ná. 

 

En ég veit ekki hvað hann þýðir.“ 

„Hann þýðir,“ sagði hann dapur í bragði, „að þú verður að fella tár vegna synda minna, 

því að ég hef engin tár til að gráta, og biðja með mér fyrir sálu minni, því að ég hef enga trú, 

og svo, ef þú hefur lifað kærleiksríku lífi og alltaf verið góð og blíð, mun engill dauðans 

miskunna sig yfir mig. Þú munt sjá hræðilegar skuggaverur í myrkrinu og syndsamlegar raddir 

munu hvísla í eyru þér en þær munu ekki skaða þig því að hin illu öfl helvítis eru máttvana 

gagnvart hreinleika lítils barns.“ 

Virginia svaraði ekki og draugurinn néri saman höndunum í örvæntingu sinni og horfði 

niður á gullinn kollinn á henni. Skyndilega stóð hún upp, náföl í framan og með furðulegan 

glampa í augunum. „Ég er ekki hrædd,“ sagði hún staðföst, „og ég mun biðja engilinn að 

miskunna sig yfir þig.“ 

Hann reis upp og gaf frá sér örlítið gleðióp, tók í hönd hennar, hneigði sig með 

gamaldags þokka og kyssti hana. Fingur hans voru ískaldir og það sveið undan vörum hans en 

Virginia hikaði ekki er hann leiddi hana yfir rökkvað herbergið. Litlir veiðimenn voru saumaðir 
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út í grænt veggteppið. Þeir blésu í skúfskreytt horn sín, veifuðu örlitlu höndunum sínum í 

aðvörunarskyni og kölluðu „snúðu við Virginia litla, snúðu við!“ en draugurinn greip fastar 

um hönd hennar og hún lokaði augunum svo hún sæi þá ekki. Hræðileg dýr með eðluhala og 

stórar glyrnur gjóuðu á hana augum frá útskorinni arinhillunni og muldruðu „Varaðu þig 

Virginia litla, varaðu þig! Annars gætir þú horfið að eilífu,“ en draugurinn sveif áfram hraðar 

en áður og Virginia hlustaði ekki. Þegar þau voru komin þvert yfir herbergið, stoppaði hann 

og muldraði nokkur orð sem hún fékk ekki skilið. Hún opnaði augun og sá að veggurinn fyrir 

framan þau dofnaði smám saman og hvarf eins og mistur og stór, svartur hellir birtist henni. 

Nístingskaldur gustur kom á móti þeim og hún fann að eitthvað togaði í kjólinn hennar. 

„Komdu fljótt,“ kallaði draugurinn, „annars verður það of seint,“ og á svipstundu lokaðist 

vegg-klæðningin fyrir aftan þau og vefnaðarherbergið varð aftur tómt. 

 

 

VI 

 

Um tíu mínútum síðar var síðdegiste borið á borð en þegar bjallan hringdi og Virginia kom 

ekki niður sendi frú Otis þjón upp til að gá að henni. Stuttu síðar kom hann til baka og sagðist 

ekki finna Virginiu neins staðar. Þar sem hún var vön að fara út í garð síðdegis að tína blóm 

fyrir kvöldverðarborðið þá var frú Otis ekki brugðið í fyrstu en þegar klukkan sló sex og 

Virginia hafði ekki enn látið sjá sig komst hún í mikið uppnám og sendi strákana út að leita að 

henni á meðan hún og herra Otis leituðu í öllum herbergjum hússins. Klukkan hálfsjö komu 

strákarnir til baka og sögðust ekki hafa fundið nein ummerki um systur sína. Þau voru öll 

orðin mjög óróleg og vissu ekki hvað þau ættu næst til bragðs að taka þegar herra Otis mundi 

skyndilega að nokkrum dögum áður hafði hann veitt hópi sígauna leyfi til þess að tjalda á 

landareign sinni. Herra Otis vissi að hópurinn væri við Blackfell Hollow og lagði því strax af 

stað ásamt elsta syni sínum og tveimur vinnumönnum. Litli hertoginn af Cheshire, sem var 

gjörsamlega hamstola af áhyggjum, grátbað um að fá að fara með líka en herra Otis vildi ekki 

gefa leyfi sitt fyrir því þar sem hann var hræddur um að það gæti komið til átaka. Þegar þeir 

voru hinsvegar komnir á áfangastað kom í ljós að sígaunarnir voru farnir og það var greinilegt 

að brottför þeirra hafði borið brátt að þar sem varðeldurinn logaði ennþá og eitthvað af 

leirtaui lá í grasinu. Eftir að hafa sent Washington og vinnumennina tvo af stað til að 
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grandskoða svæðið, dreif herra Otis sig heim til að senda öllum lögregluvarðstjórum 

sýslunnar símskeyti þess efnis að leita þurfi að lítilli stúlku sem rænt hafi verið af flökkurum 

eða sígaunum. Því næst fyrirskipaði herra Otis að láta færa sér reiðskjóta sinn og eftir að hafa 

krafist þess að eiginkona hans og drengirnir þrír settust að snæðingi, reið hann ásamt 

hestasveini af stað niður veginn til Ascot. Varla hafði hann þó riðið nema örfáa kílómetra 

þegar hann heyrði að einhver var á stökki fyrir aftan sig, leit aftur og sá hertogann litla, 

rjóðan og hattlausan, nálgast á smáhesti sínum. „Mér þykir þetta mjög leitt herra Otis,“ 

stundi drengurinn upp, „en ég get ekki borðað kvöldmat á meðan Virginia er ófundin. Vertu 

nú ekki reiður við mig. Ef þú hefðir leyft okkur að trúlofast á síðasta ári þá hefði þetta klandur 

ekki átt sér stað. Þú sendir mig ekki til baka, er það nokkuð? Ég get ekki farið! Ég mun ekki 

fara!“ 

Ráðherrann gat ekki annað en brosað við þessum unga og myndarlega iðjuleysingja og 

var nokkuð snortinn yfir hollustu hans við Virginiu svo hann teygði sig niður af hesti sínum, 

klappaði hertoganum vingjarnlega á axlirnar og sagði, „Jæja Cecil, ef þú vilt ekki snúa til baka 

þá býst ég við að þú verðir að koma með mér en þá verð ég að útvega þér hatt þegar við 

komum til Ascot.“ 

„Æ, til fjárans með hattinn! Ég vil Virginiu!“ hrópaði litli hertoginn hlæjandi og þeir riðu 

áfram í átt að lestarstöðinni. Þar spurði herra Otis stöðvarstjórann hvort sést hefði til 

einhverrar á lestarpöllunum sem svipaði til Virginiu en svo var ekki. Stöðvarstjórinn sendi 

hinsvegar símskeyti á allar hinar lestarstöðvarnar og fullvissaði herra Otis um að vel yrði 

fylgst með ferðum hennar og eftir að hafa keypt hatt handa litla hertoganum hjá línsala sem 

var við það að loka búð sinni, reið herra Otis til Bexley, þorps sem var í um sex kílómetra 

fjarlægð en hann hafði frétt að sígaunar legðu oft leið sína þangað vegna þess að stórt 

almenningssvæði er þar nálægt. Þegar þangað var komið ræstu þeir út lögregluþjón en fengu 

engar upplýsingar upp úr honum og eftir að hafa riðið um allan almenningsgarðinn sneru 

þeir hestum sínum við og komu dauðþreyttir og nærri niðurbrotnir aftur á setrið um klukkan 

ellefu um kvöldið. Washington og tvíburarnir biðu þeirra við hliðvarðarskýlið með luktir, þar 

sem mjög dimmt var í trjágöngunum. Hvorki tangur né tetur hafði fundist af Virginiu. 

Sígaunarnir náðust á Brockley-engi en Virginia var ekki á meðal þeirra. Sögðust þeir hafa 

yfirgefið fyrri dvalarstað sinn í flýti vegna þess að þeir voru búnir að gleyma hvaða dag 

markaðshátíðin í Chorton væri haldin og drifu sig því af stað í snatri af ótta við að vera orðnir 

of seinir. Það hafði satt að segja fengið mikið á þá að heyra af hvarfi Virginiu þar sem þeir 
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voru mjög þakklátir herra Otis fyrir að hafa leyft þeim að tjalda á landareign sinni og urðu því 

fjórir þeirra eftir til þess að hjálpa til við leitina. Búið var að slæða vatnakarfatjörnina og 

fínkemba allt setrið en án árangurs. Það var ljóst að Virginia kæmi ekki í leitirnar þessa 

nóttina og herra Otis og drengirnir voru því fullir örvæntingar þegar þeir gengu upp að 

húsinu með hestasveininn á eftir sér með klárana tvo og smáhestinn í eftirdragi. Í anddyrinu 

rákust þeir á hóp af skelkuðu þjónustufólki og aumingja frú Otis lá fyrir í sófa í bóka-

herberginu, nánast frávita af skelfingu og kvíða á meðan gamla ráðskonan baðaði ennið á 

henni með kölnarvatni. Herra Otis krafðist þess samstundis að hún fengi sér einhverja 

næringu og fyrirskipaði að kvöldmatur yrði á borð borinn fyrir allan hópinn. Þetta var 

dapurlegur matartími því að varla mælti nokkur orð af vörum og meira að segja tvíburarnir 

voru óttaslegnir og hljóðlátir þar sem þeim þótti mjög vænt um systur sína. Þrátt fyrir 

þrábeiðni hertogans litla skipaði herra Otis þeim öllum að fara í háttinn að máltíð lokinni þar 

sem ekki væri hægt að koma meira í verk þetta kvöldið en sagðist ætla að senda símskeyti á 

lögreglustöðina næsta morgun og biðja um að fulltrúar yrðu sendir til þeirra þegar í stað. 

Rétt í því augnabliki er þau gengu út úr borðstofunni hóf klukkan í klukkuturninum að slá 

miðnætti og við síðasta slagið heyrðist brothljóð og hvellt vein. Hræðilegur þrumugnýr skók 

húsið, ómur af annarlegri tónlist sveif um loftið, á stigapallinum skaust panelplata af 

veggnum með háværum hvelli og út steig Virginia, náföl og hvít ásýndum og með lítið skrín í 

hendinni. Á svipstundu var öll hersingin komin upp til hennar. Frú Otis faðmaði hana að sér 

með ákefð, hertoginn var við það að kæfa hana með kossum sínum og tvíburarnir dönsuðu 

villtan stríðsdans í kringum hópinn. 

„Hvar í almáttugs bænum hefur þú verið, barn?“ sagði herra Otis frekar höstugur í þeirri 

trú að Virginia hafi ætlað sér að gera þeim einhvern barnalegan grikk. „Við Cecil höfum riðið 

um allt héraðið í leit að þér og móðir þín var hálfdauð úr hræðslu. Þú mátt aldrei gera okkur 

slíkan grikk framar.“ 

„Bara draugnum! Bara draugnum!“ hrópuðu tvíburarnir í ærslalátum sínum. 

„Þarna ertu yndið mitt eina, hamingjunni sé lof! Þú færð aldrei að sleppa úr augsýn 

minni framar,“ hvíslaði frú Otis er hún kyssti skjálfandi barnið og losaði um flækjur í gylltu 

hárinu. 

„Pabbi,“ sagði Virginia lágum rómi, „ég var hjá draugnum. Hann er dáinn og þú verður að 

koma að sjá hann. Hann hefur hegðað sér mjög illa en hann sá mikið eftir öllu sem hann gerði 

af sér og hann gaf mér þetta skrín fullt af fallegum gersemum áður en hann dó.“ 
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Öll fjölskyldan starði á hana þögul um stund í undrun sinni en Virginia var grafalvarleg á 

svip, sneri sér við og leiddi þau í gegnum opið á þilinu og niður mjóan leynigang og 

Washington kom á eftir þeim með logandi kerti sem hafði staðið á nálægu borði. Loks komu 

þau að mikilli eikarhurð, alsettri ryðguðum nöglum. Þegar Virginia snerti hurðina, laukst hún 

upp á þungum hjörum sínum inn í lítið herbergi með lágu, hvolfdu lofti og einum örsmáum 

rimlagirtum glugga. Eyðileg beinagrind lá þvert yfir steinlagt gólfið, hlekkjuð við risastóran 

járnhring sem greyptur var í vegginn og það virtist sem langir, holdlausir fingurnir væru að 

teygja sig í gamaldags kjöttrog og könnu sem staðsett voru rétt úr seilingarfjarlægð. Það var 

greinilegt að kannan hafði eitt sinn verið full af vatni þar sem græn mygla þakti innra lag 

hennar. Í troginu var ekkert nema rykhrúga. Virginia kraup niður við hlið beinagrindarinnar, 

lagði greipar saman og hóf að biðja í hljóði á meðan hinir í hópnum horfðu í forundran á 

hræðilega harmleikinn sem nú hafði verið afhjúpaður þeim.  

„Nei sko!“ hrópaði annar tvíburinn skyndilega. Hann hafði verið að horfa út um gluggann 

til að reyna að átta sig á því í hvaða álmu herbergið væri staðsett. „Sjáiði! Gamla, visnaða 

möndlutréð stendur í blóma. Ég sé blómin mjög greinilega í tunglsljósinu.“ 

„Guð hefur fyrirgefið honum,“ sagði Virginia alvarlega á meðan hún stóð á fætur og 

undurfögur birta virtist lýsa upp andlit hennar. 

„Þvílíkur engill sem þú ert!“ sagði ungi hertoginn, tók um háls hennar og kyssti hana. 

 

 

VII 

 

Fjórum dögum eftir að þessir skringilegu atburðir áttu sér stað, lagði líkfylgd af stað frá 

Canterville Chase um klukkan ellefu að kvöldi til. Átta svartir hestar drógu líkvagninn og bar 

hver þeirra á höfði sér stóran, slútandi brúsk úr strútsfjöðrum og skjaldarmerki Canterville 

ættarinnar var saumað út með gylltum tvinna í djúpfjólubláa áklæðið sem þakti blýgráa 

líkkistuna. Við hlið líkvagnsins og farþegavagnanna gengu þjónar með kyndla í hönd og 

fylkingin var í heild sinni dásamlega áhrifamikil. Canterville lávarður var aðalsyrgjandinn þar 

sem hann hafði gert sér sérstaka ferð frá Wales til að mæta á jarðarförina og sat hann því í 

fremsta vagni ásamt Virginiu litlu. Í næsta vagni sátu bandaríski ráðherrann og konan hans, 

þá komu Washington og drengirnir þrír og í síðasta vagninum sat frú Umney. Það þótti 



96 

sanngjarnt að þar sem draugurinn var búinn að hrella hana í yfir fimmtíu ár þá ætti hún rétt á 

því að leggja hann til sinnar hinstu hvílu. Djúp gröf hafði verið grafin úti í horni kirkjugarðsins, 

rétt við gamla ýviðartréð, og hinn háæruverðugi Augustus Dampier hélt mjög tilkomumikla 

líkræðu. Að athöfn lokinni slökktu þjónarnir á kyndlum sínum samkvæmt gamalli hefð innan 

Canterville fjölskyldunnar og þegar kistan var látin síga niður í gröfina steig Virginia fram og 

lagði á hana stóran kross úr hvítum og bleikum möndlublómum. Á þeirri stundu braust 

máninn í gegnum skýjahuluna og varpaði hljóðlátri, silfraðri birtu sinni á litla kirkjugarðinn og 

í fjarlægu kjarri hóf næturgali upp raust sína. Virginia hugsaði til þess hvernig draugurinn 

hafði lýst garði dauðans, augu hennar fylltust tárum og hún mælti varla orð af vörum á 

heimleiðinni. 

Áður en Canterville lávarður lagði af stað í bæinn næsta dag, náði herra Otis tali af 

honum varðandi verðmætin sem draugurinn hafði gefið Virginiu. Þetta voru hinir mestu 

dýrgripir, sérstaklega rúbínhálsfesti nokkur með fornri, feneyskri umgjörð, stórkostlegt dæmi 

um handsmíði sextándu aldar, og voru gersemarnar svo mikils virði að herra Otis var töluvert 

hikandi við að leyfa dóttur sinni að taka við þeim.  

„Lávarður,“ sagði hann, „ég veit að hér í landi eiga dánargjafir jafnt við um glingur sem 

landareignir en mér er það fullljóst að þessar gersemar eru, eða ættu að vera, erfðagripir í 

þinni fjölskyldu. Ég verð því að biðja þig um að taka dýrgripina með þér til London og líta á þá 

sem eignir sem þú hefur endurheimt undir furðulegum kringumstæðum. Hvað dóttur mína 

varðar, þá er hún einungis barn að aldri og það gleður mig að segja að enn sem komið er 

hefur hún lítinn áhuga á slíkum fánýtum munaði. Konan mín, frú Otis, hefur einnig sagt mér 

að þessir dýrgripir séu mikils virði og að það fengist hátt söluverð fyrir þá. Hún hefur nú 

þónokkurt skyn á listgildi hluta þar sem hún hlaut þau forréttindi að eyða fáeinum vetrum í 

Boston þegar hún var ung stúlka. Undir þessum kringumstæðum hlýtur þú að sjá, Canterville 

lávarður, hversu ómögulegt það er mér að leyfa einhverjum úr minni fjölskyldu að halda 

þeim. Hversu viðeigandi eða nauðsynlegt sem slíkt hégómlegt glingur og prjál getur verið 

fyrir virðuleika breska aðalsins, þá á það hvergi heima meðal þeirra sem hafa alist upp í 

ströngum og að mínu mati ódauðlegum einfaldleika meginreglna hinna lýðveldissinnuðu. Ég 

ætti ef til vill að minnast á að Virginiu langar mjög til þess að fá leyfi til að halda skríninu sem 

minjagrip um hinn lánlausa og villuráfandi forföður þinn. Skrínið er afar gamalt og töluvert úr 

sér gengið og því gæti þér þótt það vel við hæfi að verða við ósk hennar. Hvað varðar mig 

persónulega þá játa ég að það kom mér töluvert á óvart að verða vitni að því að sjá eitt af 
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mínum börnum finna til samkenndar með miðaldamenningu af nokkurri tegund og get 

aðeins gert grein fyrir því með þeirri staðreynd að Virginia fæddist í einu af úthverfum 

Londonborgar stuttu eftir að frú Otis kom til baka úr ferðalagi frá Aþenu.“ 

Canterville lávarður hlustaði mjög alvörugefinn á ræðu þessa mæta ráðherra, togaði 

öðru hvoru í grátt skeggið til að fela ósjálfráðar brosviprur og þegar herra Otis hafði lokið sér 

af, tók hann kurteisislega í hendina á honum og sagði: „Minn kæri herra, þessi yndislega litla 

dóttir þín veitti ólánsama forföður mínum, Sir Simon, ómælanlega aðstoð og ég og fjölskylda 

mín stöndum í mikilli þakkarskuld við hana fyrir einstakt hugrekki hennar og kjark. 

Dýrgripirnir eru bersýnilega hennar eign og sannarlega trúi ég því að ef væri ég nógu 

kaldrifjaður til þess að taka þá frá henni, þá liði innan við hálfur mánuður áður en gamli, 

illkvittni karlinn væri rokinn upp úr gröfinni til að gera mér lífið leitt. Í sambandi við hvort þeir 

séu erfðagripir, þá telst ekkert til erfðagripa sem ekki er talið upp sem slíkt í erfðaskrá eða 

lögfestu skjali og tilvist þessara dýrgripa hefur verið með öllu ókunn. Ég fullvissa þig um að ég 

á ekki meira tilkall til þeirra heldur en bryti þinn og ég leyfi mér að staðhæfa að þegar 

Virginia vex úr grasi verði hún ánægð með að eiga fallegt skart. Þess utan gleymir þú, herra 

Otis, að með setrinu keyptir þú húsgögnin og drauginn á uppsettu verði og allt sem tilheyrði 

draugnum varð þar af leiðandi þín eign. Sama hvað Sir Simon aðhafðist frammi á göngum 

hússins að nóttu til þá var hann í raun og veru látinn samkvæmt skilningi laganna og allar 

hans eigur runnu því til þín með kaupunum.“ 

Herra Otis komst í töluvert uppnám yfir því að Canterville lávarður skyldi hafa neitað 

beiðni sinni og grátbað hann um að endurskoða hug sinn en góðlyndi jafningi hans var fastur 

fyrir og náði loks að telja ráðherrann á að leyfa dóttur sinni að halda gjöfinni sem draugurinn 

hafði gefið henni og um vorið 1890, þegar unga hertogaynjan af Chesire var kynnt í fyrstu 

gestamóttöku sinni í stássstofu drottningarinnar vegna brúðkaups síns, vöktu skartgripir 

hennar athygli og aðdáun allra. En Virginia hlaut annað höfuðdjásn sem allar góðar, litlar 

bandarískar stúlkur fá í verðlaun sem var að fá að giftast elskhuganum sínum unga svo skjótt 

sem hann varð fullveðja. Þau voru bæði svo yndisleg og elskuðu hvort annað svo mikið að 

allir voru himinlifandi yfir ráðahagnum fyrir utan gömlu markgreifafrúna af Dumbleton sem 

hafði reynt að krækja í hertogann fyrir eina af sjö ógiftum dætrum sínum og hafði haldið svo 

mikið sem þrjú kostnaðarsöm matarboð í þeim tilgangi. Og þótt furðulegt megi virðast var 

herra Otis einnig mótfallinn ráðahagnum. Persónulega líkaði herra Otis mjög vel við unga 

hertogann en fræðilega séð var hann mjög svo á móti titlum og hann var, svo hans eigin orð 
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séu notuð, „hræddur um að nautnahyggja aðalsins myndi hafa lamandi áhrif á einfaldleika 

hinna lýðveldissinnuðu og gæti jafnvel orðið til þess að sannar lífsreglur þeirra myndu 

gleymast.“ Mótbárur hans urðu þó fljótt að engu og trúi ég því staðfastlega að ekki hafi 

fyrirfundist stoltari maður um gervallt England þegar hann leiddi dóttur sína upp að altari 

Kirkju St. George’s við Hannover Square. 

Hertoginn og hertogaynjan heimsóttu Canterville Chase að brúðkaupsferð lokinni og 

síðdegis, daginn eftir komu þeirra, röltu þau yfir að fáfarna kirkjugarðinum við furuskóginn. 

Til að byrja með olli grafskriftin á legsteini Sir Simons miklum vandkvæðum en loks var 

einfaldlega ákveðið að grafa í steininn upphafsstafi gamla herramannsins auk vísunnar sem 

finna mátti á glugganum í bókaherberginu. Hertogaynjan hafði meðferðis nokkrar fallegar 

rósir sem hún dreifði yfir gröfina og þegar þau höfðu staðið þar um stund röltu þau um rústir 

kirkjukórs gamla klaustursins. Þar settist hertogaynjan niður á brotinn stólpa og eiginmaður 

hennar lagðist niður við fætur hennar, reykti sígarettu og horfði upp í fögur augu hennar. 

Skyndilega fleygði hann sígarettunni í burtu, tók í hönd hennar og sagði, „Virginia, eiginkona 

ætti ekki að leyna mann sinn neinu.“ 

„Kæri Cecil! Ég leyni þig ekki neinu.“ 

„Jú, það gerir þú,“ svaraði hann brosandi, „þú hefur aldrei sagt mér hvað kom fyrir þig 

þegar þú varst lokuð inni með draugnum.“ 

„Ég hef aldrei sagt neinum frá því, Cecil,“ sagði Virginia alvarlega. 

„Ég veit það en þú gætir sagt mér það.“ 

„Gerðu það Cecil, ekki biðja mig um það, ég get það ekki. Aumingja Sir Simon! Ég á 

honum mikið að þakka. Já, ekki hlæja Cecil, það er satt. Hann sýndi mér um hvað lífið snýst, 

hvað dauðinn táknar og hvers vegna ástin sigrar hvoru tveggja.“ 

Hertoginn steig á fætur og kyssti eiginkonu sína ástúðlega.  

„Þú mátt eiga þitt leyndarmál svo lengi sem ég má eiga hjarta þitt,“ muldraði hann. 

„Það hefur þú alltaf átt, Cecil.“ 

„Og þú munt segja börnunum okkar þessa sögu einhvern tímann, ekki satt?“ 

Virginia roðnaði. 

  



99 

LEYNDARDÓMSLAUSI SFINXINN 

Ætimynd 

 

 

Þegar ég sat úti á Café de la Paix einn eftirmiðdaginn með glas af vermút og fylgdist með 

ljóma og óþrifnaði Parísarborgar og velti fyrir mér furðulegum þverskurðinum af stolti og 

fátækt sem fyrir augu mér bar, heyrði ég nafn mitt kallað. Ég leit aftur fyrir mig og kom auga 

á Murchison lávarð. Við höfðum ekki hist síðan við vorum saman í háskóla fyrir nærri áratug 

síðan og því varð ég himinlifandi yfir því að rekast á hann og við tókumst innilega í hendur. 

Við höfðum verið miklir mátar þegar við lærðum við Oxford. Mér líkaði mjög vel við hann, 

hann var svo myndarlegur, fjörmikill og heiðarlegur. Við strákarnir vorum vanir að segja að ef 

hann segði ekki alltaf sannleikann væri hann hinn ágætasti náungi en ég held að við höfum 

allir dáðst meira að honum fyrir vikið. Mér fannst hann hafa breyst töluvert. Hann virtist 

kvíðinn og ráðalaus og vera að velkjast í vafa um eitthvað. Þetta virtist vera eitthvað annað 

en tortryggnin sem tíðkast þessa dagana því að Murchison var þolgóður íhaldsmaður sem 

trúði jafn mikið á Mósebækurnar fimm og á lávarðadeildina svo að ég komst að þeirri 

niðurstöðu að þetta snerist um konu og spurði hvort hann væri giftur. 

„Ég skil konur ekki nógu vel ennþá,“ svaraði hann. 

„Minn kæri Gerald,“ sagði ég, „það á að elska konur, ekki skilja þær.“ 

„Ég get ekki elskað ef ég get ekki treyst,“ svaraði hann. 

„Ég held að þú sért að leyna einhverju Gerald,“ hrópaði ég upp yfir mig, „segðu mér frá 

því.“ 

„Skreppum í ökuferð,“ svaraði hann, „þetta er of fjölmennur staður. Nei, ekki gulan 

hestvagn, einhvern annan lit – þarna, tökum þennan dökkgræna,“ og eftir stutta stund 

vorum við á brokki niður breiðgötuna í átt að Madeleinekirkjunni. 

„Hvert ættum við að fara?“ spurði ég. 

„Jah, hvert sem þú vilt!“ svaraði hann, „á veitingastaðinn í Bois. Við snæðum þar og þú 

segir mér frá öllu um sjálfan þig.“ 

„Mig langar að heyra allt um þig fyrst,“ sagði ég. „Segðu mér leyndarmálið þitt.“ 

Hann dró lítið serkjaskinnsskríni með silfurspennu úr vasa sínum og rétti mér. Ég opnaði 

það og fann þar ljósmynd af konu. Hún var hávaxin og grönn og stór augu hennar og slegið 
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hár gáfu henni undarlega myndrænan svip. Hún leit út fyrir að vera skyggn og var vafin 

fjölskrúðugum loðfeldum.  

„Hvað finnst þér um þetta andlit?“ spurði hann, „er það heiðarlegt?“ 

Ég skoðaði það vandlega. Mér fannst þetta andlit hafa leyndarmál að geyma en hvort 

leyndarmálið var gott eða slæmt gat ég ekki sagt til um. Fegurð andlitsins var mótuð úr 

mörgum leyndarmálum – og var ekki yfirborðskennd heldur sálfræðileg – og dauft brosið 

sem rétt svo lék um varirnar var alltof fíngert til að vera einlegt. 

„Jæja,“ sagði hann óþolinmóður, „hvað finnst þér?“ 

„Hún er Móna Lísa í safalafeldi,“ svaraði ég. „Segðu mér allt um hana.“ 

„Ekki núna,“ sagði hann, „eftir kvöldmat,“ og skipti um umræðuefni. 

Þegar þjónninn kom með kaffið okkar og sígaretturnar, minnti ég Gerald á loforð hans. 

Hann steig á fætur, gekk nokkrum sinnum fram og aftur um herbergið, hlammaði sér niður í 

armstól og sagði mér eftirfarandi sögu: 

„Kvöld eitt,“ sagði hann, „var ég á göngu um Bond Street um fimmleytið. Það hafði orðið 

ofsalegur árekstur hestvagna og umferðin haggaðist varla. Upp við gangstéttina stóð lítill, 

gulur léttivagn sem af einhverjum ástæðum vakti athygli mína. Þegar ég gekk hjá, leit andlitið 

á myndinni sem ég sýndi þér í dag út um vagninn. Það heillaði mig umsvifalaust. Ég hugsaði 

um það allan þann dag og allan næsta dag. Ég ráfaði upp og niður þetta vesæla stræti, starði 

inn í alla vagna og beið eftir gula léttivagninum en ég fann hvergi ma belle inconnue, þessa 

fögru, ókunnugu konu og var undir lokin farinn að halda að mig hefði dreymt hana. Um viku 

síðar sat ég að snæðingi með Madame de Rastail. Við áttum pantað borð klukkan átta um 

kvöldið en klukkan hálfníu biðum við ennþá í stássstofunni. Loks opnaði þjónninn hurðina og 

kunngerði lafði Alroy. Þetta var konan sem ég hafði verið að leita að. Hún gekk mjög hægt 

inn í salinn og leit út eins og tunglsgeisli bryddaður grárri blúndu og mér til ákaflega mikillar 

ánægju var ég beðinn um að fylgja henni til kvöldverðar. Þegar við vorum sest minntist ég 

sakleysislega á ég hefði séð „þig á Bond Street fyrir einhverju síðan, lafði Alroy.“ Hún fölnaði 

upp og sagði við mig lágum rómi, „Fyrir alla muni ekki tala svona hátt. Einhver gæti heyrt í 

þér.“ Mér leið hræðilega yfir því að hafa byrjað kynni okkar svona illa, breytti snögglega um 

umræðuefni og hóf að tala um franska leiklist. Hún mælti fátt og þá alltaf með sömu, 

hljómfögru röddinni og virtist óttast að einhver væri að hlusta. Ég varð ákaflega og 

heimskulega ástfanginn af henni og óskilgreinanlega dulúðlegt andrúmsloftið sem umkringdi 

hana vakti gífurlega mikla forvitni hjá mér. Þegar hún hafði ákveðið að halda heim á leið, sem 
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var mjög fljótlega eftir kvöldmat, spurði ég hana hvort ég mætti hitta hana aftur síðar. Hún 

hikaði augnablik, leit í kringum sig til að athuga hvort einhver væri nálægt og sagði svo, „Já, á 

morgun klukkan korter í fimm.“ Ég grátbað Madame de Rastail um að segja mér eitthvað um 

hana en allt sem ég fékk að vita var að hún væri ekkja sem byggi í fallegu húsi við Park Lane 

og þegar einhver vísindasinnuð leiðindaskjóða hóf fyrirlestur um ekkjur og notaði þær sem 

dæmi um hvernig sá hæfari í hjónabandinu væri sá sem lifir af, stóð ég upp og fór heim. 

Næsta dag var ég kominn á Park Lane á nákvæmlega réttum tíma en brytinn tjáði mér að 

lafði Alroy væri nýfarin. Ég fór niður í klúbbhúsið ansi óánægður og mjög ringlaður og eftir 

langa umhugsun skrifaði ég henni bréf og spurði hvort ég mætti láta reyna á gæfu mína 

einhvern annan eftirmiðdag. Ég fékk ekkert svar í marga daga en loks fékk ég lítinn miða sem 

á stóð að hún yrði heima næstkomandi sunnudag klukkan fjögur en miðinn endaði á þessari 

stórfurðulegu eftirskrift: „Vinsamlegast skrifaðu mér ekki aftur hingað. Ég skal útskýra þegar 

ég hitti þig.“ Hún tók á móti mér á sunnudeginum og var fullkomlega heillandi en þegar ég 

kvaddi, grátbað hún mig, ef ég hefði einhvern tímann tilefni til að skrifa henni aftur, að stíla 

bréfið á „Frú Knox, b.t. Whittaker-bókasafnsins, Green Street.“ „Það eru ástæður,“ sagði hún, 

„fyrir því að ég get ekki fengið bréf send heim til mín.“ 

Allan þennan vetur hitti ég hana töluvert oft en hún var ávallt umvafin dulúð. Á stundum 

leið mér eins og hún væri á valdi einhvers manns en hún virtist svo fálát að ég gat varla trúað 

því. Það var mjög erfitt fyrir mig að komast að einhvers konar niðurstöðu því hún var eins og 

undarlegir kristallar sem sjá má á söfnum og eru glærir eina stundina en skýjaðir þá næstu. 

Að endingu ákvað ég að biðja hana um að giftast mér. Ég var orðinn langþreyttur á þessari 

linnulausu leynd sem hún þröngvaði upp á allar heimsóknir mínar til hennar og á þau fáu bréf 

sem ég sendi henni. Ég sendi henni skilaboð á bókasafnið til að spyrja hvort hún gæti hitt mig 

komandi mánudag klukkan sex. Hún svaraði játandi og ég var í sjöunda himni. Ég var 

blindaður af ást á henni þrátt fyrir dulúðina, eins og ég hélt þá, en ég sé núna að það var 

vegna dulúðarinnar. Nei, ég elskaði konuna sjálfa. Dulúðin angraði mig, ærði mig. Hví var ég 

leiddur á þessa braut?“ 

„Og áttaðir þú þig sem sagt á því?“ spurði ég spenntur. 

„Ég óttast það,“ svaraði hann. „Þú getur dæmt það sjálfur.“ 

„Þegar mánudagurinn rann upp hitti ég frænda minn í hádegismat og um fjögurleytið var 

ég staddur á Marylebone Road. Frændi minn býr jú í Regent’s Park eins og þú veist. Ég vildi 

komast á Piccadilly og stytti mér leið í gegnum fullt af subbulegum, litlum götum. Skyndilega 
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sá ég að lafði Alroy var rétt fyrir framan mig. Hún var hulin mörgum blæjum og gekk mjög 

rösklega. Hún fór upp tröppurnar á síðasta húsinu við strætið, opnaði útidyrnar með lykli og 

fór inn. „Hérna er leyndarmálið að finna,“ hugsaði ég með sjálfum mér og flýtti mér upp að 

húsinu til að rannsaka það. Þetta virtist vera leiguhúsnæði. Hún hafði misst vasaklútinn sinn, 

hann lá á tröppunum. Ég tók hann upp og stakk í vasann minn. Síðan fór ég að velta því fyrir 

mér hvað ég ætti næst til bragðs að taka. Ég komst að þeirri niðurstöðu að ég hefði engan 

rétt á því að njósna um hana og ók því næst niður að klúbbnum. Klukkan sex sótti ég hana 

heim. Hún lá makindalega á sófa og var í hversdagslegum kjól úr silfruðu efni, skreyttur 

undarlegum mánasteinum sem hún bar ávallt. Hún var fullkomlega dásamleg á að líta. „Ég er 

svo glöð að sjá þig,“ sagði hún, „ég hef ekki stigið út fyrir hússins dyr í allan dag.“ Ég starði 

undrandi á hana, tók vasaklútinn hennar upp úr vasa mínum og rétti henni. „Þú misstir 

þennan á Cumnor Street síðdegis í dag, lafði Alroy,“ sagði ég mjög yfirvegaður. Hún leit á mig 

skelfingu lostin en reyndi ekki að taka við vasaklútnum. „Hvað varstu að gera þar?“ spurði ég. 

„Hvaða rétt hefur þú á að yfirheyra mig?“ svaraði hún. „Ég hef þann rétt því ég ann þér,“ 

svaraði ég. „Ég kom hingað til að biðja um hönd þína.“ Hún fól andlitið í höndum sér og fór 

að hágráta. „Þú verður að svara mér,“ hélt ég áfram. Hún stóð upp, horfði beint framan í mig 

og sagði, „Murchison lávarður, það er ekki frá neinu að segja.“ – „Þú fórst að hitta einhvern,“ 

hrópaði ég, „það er leyndarmálið þitt.“ Hún varð náföl í framan og sagði, „ég fór ekki að hitta 

neinn.“ – „Getur þú ekki sagt sannleikann?“ hváði ég. „Ég gerði það,“ svaraði hún. Ég varð 

ær, óður, ég veit ekki alveg hvað ég sagði við hana en það voru skelfilegir hlutir. Að lokum 

æddi ég út úr húsinu. Hún skrifaði mér bréf strax næsta dag, ég sendi það til baka ólesið og 

lagði af stað til Noregs með Alan Colville. Ég sneri aftur mánuði síðar og það fyrsta sem ég sá 

í Morning Post var tilkynning um andlát lafði Alroy. Hún hafði kvefast í óperunni og dáið úr 

blóðsókn til lungnanna fimm dögum síðar. Ég lokaði mig af og hitti engan. Ég hafði elskað 

hana svo heitt, ég hafði elskað hana svo brjálæðislega. Almáttugur, það sem ég elskaði þessa 

konu!“ 

„Þú fórst aftur að skoða húsið í götunni, er það ekki?“ 

„Jú,“ svaraði hann. 

„Einn daginn fór ég aftur þangað. Ég gat ekki að því gert, óvissan þjakaði mig. Ég bankaði 

á hurðina og virðuleg kona opnaði fyrir mér. Ég spurði hvort hún ætti einhver herbergi laus til 

leigu. „Jah, herra,“ svaraði hún, „stássstofan á að vera í leigu en ég hef ekki séð frökenina í 

þrjá mánuði og þar sem leigan er í vanskilum þá máttu taka við henni.“ – „Er þetta frökenin?“ 
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spurði ég og sýndi henni myndina. „Þetta er vissulega hún,“ svaraði konan ákveðin, „og 

hvenær kemur hún aftur, herra?“ – „Frökenin er látin,“ svaraði ég. „Æ herra, það vona ég 

ekki,“ sagði konan, „hún var besti leigjandinn minn! Hún borgaði mér þrjár gíneur á viku fyrir 

það eitt að fá að sitja í stofunni minni öðru hvoru.“ – „Hitti hún einhvern þar?“ spurði ég en 

konan fullvissaði mig um að svo væri ekki, að hún kæmi alltaf ein og hitti engan. „Hvað í 

ósköpunum gerði hún hérna?“ spurði ég æstur. „Hún sat einfaldlega í stofunni herra, las 

bækur og fékk sér stundum te,“ svaraði konan. Ég vissi ekki hvað ég ætti að segja svo ég gaf 

henni sterlingspund og fór. Hvað heldur þú svo að allt þetta þýði? Ekki trúir þú að konan hafi 

verið að segja satt?“ 

„Jú, það geri ég.“ 

„En hví fór þá lafði Alroy þangað?“ 

„Minn kæri Gerald,“ svaraði ég, „lafði Alroy var einfaldlega haldin áráttu fyrir dulúð. Hún 

leigði þetta herbergi því hún naut þess að fara þangað með blæju fyrir andlitinu og ímynda 

sér að hún lifði spennandi lífi. Hún hafði ástríðu fyrir leyndardómum á meðan hún sjálf var 

ekkert annað en sfinx með engar gátur að geyma. 

„Heldurðu það virkilega?“ 

„Ég er viss um það,“ svaraði ég. 

Hann tók upp serkjaskinnsskrínið, opnaði það og horfði á myndina. „Getur það verið?“ 

sagði hann að lokum. 
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FYRIRMYNDARMILLJÓNAMÆRINGURINN 

Aðdáunarvottur 

 

 

Þeir sem ekki eru ríkir hafa ekkert gagn af því að hafa hrífandi persónuleika. Ástarævintýri 

eru forréttindi hinna ríku, ekki iðja atvinnulausra. Fátækir skulu vera jarðbundnir og 

hversdagslegir. Það er betra að hafa fastar tekjur en að vera heillandi. Hughie Erskine áttaði 

sig aldrei á þessum mikilvægu lífsreglum. Aumingja Hughie! Það verður að viðurkennast að 

greindarlega séð var ekki mikið varið í hann. Á allri sinni ævi sagði hann aldrei neitt sem talist 

gat afburðasnjallt eða einu sinni andstyggilegt. Hinsvegar var hann fjallmyndarlegur, hafði 

dökkt og hrokkið hár, skarpan vangasvip og grá augu. Hann var jafn vinsæll meðal karla og 

kvenna og afrekalisti hans náði yfir allt nema að afla fjár. Faðir hans hafði ánafnað honum 

riddarasverði sínu og bindunum fimmtán af Sögu Napóleonsstríðanna. Sverðið hengdi hann 

upp fyrir ofan spegilinn sinn en bindunum kom hann fyrir í bókahillu á milli Leiðarvísis Ruffs 

og Tímarits Baileys og lifði af á tvöhundruð á ári sem gömul frænka hans skammtaði honum. 

Hann hafði prófað allt. Hann stundaði verðbréfamarkaðinn í hálft ár en hvaða erindi á fiðrildi 

á meðal nauta og bjarndýra? Hann reyndi fyrir sér sem tekaupmaður í ögn lengri tíma en 

varð fljótt þreyttur á pekoe og souchong. Næst prófaði hann að selja þurrt sérrí. Það svaraði 

ekki kostnaði, sérríið var aðeins of þurrt. Að lokum varð hann ekkert. Hann var indæll, 

duglaus ungur maður með fullkominn vangasvip og engan starfsferil. 

Það sem verra var, hann var ástfanginn. Stúlkan sem hann elskaði var Laura Merton, 

dóttir ofursta á eftirlaunum sem misst hafði stjórn á skapi sínu og meltingu á Indlandi og 

hafði aldrei náð stjórninni aftur. Laura tilbað Hughie og Hughie vildi hvað sem var fyrir Lauru 

gera. Þau voru myndarlegasta parið í London og algjörlega auralaus. Ofurstanum þótti mjög 

vænt um Hughie en vildi ekki heyra einu orði minnst á trúlofun.  

„Komdu til mín drengur minn þegar þú hefur tíu þúsund pund á milli handanna og þá 

getum við séð til,“ var hann vanur að segja og þá daga var Hughie gugginn og grár og varð að 

leita huggunar hjá Lauru.  

Morgun einn átti hann leið í gegnum Holland Park þar sem Merton fjölskyldan bjó og 

ákvað að kíkja á góðvin sinn Alan Trevor. Trevor var málari. Reyndar komast fáir hjá því þessa 

dagana. En hann var líka listamaður og listamenn eru frekar sjaldgæfir. Sjálfur var hann 
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undarlegur og grófur náungi, andlitið freknótt og skeggið rautt og rytjulegt. Hinsvegar var 

hann raunverulegur meistari þegar hann hélt á pensli og myndirnar hans voru ákaflega 

eftirsóttar. Hann hafði í fyrstu heillast mjög af Hughie, eingöngu vegna persónutöfra hans, 

það verður að viðurkennast. „Eina fólkið sem listmálari ætti að þekkja,“ sagði hann oft, „er 

heimskt og fallegt fólk, fólk sem veitir listamanninum ánægju með útliti sínu og vitsmunalega 

ró með samræðum sínum. Pjattrófupiltar og dáfríðar dömur stjórna þessum heimi, eða ættu 

að minnsta kosti að gera það.“ En eftir að hann kynntist Hughie betur fór honum einnig að 

líka vel við skapgerð hans sem einkenndist af léttlyndi, göfuglyndi og ófyrirleitni og því hafði 

hann gefið Hughie leyfi til að koma á vinnustofu sína hvenær sem hann vildi. 

Þegar Hughie gekk inn á vinnustofuna var Trevor að leggja lokahönd á dásamlega fallegt 

málverk af betlara. Betlarinn sjálfur stóð uppi á palli úti í horni vinnustofunnar. Þetta var 

skorpinn gamall maður, andlit hans líktist krumpuðu pergamenti og svipurinn var ákaflega 

vesaldarlegur. Hrjúf, brún og tötraleg skikkja hékk á öxlum hans og búið var að bæta og lappa 

upp á þykk stígvélin. Betlarinn hallaði sér fram á grófgerðan staf með annarri hendinni en í 

hinni hélt hann á illa förnum hatti sem hann rétti út til að biðja um ölmusu. 

„En stórkostleg fyrirmynd!“ hvíslaði Hughie er þeir vinirnir tókust í hendur. 

„Stórkostleg fyrirmynd?“ hrópaði Trevor eins hátt og hann gat. „Ég myndi nú halda það! 

Svona betlarar sjást ekki á hverjum degi. A trouvaille mon cher, þvílíkur happafundur, 

sprelllifandi Velasquez! Je minn einasti! Rembrandt hefði gert óviðjafnanlega ætimynd af 

honum!“ 

„Aumingja gamli maðurinn!“ sagði Hughie, „hann lítur svo vesaldarlega út! En listmálarar 

sjá væntanlega mikinn auð í ásjónu hans?“ 

„Vissulega,“ svaraði Trevor, „betlari á ekki að líta út fyrir að vera hamingjusamur, er 

það?“ 

„Hvað fær fyrirmynd mikla þóknun fyrir störf sín?“ spurði Hughie á meðan hann kom sér 

makindalega fyrir á legubekk. 

„Einn skilding á klukkutíma.“ 

„Og hversu mikið færð þú fyrir myndina þína, Alan?“ 

„Ja, fyrir þessa fengi ég tvö þúsund!“ 

„Pund?“ 

„Gíneur. Listmálarar, ljóðskáld og læknar fá alltaf greitt í gíneum.“ 
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„Ja, mér finnst að fyrirsætur ættu að fá prósentuhlut,“ sagði Hughie hlæjandi, „þær 

leggja jafn hart að sér og þú.“ 

„Vitleysa vinur minn! Sjáðu hversu mikil vinna fer í það eitt að koma málningunni á 

strigann og að standa allan daginn við trönurnar! Það er auðvelt fyrir þig að dæma en ég 

fullvissa þig um að á stundum er listsköpun næstum því jafn virðingarverð og verkamanna-

vinna. En ég er of upptekinn fyrir blaður. Fáðu þér sígarettu og hafðu hljótt.“ 

Eftir nokkra stund kom þjónn og sagði Trevor að rammasmiðurinn vildi ná af honum tali. 

„Ekki stinga af, Hughie,“ sagði hann á leiðinni út, „ég kem aftur að vörmu spori.“ 

Gamli betlarinn nýtti fjarveru Trevors og settist niður eitt augnablik á viðarbekk sem var 

fyrir aftan hann. Hann virtist svo vansæll og aumur að Hughie gat ekki annað en vorkennt 

honum og þreifaði því um í vösum sínum til að athuga hversu mikinn pening hann væri með 

á sér. Það eina sem hann fann var eitt sterlingspund og einhverjir koparpeningar. „Aumingja 

gamli ræfill,“ hugsaði hann með sér, „hann þarf meira á þessu að halda en ég, þó það þýði 

engar hestvagnaferðir fyrir mig næstu vikurnar,“ og því næst gekk hann að betlaranum og 

laumaði pundinu í lófa hans. 

Gamli maðurinn hrökk við og dauft bros lék eitt augnablik um skorpnar varir hans. 

„Þakka þér herra,“ sagði hann, „þakka þér.“ 

Þegar Trevor sneri aftur, kvaddi Hughie og roðnaði örlítið vegna þess sem hann hafði 

gert. Hann eyddi deginum með Lauru, fékk hrífandi skammir fyrir eyðslusemi sína og var 

sendur fótgangandi heim á leið. 

Um kvöldið rölti hann inn á Paletteklúbbinn um ellefuleytið og rakst á Trevor þar sem 

hann sat einsamall í reykherberginu að drekka rínarvín og ölkelduvatn. 

„Jæja Alan, gekk vel að klára myndina?“ spurði hann og kveikti sér í sígarettu. 

„Hún er tilbúin og innrömmuð, drengur minn!“ svaraði Trevor, „og vel á minnst, þú slóst 

í gegn. Gamli maðurinn sem þú hittir er heillaður af þér. Ég þurfti að segja honum allt sem ég 

vissi um þig – hver þú værir, hvar þú byggir, hvað þú hefðir í tekjur, hverjar framtíðarhorfur 

þínar væru ...“ 

„Elsku Alan minn,“ hrópaði Hughie, „hann mun væntanlega bíða eftir mér þegar ég kem 

heim. En þú ert auðvitað að atast í mér. Aumingja gamli vesalingurinn! Ég vildi óska að ég 

gæti gert eitthvað fyrir hann. Mér þykir það hræðileg tilhugsun að einhver skuli vera svona 

vansæll. Ég á hrúgu af gömlum fötum heima – heldurðu að hann myndi þiggja eitthvað af 

þeim? Tötrarnir sem hann klæddist voru jú við það að detta í sundur.“ 
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„En hann tekur sig svo vel út í þeim,“ sagði Trevor. „Ég tæki það ekki í mál að mála hann í 

frakka. Það sem þú kallar tötra kalla ég töfra. Það sem þú sérð sem fátækt sé ég sem list. Ég 

skal samt sem áður láta hann vita af tilboði þínu.“ 

„Alan,“ sagði Hughie alvarlegur í bragði, „þið listmálarar eruð harðbrjósta lið.“ 

„Hjarta listamannsins er í höfði hans,“ svaraði Trevor, „og auk þess er hlutverk okkar að 

raungera heiminn eins og við sjáum hann. A chacun son métier, hver hefur sitt. Segðu mér nú 

hvernig Laura hefur það. Gamli kallinn hafði mikinn áhuga á henni.“ 

„Sagðirðu honum virkilega frá henni?“ spurði Hughie. 

„Það gerði ég vissulega. Hann veit allt um vægðarlausa ofurstann, hina yndislegu Lauru, 

og tíu þúsund pundin.“ 

„Sagðirðu gamla betlaranum frá öllum mínum einkamálum?“ hrópaði Hughie rauður og 

illur á svip. 

„Elsku drengurinn minn,“ sagði Trevor með bros á vör, „þessi gamli betlari, eins og þú 

kallar hann, er einn af ríkustu mönnum Evrópu. Hann gæti keypt London eins og hún leggur 

sig á morgun án þess að þurfa yfirdráttarheimild á reikningnum sínum. Hann á hús í hverri 

höfuðborg, borðar af gulldiskum og getur að geðþótta sínum komið í veg fyrir að Rússland 

lýsi yfir stríði.“ 

„Hvað í ósköpunum áttu við?“ hváði Hughie. 

„Það sem ég sagði,“ sagði Trevor. „Gamli maðurinn sem þú sást á vinnustofunni í dag er 

Hausberg barón. Hann er góður vinur minn, kaupir allar myndirnar mínar og svoleiðis, og 

fyrir mánuði síðan bað hann mig um að mála sig í gervi betlara. Que voulez-vous? La fantaisie 

d‘un millionnaire! Hugmyndaflugi milljónamærings eru engin takmörk sett. Og ég verð að 

segja að hann leit stórkostlega út í tötrunum sínum, eða ég ætti kannski að segja tötrunum 

mínum, þetta eru gömul jakkaföt sem ég fékk á Spáni.“ 

„Hausberg barón!“ hrópaði Hughie. „Almáttugur minn! Ég gaf honum sterlingspund!“ 

sagði hann og seig miður sín niður í hægindastól. 

„Gafst honum sterlingspund!“ hrópaði Trevor og sprakk úr hlátri. „Elsku drengurinn 

minn, þú munt aldrei sjá það aftur. Son affaire c‘est l‘argent des autres. Aurar annarra eru 

hans lifibrauð.“ 

„Þú hefðir nú getað sagt mér þetta Alan,“ sagði Hughie fýldur, „í stað þess að leyfa mér 

að gera mig að fífli.“ 
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„Ja, í fyrsta lagi Hughie,“ sagði Trevor, „kom mér aldrei til hugar að þú færir að úthluta 

ölmusu á svo kæruleysislegan hátt. Ég gæti skilið að kyssa fallega fyrirsætu en að gefa ljótri 

fyrirsætu sterlingspund – almáttugur nei! Fyrir utan það ætlaði ég í raun ekki að taka á móti 

neinum gestum í dag og þegar þú komst vissi ég ekki hvort Hausberg vildi að ég gæfi upp 

hver hann væri. Eins og þú veist var hann ekki í sínu fínasta pússi.“ 

„Hann hlýtur að álíta mig algjöran aulabárð!“ sagði Hughie. 

„Alls ekki. Hann var í undragóðu skapi eftir að þú fórst, var sífellt að hlæja lágt með 

sjálfum sér og nudda gömlu, hrukkóttu höndunum sínum saman. Ég áttaði mig ekki á því 

hvers vegna hann sýndi þér svona mikinn áhuga en ég skil það núna. Hann mun fjárfesta 

sterlingspundinu fyrir þig, borga þér vextina af fjárfestingunni á hálfs árs fresti, og svo mun 

hann hafa stórkostlega sögu að segja á mannamótum. 

„Ég er ólukkans ári,“ urraði Hughie. „Það besta sem ég get gert núna er að fara að sofa 

og minn kæri Alan, þú mátt alls ekki segja neinum frá þessu. Ég myndi skammast mín of 

mikið til að láta sjá mig í hverfinu.“ 

„Vitleysa! Þetta lýsir svo vel hversu mannúðlegum eiginleikum þú býrð yfir, Hughie. Ekki 

stinga af. Fáðu þér aðra sígarettu og svo máttu tala um Lauru eins mikið og þú vilt.“ 

En Hughie vildi ekki staldra við. Hann gekk mjög dapur heim á leið og skildi við Trevor í 

enn einu hláturskastinu. 

Við morgunverðarborðið daginn eftir færði þjónninn Hughie kort sem á stóð: „Herra 

Gustave Naudin, fyrir hönd Hausberg baróns.“ „Hann vill eflaust að ég biðji sig afsökunar,“ 

sagði Hughie við sjálfan sig og sagði þjóninum að vísa gestinum upp til sín. 

Gráhærður eldri herramaður með gyllt gleraugu birtist og sagði með örlítið frönskum 

hreim, „Hef ég þann heiður að ávarpa herra Erskine?“ 

Hughie hneigði sig. 

„Hausberg barón sendi mig,“ hélt hann áfram. „Baróninn ...“ 

„Ég bið þig að færa honum mína innilegustu afsökunarbeiðni,“ stamaði Hughie. 

„Baróninn,“ sagði gamli herramaðurinn brosandi, „hefur falið mér að færa þér þetta 

bréf,“ og því næst rétti hann fram innsiglað umslag. 

Á umslaginu stóð „Brúðkaupsgjöf handa Hugh Erskine og Lauru Merton, frá gömlum 

betlara,“ og umslagið innihélt ávísun upp á 10.000 pund. 

Alan Trevor var svaramaðurinn í brúðkaupinu þeirra og baróninn hélt ræðu yfir 

kvöldverðinum. 
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„Milljónamæringafyrirmyndir,“ sagði Trevor, „eru nógu sjaldgæfar en almáttugur minn, 

fyrirmyndarmilljónamæringar eru enn sjaldgæfari!“ 
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MÁLVERKIÐ AF HERRA W.H. 

 

 

Við Erskine höfðum snætt kvöldverð saman í fallega, litla húsinu hans við Birdcage Walk og 

sátum í bókaherberginu með kaffi og sígarettur þegar samræðurnar fóru skyndilega að 

snúast um bókmenntafalsanir. Sem stendur get ég ekki munað hvernig það kom til að við 

tókum fyrir þetta forvitnilega umræðuefni sem það var á þessum tíma en ég veit að við 

eyddum löngum tíma í að ræða falsarana Macpherson, Ireland og Chatterton. Ég stóð fastur 

á því að svokallaðar falsanir þess síðastnefnda væru eingöngu þrá eftir fullkominni, listrænni 

framsetningu, enda hefðum við engan rétt á að deila á það undir hvaða skilyrðum listamaður 

kýs að kynna verk sín og þar sem öll listsköpun er upp að vissu marki leiklist, tilraun til að 

raungera eigin persónuleika á einhverju ímynduðu plani sem heftandi óhöpp og takmarkanir 

raunveruleikans ná ekki til, er það að ritskoða listamann fyrir fölsun sambærilegt við það að 

rugla saman siðferðilegum og fagurfræðilegum vandamálum. 

Erskine, sem var þó nokkuð eldri en ég, hafði hlustað á mig með tillitssemi fertugs 

manns en lagði hönd sína skyndilega á öxl mína og sagði: „Hvað myndir þú segja um ungan 

mann sem væri með skrítna kenningu varðandi ákveðið listaverk, áliti að þessi kenning væri 

sönn og útbyggi síðan fölsun til að sanna hana?“ 

„Ah! Það er allt annað mál,“ svaraði ég. 

Erskine var þögull um stund og horfði á eftir þunnum, gráum reykjarþráðunum sem 

liðuðust upp frá sígarettunni hans. „Já,“ sagði hann síðan, „allt annað.“ 

Það var eitthvað við raddblæinn sem vakti forvitni mína, mögulega vottur af biturð. 

„Þekkir þú einhvern sem gerði þetta?“ spurði ég spenntur. 

„Já,“ svaraði hann og henti sígarettunni sinni í eldinn, „góðan vin minn, Cyril Graham. 

Hann var einstaklega heillandi, og einstaklega heimskulegur, og einstaklega harðbrjósta. 

Hinsvegar skildi hann eftir sig einu arfleifðina sem mér hefur nokkurn tímann verið ánöfnuð.“ 

„Hvað er það?“ hváði ég. Erskine stóð upp úr sæti sínu, gekk að háum, læstum skáp með 

ígreyptri skreytingu sem stóð inni á milli tveggja glugga, opnaði hann og kom til baka með 

litla mynd í gömlum, möttum ramma frá stjórnartíð Elísabetar fyrstu. 

Þetta var portrett í fullri lengd af ungum manni í klæðnaði frá síðari hluta sextándu 

aldar, stóð við borð og hvíldi hægri hönd sína á opinni bók. Hann virtist vera um sautján ára 

gamall og bjó yfir óvanalegri fegurð en var þó greinilega nokkuð kvenlegur. Ef ekki hefði verið 
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fyrir klæðnaðinn og stuttklippt hárið hefðu menn getað haldið að þetta andlit, með 

dreymandi, angurvær augun og fíngerðar, skarlatsrauðar varirnar, væri andlit stúlku. Stíll 

málverksins, sérstaklega það hvernig hendurnar voru meðhöndlaðar, minnti á seinni tíma 

verk François Clouet. Páfuglablár bakgrunnurinn lagði áherslu á svarta flauelstreyjuna sem 

skreytt var með stórkostlegum, gylltum líningum og gaf henni aukinn lit, sem er einmitt í 

anda Clouet, og grímurnar tvær, Harmleikur og Gamanleikur, sem héngu á fremur formlegan 

hátt á marmarasúlu gáfu myndinni alvarlegan blæ, blæ sem er svo ólíkur einfalda ítalska 

þokkanum, þokka sem hefur í sjálfu sér alltaf einkennt skap Norður-Ítala, og þokka sem þessi 

meistari flæmska skólans tapaði aldrei að fullu, ekki einu sinni á meðan hann starfaði við 

frönsku hirðina. 

„Þetta er sérlega heillandi,“ sagði ég spenntur. „Til allrar hamingju hefur listagyðjan 

varðveitt þessa fegurð fyrir okkur en hver er þessi dásamlegi ungi maður?“ 

„Þetta er málverk af herra W. H.,“ sagði Erskine og brosti dapurlega. 

Kannski lenti ljósgeisli fyrir tilviljun á andliti hans en mér virtust augu hans glitra af 

tárum. 

„Herra W. H.!“ hváði ég; „hver var herra W. H.?“ 

„Manstu það ekki?“ svaraði hann; „horfðu á bókina sem hönd hans hvílir á.“ 

„Ég sé að þarna stendur eitthvað skrifað en ég sé ekki hvað það er,“ svaraði ég. 

„Taktu þetta stækkunargler og skoðaðu svo,“ sagði Erskine og sama dapurlega brosið lék 

enn um varir hans. 

„Ég tók stækkunarglerið, færði lampann ögn nær og byrjaði að stafa mig í gegnum 

ógreinilegu sextándualdar skriftina. „Herra W. H. einasta handhafa eftirfarandi Sonnetta“ ... 

„Almáttugur minn!“ hrópaði ég, „er þetta herra W. H. hans Shakespeares?“ 

„Það er það sem Cyril Graham var vanur að segja,“ muldraði Erskine. 

„En þetta líkist ekkert Pembroke lávarði,“ svaraði ég. „Ég þekki Penshurstportrettin mjög 

vel. Fyrir nokkrum vikum síðan dvaldi ég nálægt setrinu þar sem þau eru til sýnis.“ 

„Trúir þú því þá virkilega að Sonnetturnar sé stílaðar á Pembroke lávarð?“ spurði hann. 

„Ég er viss um það,“ svaraði ég. „Pembroke, Shakespeare og frú Mary Fitton eru sögu-

persónurnar þrjár í Sonnettunum, það leikur alls enginn vafi á því.“ 

„Jah, þar erum við sammála,“ sagði Erskine, „en ég stóð ekki alltaf í þeirri trú. Áður fyrr 

trúði ég – jah, ég býst við að ég hafi áður fyrr trúað á Cyril Graham og kenninguna hans.“ 
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„Og hver er hún?“ spurði ég og horfði á dásamlega portrettið sem nú þegar var farið að 

hafa furðulega töfrandi áhrif á mig. 

„Það er löng saga,“ sagði Erskine og tók myndina af mér – frekar hastarlega að mér 

fannst á þeim tíma – „mjög löng saga en ef þú kærir þig um þá skal ég segja þér hana.“ 

„Ég hef ákaflega gaman af kenningum um Sonnetturnar,“ sagði ég ákafur, „en mér þykir 

ólíklegt að ég muni fást til að aðhyllast nýjar hugmyndir. Þetta mál er ekki neinum ráðgáta 

lengur. Og reyndar velti ég því fyrir mér nú hvort að þetta hafi einhvern tímann verið 

ráðgáta.“ 

„Þar sem ég trúi ekki á kenninguna er ólíklegt að ég muni fá þig til að skipta um skoðun,“ 

sagði Erskine hlæjandi, „en þér gæti þótt hún áhugaverð.“ 

„Auðvitað verður þú að segja mér hana,“ svaraði ég. „Ef hún er til hálfs jafn dásamleg og 

þetta málverk, verð ég ánægður.“ 

„Jæja,“ sagði Erskine og kveikti sér í sígarettu, „þá verð ég að byrja á því að segja þér frá 

Cyril Graham sjálfum. Við Cyril vorum á sömu heimavist við Eton. Ég var einu eða tveimur 

árum eldri en hann en við vorum samt stórgóðir vinir og vorum alltaf saman, bæði við leik og 

störf. Að sjálfsögðu var mun meira um leik en störf en ég get ekki sagt að mér þyki það 

miður. Það er alltaf kostur að hafa ekki fengið áreiðanlega viðskiptamenntun og það sem ég 

lærði á leikvellinum við Eton hefur gagnast mér jafn vel og það sem mér var kennt við 

Cambridge. Ég ætti að taka það fram að foreldrar Cyrils eru báðir látnir, drukknuðu í 

hræðilegu ferjuslysi fyrir utan Isle of Wight. Faðir hans hafði starfað í ríkiserindrekageiranum 

og gifst dóttur, einkadóttur reyndar, Creditons gamla lávarðs sem gerðist forráðamaður 

Cyrils eftir andlát foreldra hans. Ég held að Crediton lávarður hafi ekki kært sig mikið um 

Cyril. Hann hafði í raun aldrei fyrirgefið dóttur sinni fyrir að giftast manni sem bar enga 

nafnbót. Hann var óvenjulegur gamall aðalsmaður sem blótaði eins og götusali og bjó yfir 

svipuðum mannasiðum og bóndi. Ég man að ég hitti hann einu sinni á árlega ræðudeginum í 

skólanum. Hann urraði á mig, gaf mér sterlingspund og sagði mér að verða ekki að 

„bölvuðum róttæklingi“ eins og faðir minn. Cyril sýndi honum ekki mikla ástúð og eyddi 

sumarfríum sínum með glöðu geði með okkur í Skotlandi. Þeim samdi í raun aldrei. Cyril þótti 

hann durgur og honum þótti Cyril kvenlegur. Hann var kvenlegur að sumu leyti býst ég við en 

hann var þó mjög góður reiðmaður og frábær skylmingamaður. Hann vann sér meira að 

segja inn gráðu í skylmingum með stingsverði áður en hann útskrifaðist frá Eton. En hann var 

mjög daufur í framkomu, hégómafullur varðandi myndarleika sinn og eindregið á móti 
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knattspyrnu. Það eina sem hann hafði virkilega ánægju af var ljóðlist og leiklist. Við Eton 

klæddi hann sig sífellt upp í búninga og þuldi Shakespeare og þegar við fórum í Trinity komst 

hann inn í A.D.C.-leikhúsið strax á fyrstu önninni. Ég man að ég öfundaði hann alltaf af 

leikhæfileikum sínum. Ég var honum fáránlega trúr, væntanlega vegna þess að við vorum svo 

ólíkir að sumu leyti. Ég var frekar klaufalegur og veiklulegur með risastóra fætur og hrikalega 

freknóttur. Freknur erfast í gegnum skoskar fjölskyldur alveg eins og þvagsýrugigt erfist í 

gegnum enskar fjölskyldur. Cyril var vanur að segja að af tveimur illum kostum myndi hann 

kjósa gigtina en hann lagði alltaf afspyrnu mikla áherslu á ytra útlit og las eitt sinn ritgerð 

fyrir hönd kappræðuliðsins okkar til að sanna að það væri betra að líta vel út en að vera góð 

manneskja. Hann var vissulega dásamlega myndarlegur. Fólk sem líkaði ekki vel við hann, 

fólk eins og smáborgarar, framhaldsskólakennarar og guðfræðinemar, var vant að segja að 

hann væri eingöngu snoppufríður en það var töluvert meira spunnið í snoppuna hans en 

fríðleiki. Mér fannst hann glæsilegasta vera sem ég hafði nokkurn tímann séð og enginn 

skartaði jafn þokkafullum hreyfingum eða töfrandi viðmóti og hann. Hann heillaði alla sem 

voru þess virði að láta heillast og einnig fjölda manns sem var það ekki. Hann var oft þrjóskur 

og geðvondur og mér fannst hann skelfilega óeinlægur. Að mínu mati var það vegna þess að 

hann hafði gegndarlausa þörf fyrir að þóknast öðrum. Aumingja Cyril! Eitt sinn sagði ég 

honum að hann léti sér nægja mjög ómerkilega sigra en hann hló bara. Hann var hryllilega 

ofdekraður. Allt heillandi fólk er ofdekrað, geri ég ráð fyrir. Það er galdurinn á bak við 

aðdráttarafl þeirra. 

En ég verð að segja þér frá leikhæfileikum Cyrils. Þú veist að leikkonur eru ekki leyfðar í 

A.D.C., eða þær voru það að minnsta kosti ekki á mínum tíma. Ég veit ekki hver staðan er 

núna. Nú, Cyril var að sjálfsögðu alltaf valinn í kvenhlutverkin og þegar Sem yður þóknast var 

sett á svið þá lék hann Rósalind. Þetta var stórkostleg frammistaða. Cyril Graham var raunar 

eina fullkomna Rósalind sem ég hef séð. Það væri ómögulegt að reyna að lýsa fegurðinni, 

fínleikanum og fáguninni. Frammistaðan vakti heilmikla hugaræsingu og skelfilega litla 

leikhúsið, eins og það var þá, var fullt út úr dyrum á hverju kvöldi. Jafnvel þegar ég les 

leikritið núna get ég ekki annað en hugsað um Cyril. Það hefði getað verið skrifað með hann í 

huga. Á næstu önn fór hann til London með gráðuna sína í farteskinu til að hefja 

diplómatanámið. En hann vann aldrei neitt. Hann eyddi dögunum í að lesa Sonnettur 

Shakespeares og kvöldunum í leikhúsinu. Hann var að sjálfsögðu æstur í að komast á svið. 

Við Crediton lávarður þurftum að beita öllum okkar brögðum til að koma í veg fyrir það. Ef 
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hann hefði fengið að fara á svið væri hann kannski á lífi í dag. Það er alltaf kjánalegt að 

ráðleggja öðrum en að gefa góð ráð er algjörlega banvænt. Ég vona að þú munir aldrei gera 

þau mistök. Ef það gerist, muntu sjá eftir því. 

Jæja, nú er komið að aðalatriði sögunnar. Dag einn fékk ég skilaboð frá Cyril þess efnis 

að hann vildi fá mig í heimsókn um kvöldið. Hann bjó í heillandi vistarverum á Piccadilly með 

útsýni yfir Green Park en þar sem ég var vanur að heimsækja hann á hverjum degi kom það 

mér frekar á óvart að hann skyldi hafa haft fyrir því að skrifa mér. Að sjálfsögðu varð ég við 

ósk hans en er þangað var komið var hann þegar í miklu uppnámi. Hann sagðist loksins hafa 

uppgötvað hinn eina sanna leyndardóm á bak við Sonnettur Shakespeares og sagði að allir 

fræðimenn og gagnrýnendur hefðu verið á algjörlega á rangri braut og að með því að notast 

eingöngu við Sonnetturnar sjálfar hefði hann orðið fyrstur til að komast að því hver herra W. 

H. væri í raun og veru. Hann var fullkomlega frávita af ánægju og það leið langur tími áður en 

hann var tilbúinn að deila kenningu sinni með mér. Að lokum tók hann fram bunka af 

glósum, náði í eintakið sitt af Sonnettunum af arinhillunni, settist niður og hóf fyrirlesturinn. 

Það fyrsta sem hann gerði var að benda mér á að ungi maðurinn sem Shakespeare stílaði 

furðulega ástríðufull ljóð sín á, hlaut að hafa átt lífsnauðsynlegan þátt í þróun Shakespeares á 

list sinni, eitthvað sem átti einmitt ekki við um lávarðana Pembroke og Southampton. Hver 

sem hann var þá gat hann ekki hafa tilheyrt háttsettri fjölskyldu, eins og kom greinilega í ljós í 

25. sonnettu þar sem Shakespeare setur sig upp sem andstæðu við þann sem er „konungs 

vildarvinur“ og segir vafningalaust: 

 

Lát hvern þann mann sem heillum borinn er 

af hefð og nafnbót jafnan stæra sig. 

Þó hylli þeirrar meini forlög mér 

ég mæri það sem óvænt gleður mig. 

 

Og hann endar sonnettuna á að óska sjálfum sér til hamingju með það að sá sem hann dáði 

svo mjög var af lágum ættum:  

 

Ég ann og mér er unnað – gleðjast má, 

því eg þar hvorki vík né stjaka frá. 
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Samkvæmt Cyril er þessi sonnetta óskiljanleg ef hún var stíluð á annað hvort jarlinn af 

Pembroke eða jarlinn af Southampton því þar sem þeir voru mjög hátt settir enskir 

herramenn voru þeir báðir ávarpaðir sem „miklu prinsar“, og til að staðfesta kenningu sína 

las hann fyrir mig sonnettur númer CXXIV og CXXV þar sem Shakespeare segir okkur að ást sé 

ekki „valdsins fósturbarn,“ að hún „hvorki dáir prjál né þarf hún grið,“ heldur sé hún „engin 

hending.“ Ég hlustaði með þó nokkrum áhuga því ég held að enginn hafi áður komið þessari 

athugasemd á framfæri en það sem á eftir kom var enn forvitnilegra og virtist á þessum tíma 

gera tilkall Pembrokes algjörlega ómerkt. Samkvæmt kenningum Meres voru Sonnetturnar 

skrifaðar fyrir árið 1598 og sonnetta númer CIV segir okkur að vinskapur Shakespeares og 

herra W. H. hafi þá þegar varað í þrjú ár. Pembroke lávarður fæddist árið 1580 og flutti ekki 

til London fyrr en hann var orðinn 18 ára, það er að segja árið 1598, en Shakespeare og herra 

W. H. hljóta að hafa kynnst árið 1594 eða í síðasta lagi árið 1595. Shakespeare gæti því ekki 

hafa kynnst Pembroke lávarði fyrr en eftir að Sonnetturnar voru skrifaðar. 

Cyril benti líka á að faðir Pembrokes dó ekki fyrr en árið 1601 en í eftirfarandi línu kemur 

í ljós að faðir herra W. H. var látinn árið 1598: 

 

þú áttir föður – lát þér getinn son. 

 

Formálinn var þess utan skrifaður af útgefandanum og það er út í hött að ímynda sér að 

einhver útgefandi á þessum tíma hafi hætt á að ávarpa William Herbert, jarlinn af Pembroke, 

sem herra W. H. Það að nota nafnið herra Sackville yfir Buckhurst lávarð er ekki beint 

samanburðarhæft tilfelli þar sem Buckhurst lávarður var ekki aðalsmaður heldur einungis 

yngri sonur aðalsmanns og bar því einungis titil fyrir kurteisis sakir og kaflinn í safnbókinni 

Parnassus Englands, þar sem minnst er á hann, er ekki formleg, virðuleg tileinkun heldur 

einungis óbein tilvísun. Hingað til hafði Cyril auðveldlega hrakið fullyrðingar Pembrokes 

lávarðs á meðan ég sat og hlustaði í forundran. Cyril átti enn auðveldara með kenningar 

Southamptons lávarðs. Ungur að árum gerðist Southampton elskhugi Elizabeth Vernon 

þannig að hann þurfti ekki að örvænta um hjónaband, hann var ekki fallegur og hann líktist 

ekki móður sinni, eins og herra W. H. gerði: 

 

Nú ertu þinnar móður spegilmynd 

og minnir fyrri blóma hennar á; 
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og umfram allt þá var skírnarnafn hans Henry en eins og kom fram í orðaleik í sonnettum 

númer CXXXV og CXLIII þá er skírnarnafn vinar Shakespeares það sama og hans eigið – Will. 

Hvað varðar hugmyndir frá öðrum ólánsömum kennismiðum – þeirra sem héldu að 

herra W. H. væri prentvilla og að í staðinn ætti að standa herra W. S. sem átti að standa fyrir 

herra William Shakespeare; að viðtakandinn héti herra W. Halls; að tileinkunin sé ætluð mági 

Shakespeares, William Hathaway; eða að herra W. H. sé sá sem skrifaði tileinkunina en ekki 

móttakandi hennar – Cyril ómerkti kenningar þeirra allra á svipstundu. Það er ekki þess virði 

að minnast á röksemdir hans en þó man ég eftir að hafa farið í hláturskast þegar hann las 

fyrir mig, sem betur fer ekki á frummálinu, kafla eftir þýskan ummælanda, Barnstorff að 

nafni, sem staðhæfði að herra W. H. væri ekki persóna frekar en „herra William sjálfur.“ Ekki 

gat hann heldur samþykkt eitt augnablik að Sonnetturnar væru einungis háðsádeila á verk 

Draytons og Johns Davies af Hereford. Að hans mati, og mínu líka, spruttu þessi alvarlegu og 

átakanlega mikilvægu ljóð út frá bitru hjarta Shakespeares en þau urðu sæt aftur í gegnum 

hunangið sem draup af vörum hans. Hann var enn minna til í að samþykkja að Sonnetturnar 

væru einfaldlega heimspekilegar dæmisögur og að Shakespeare hafi verið að ávarpa hina 

fullkomnu ímynd af sjálfum sér eða fullkomna ímynd manndómsins eða anda fegurðarinnar 

eða skynsemina eða guðdómlega vísdóminn eða kaþólsku kirkjuna. Honum fannst, og ég 

held að allir hljóti að vera sammála því, sem Sonnetturnar séu stílaðar á einstakling, – 

einhvern ákveðinn ungan mann og að persónuleiki hans hafi af einhverjum ástæðum fyllt sál 

Shakespeares skelfilegri gleði og ekki minna skelfilegri örvæntingu. 

Þegar hann hafði rutt veginn á þennan hátt, ef svo má að orði komast, bað Cyril mig að 

hreinsa huga minn af öllum fyrirfram mótuðum skoðunum sem ég gæti hafa myndað mér um 

málefnið og hlusta á kenningu hans með óflekkuðum og óhlutdrægum hug. Vandamálið sem 

hann benti á var þetta: Hver var þessi ungi maður frá tímum Shakespeares sem var ekki 

ættgöfugur eða göfugur yfir höfuð en var samt ávarpaður með slíkri ástríðufullri aðdáun að 

hún vekur furðu og næstum því ótta við að snúa lyklinum sem opnar leyndardómana að 

hjarta skáldsins? Hver bjó yfir svo mikilli líkamlegri fegurð að hún varð að hornsteini 

listsköpunar Shakespeares, uppsprettan að innblæstri hans og persónugervingur drauma 

hans?  

Þeir sem líta á hann eingöngu sem viðfang ákveðinna ástarljóða, missa algjörlega af 

tilganginum með ljóðunum því að listin sem Shakespeare talar um í ljóðunum er ekki list 
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Sonnettanna sjálfra, sem í huga Shakespeares var fíngerð og leynileg – þetta er list 

leikritaskáldsins sem hann vísar til í sífellu og sem hann hafði eftirfarandi orð um: 

 

Því sjálfur þú varst einatt list mín öll 

og engu minni‘ en lærdómshæfni snjöll. 

 

og sem hann lofaði ódauðleika; 

 

á lýðum vörum lifir þú um aldur –  

þann lífsmátt veitir þér míns penna galdur. 

 

Þetta var vafalaust enginn annar en leikarinn ungi sem Shakespeare hafði í huga þegar hann 

skapaði Víólu og Imógen, Júlíu og Rósalind, Portiu og Desdemónu, og Kleópötru sjálfa. Svona 

var kenning Cyrils Grahams, byggð eingöngu á Sonnettunum sjálfum. Kenningin reiðir sig ekki 

beinlínis á beinhörð sönnunargögn heldur frekar á nokkurs konar andlegan og listrænan 

skilning sem að hans mati ætti að nægja einn og sér til að koma auga á sönnu merkinguna á 

bak við ljóðin. Ég man þegar hann las fyrir mig þá ágætu sonnettu: 

 

En hvenær skortir óð minn efni nýtt 

fyrst andar þú og lífi glæðir hann, 

því efni, sem er yndislega frítt 

og ofraun þeim, sem vart að ríma kann? 

 

Ef ort ég hef þann óð sem staðist fær 

þín augu frán, þér sjálfum lofið ber –  

hver yrkir sá, er engum tökum nær, 

ef anda þinn í stefin hans þú lér? 

 

Mín Dís þú sért, að tíu teljist þær, 

hún tíföld móts við hinar níu, fyr 

svo þekkar skáldum – leyf, að ljóð mín tær 

þau lifi þar til enginn veröld spyr. 
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Ef tísku geðjast enn mín óðardís, 

er önnin mín, en þinn er hennar prís.  

 

og benti á hvernig hún staðfesti kenningu hans á allan hátt. Hann fór síðan vandlega í 

gegnum allar sonnetturnar og sýndi fram á, eða ímyndaði sér að hann sýndi fram á, hvernig 

nýjasta útskýring hans á merkingu þeirra breytti atriðum sem áður virtust óljós eða ill eða ýkt 

þannig að þau urðu augljós og rökrétt og listfenglega mikilvæg og undirstrikuðu þannig 

skynjun Shakespeares á hinum sönnu tengslum á milli listar leikarans og listar leikrita-

skáldsins. 

Það er auðvitað augljóst að það var einhver dásamlegur og gullfallegur ungur leikari í 

leikarahópi Shakespeares, einhver sem hann gat treyst fyrir því að túlka göfugar kvenhetjur 

sínar og Cyril Graham hafði í raun og veru uppgötvað skírnarnafn leikarans unga. Hann hét 

Will eða Willie Hughes eins og hann kaus að kalla hann. Skírnarnafnið fann hann eins og áður 

sagði í orðaleik í sonnettum númer CXXXV og CXLIII en ættarnafnið var að hans mati falið í 

sjöundu línu 20. sonnettu þar sem herra W. H. er lýst með orðinu „Hews“ sem í upprunalegu 

útgáfunni var skrifað skáletrað og með stórum staf sem hann fullyrti að sýndi greinilega að 

hér væri orðaleikur á ferð og skoðun hans var hægt að styðja að miklu leyti með nokkrum 

sonnettum þar sem orð sem ríma við „Hews“ voru notuð í nokkrum forvitnilegum 

orðaleikjum. Að sjálfsögðu sannfærðist ég um leið og þar með varð Willie Hughes jafn 

raunverulegur í huga mér og Shakespeare sjálfur. Það eina sem stóð í mér var sú staðreynd 

að nafnið Willie Hughes birtist hvergi á lista yfir þá sem léku í leikfélagi Shakespeares á 

þessum tíma. 

Að mati Cyrils, staðfesti þetta hinsvegar enn frekar kenningu hans þar sem það stóð 

greinilega í sonnettu númer LXXXVI að Willie Hughes hafi yfirgefið leikfélag Shakespeares og 

gengið til liðs við samkeppnisaðila, líklegast til að taka þátt í einhverjum af leikritum 

Chapmans. Sem skírskotun í þetta segir Shakespeare við Willie í sonnettunni um Chapman: 

 

En þegar stærði stef hans vildin þín, 

varð styrk hans andagift – en veikluð mín. 

 

sem vísar greinilega í það hvernig fegurð leikarans unga gaf erindinu um Chapman aukinn 

lífskraft, vigt og þokka. Sama hugmynd er einnig sett fram í 79. sonnettu: 
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Þig ásjár bað ég einn – og veittir þú, 

að alein ljóð mín byggjust fegurð þinni. 

Hve hrörna vers mín, henni svipt, því nú 

mín hróðradís kaus annan, breytt í sinni. 

 

Í undanfarandi sonnettu vísar Shakespeare greinilega í nafnið Hughes og með línunni um 

hvernig aðrir „ortu mjög um þína vernd og náð“ sýnir Shakespeare að hann var ekki aðeins 

sér, heldur einnig öðrum, mikill innblástur. 

Þetta var yndislegt kvöld, við vöktum næstum til dögunar og lásum Sonnetturnar aftur 

og aftur. En þegar á leið áttaði ég mig á því að til þess að geta kynnt sem fullkomnustu útgáfu 

af kenningunni fyrir heiminum væri nauðsynlegt að afla sönnunargagna um tilvist þessa unga 

leikara, Willie Hughes. Ef það tækist, væri ekki lengur hægt að efast um það hver herra W. H. 

væri í raun og veru en ef það tækist ekki myndi kenningin molna. Ég reyndi af fremsta megni 

að gera Cyril grein fyrir þessari staðreynd en hann tók ábendingum mínum biturlega og varð 

gramur yfir þessari smáborgarahugsun minni, eins og hann orðaði það. Ég lét hann samt sem 

áður lofa mér því, hans vegna, að birta ekki uppgötvun sína fyrr en kenningin væri yfir allan 

vafa hafin. Við leituðum vikum saman í kirkjuskrám borgarinnar, Alleyn MSS-handritunum við 

Dulwich, þjóðskjalasafninu, konunglegu leikritaleyfisskráningunum – og í raun alls staðar þar 

sem okkur datt í hug að hægt væri að finna einhvers konar tilvísun í Willie Hughes. Við 

fundum auðvitað ekkert og með hverjum deginum efaðist ég æ meir um tilvist hans. 

Ástandið á Cyril var skelfilegt. Hann fór yfir kenninguna aftur og aftur og sárbað mig um að 

trúa sér en ég gat ekki horft framhjá gallanum sem stóð eftir og neitaði að sannfærast þar til 

tilvist unga, sextándualdar leikarans Willie Hughes hefði verið staðfest án nokkurs vafa eða 

aðfinnslu. 

Dag einn fór Cyril úr bænum til að dvelja hjá afa sínum eða svo hélt ég þar til ég frétti hið 

gagnstæða frá Crediton lávarði og um tveimur vikum síðar barst mér símskeyti frá Cyril, sent 

frá Warwick, þar sem hann bað mig að snæða kvöldverð með sér þetta sama kvöld klukkan 

átta. Þegar ég mætti til hans sagði hann við mig: „Eini postulinn sem ekki var þess virði að 

sanna tilvist á var Tómas og Tómas var sá eini sem þessa sönnun fékk.“ Ég spurði hvað hann 

ætti við. Hann svaraði að honum hefði ekki einungis tekist að sanna að ungur leikari, Willie 

Hughes að nafni, hefði verið uppi á sextándu öld, heldur hafi hann einnig fundið 

afdráttarlausa sönnun þess að hann væri sami herra W. H. og vísað er til í Sonnettunum. 
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Hann vildi ekki segja meira á þessum tímapunkti en eftir kvöldmat rétti hann mér hátíðlega 

myndina sem ég sýndi þér og sagði mér að hann hefði fyrir algjöra tilviljun fundið hana 

neglda innan á hliðina á gamalli kistu sem hann hafði keypt á bóndabæ í Warwickhéraði. 

Hann var að sjálfsögðu með fallegu sextándualdar kistuna með sér og framan á miðri kistunni 

var vissulega búið að skera út stafina W. H. Þetta fangamark hafði fangað athygli hans en 

honum hafði ekki hugkvæmst að skoða innihaldið nánar fyrr en nokkrum dögum síðar. 

Morgun einn tók hann eftir því að ein hlið kistunnar var miklu þykkari en hinar og við nánari 

athugun uppgötvaði hann að innrömmuð mynd var klemmd upp að hliðinni. Þegar hann tók 

hana upp sá hann myndina sem nú liggur á sófanum. Myndin var skítug og þakin myglu en 

honum tókst að þrífa hana og sá sér til mikillar ánægju að hann hafði óvænt rekist á 

nákvæmlega það sem hann vantaði. Þetta var ósvikið málverk af herra W. H. og hönd hans 

hvíldi á Sonnettunum á blaðsíðunni þar sem tileinkunin var skrifuð og á rammanum sjálfum 

var rétt svo hægt að greina nafn unga mannsins með svörtu, latnesku hástafaletri á 

upplituðum, gylltum grunni: „Herra Will. Hews.“ 

Jah, hvað gat ég sagt? Það hvarflaði ekki að mér eitt augnablik að Cyril Graham væri að 

leika á mig eða að hann væri að reyna að sanna kenninguna sína með fölsun.“ 

„En er þetta fölsun?“ spurði ég. 

„Auðvitað,“ sagði Erskine. „Þetta er mjög góð fölsun en samt sem áður fölsun. Mér 

fannst á þeim tíma Cyril vera full rólegur yfir þessu öllu saman en ég man að hann sagði mér 

oftar en einu sinni að hann þyrfti sjálfur enga sönnun af þessu tagi því að honum fannst 

kenningin fullkomin án þess. Ég hló að honum og sagði honum að án slíkrar sönnunar myndi 

kenningin hrynja til grunna og óskaði honum hjartanlega til hamingju með þessa frábæru 

uppgötvun. Næst komum við því í kring að láta gera ætimynd eða eftirlíkingu af myndinni, 

komum henni svo fyrir fremst í eintaki Cyrils af Sonnettunum og gerðum ekkert annað næstu 

þrjá mánuði en að fara yfir hvert ljóð, línu fyrir línu, þar til við höfðum útkljáð hvert einasta 

vafamál í textanum og merkingu hans. 

Einn óhappadag var ég staddur í prentmyndabúð í Holborn þegar ég kom auga á 

afskaplega fallegar silfurstílsteikningar í afgreiðsluborðinu. Ég heillaðist svo af þeim að ég 

keypti þær. Búðareigandinn, sem kallaður var Rawlings, sagði mér að Edward Merton, ungur, 

mjög klár og bláfátækur málari, hefði teiknað þær. Prentsalinn lét mig fá heimilisfang 

málarans og ég fór að vitja hans nokkrum dögum síðar. Þar mætti mér fölur, áhugaverður 

ungur maður og frekar hversdagsleg eiginkona – fyrirsætan hans, komst ég síðar að. Ég sagði 
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honum hvað ég dáðist mikið að teikningunum hans, sem virtist gleðja hann, og ég spurði 

hvort hann væri til í að sýna mér fleiri af verkum sínum. Þegar við vorum að skoða möppu 

fulla af virkilega fögrum verkum – því að stílbragð Mertons var mjög svo fínlegt og yndislegt – 

tók ég skyndilega eftir teikningu af myndinni af herra W. H. Það lék ekki nokkur vafi á því. 

Þetta var nánast fullkomið afrit – eini munurinn var sá að grímurnar tvær, Harmleikur og 

Gamanleikur, héngu ekki á marmarasúlunni eins og á myndinni heldur lágu þær á gólfinu við 

fætur unga mannsins. „Hvar í ósköpunum fékkstu þetta?“ spurði ég. Frekar ráðvilltur á svip 

sagði hann – „Ó, þetta er ekkert. Ég vissi ekki að þetta væri í þessari möppu. Þetta er ekki 

neins virði.“ „Þetta er það sem þú gerðir fyrir herra Cyril Graham,“ kallaði konan hans, „og ef 

þessi herramaður hefur áhuga á að kaupa hana, leyfðu honum það.“ „Fyrir herra Cyril 

Graham?“ endurtók ég. „Málaðir þú myndina af herra W. H.?“ „Ég skil ekki hvað þú átt við,“ 

svaraði hann rjóður í framan. Þetta var einstaklega hörmulegt allt saman. Eiginkonan lét allt 

flakka. Ég gaf henni fimm pund á leiðinni út. Ég get ekki afborið að hugsa til þessa núna en ég 

var að sjálfsögðu ævareiður. Ég tók stefnuna rakleiðis á vistarverur Cyrils og beið þar í þrjá 

tíma þangað til hann kom heim og starði á mig með þessa skelfilegu lygi í augum sér. Ég sagði 

honum að ég hefði uppgötvað fölsunina. Hann varð fölur í framan og sagði – „Ég gerði þetta 

eingöngu þín vegna. Þetta var eina leiðin til að sannfæra þig. Þetta hefur ekki nein áhrif á 

sannleika kenningarinnar.“ „Sannleika kenningarinnar!“ hrópaði ég, „því minna sem við 

tölum um það, því betra. Þú trúðir ekki einu sinni á kenninguna sjálfur. Annars hefðir þú ekki 

látið útbúa fölsun til að sanna hana.“ Hörð orð flugu okkar í milli, þetta var hræðilegt rifrildi. 

Ég játa að ég var ósanngjarn. Næsta morgun var hann látinn.“ 

„Látinn!“ hrópaði ég. 

„Já. Hann skaut sig með skammbyssu. Eitthvað af blóðinu slettist á myndarammann, 

einmitt þar sem nafnið hafði verið málað. Þjónninn hans lét senda eftir mér samstundis en 

lögreglan var mætt þegar ég kom á staðinn. Cyril hafði skilið eftir bréf handa mér og hann var 

augljóslega þjáður og í miklu uppnámi þegar það var skrifað.“ 

„Hvað stóð í því?“ spurði ég. 

„Æ, að hann trúði algerlega á Willie Hughes, að falsaða myndin hefði einfaldlega verið 

útbúin til að friða mig og ógilti ekki að nokkru leyti gildi kenningarinnar og að til þess að sýna 

mér hversu traust og gallalaus kenning hans væri ætlaði hann að fórna eigin lífi fyrir 

leyndardóm Sonnettanna. Þetta var heimskulegt og brjálæðislegt bréf. Ég man að því lauk 
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með því að hann treysti mér fyrir kenningunni um Willie Hughes og að það væri undir mér 

komið að sýna heiminum hana og afhjúpa leyndardómana á bak við hjarta Shakespeares.“ 

„Þetta er mjög sorgleg saga,“ sagði ég snöktandi, „en því hefur þú ekki fylgt óskum hans 

eftir?“ 

Erskine yppti öxlum, „Því að þetta er algerlega ótraust kenning frá upphafi til enda,“ 

svaraði hann. 

„Minn kæri Erskine,“ sagði ég og stóð upp úr sæti mínu, „þar hefur þú algerlega rangt 

fyrir þér. Þetta er eini fullkomni lykillinn sem nokkurn tímann hefur verið smíðaður að 

Sonnettum Shakespeares. Kenningin er fullkomin að öllu leyti. Ég trúi á Willie Hughes.“ 

„Ekki segja þetta,“ sagði Erskine alvarlegur í bragði, „ég held að það sé eitthvað banvænt 

við hugmyndina og það er ekki hægt að segja neitt vitsmunalegt um hana. Ég hef farið ofan í 

saumana á málinu og ég fullvissa þig um að kenningin er algjörlega órökrétt. Hún er líkleg 

upp að vissu marki en ekki meir. Í guðanna bænum kæri drengur, ekki sökkva þér í söguna 

um Willie Hughes. Hún mun hryggbrjóta þig.“ 

„Erskine,“ svaraði ég, „það er skylda þín að deila þessari kenningu með heiminum. Ef þú 

gerir það ekki, þá mun ég gera það. Með því að halda henni fyrir þig óvirðir þú minningu 

Cyrils Grahams, yngsta og stórkostlegasta píslarvott bókmenntanna. Ég grátbið þig að sýna 

sanngirni. Hann dó fyrir þetta málefni, – ekki láta dauða hans vera til einskis.“ 

Erskine leit á mig í forundran. „Þú lætur tilfinningar þínar gagnvart sögunni hlaupa með 

þig í gönur,“ sagði hann. „Þú gleymir því að kenning er ekki endilega sönn þó að einhver sé 

tilbúinn til að deyja fyrir hana. Mér þótti vænt um Cyril Graham. Dauði hans var mér 

skelfilegt áfall. Það tók mig mörg ár að jafna mig. Ég held að ég hafi aldrei að fullu jafnað mig. 

En Willie Hughes? Hugmyndin um Willie Hughes er innihaldslaus. Slík persóna hefur aldrei 

verið til. Og varðandi það að deila kenningunni með heiminum – heimurinn heldur að Cyril 

Graham hafi skotið sig fyrir slysni. Eina sönnunin fyrir sjálfsmorði var bréfið sem stílað var á 

mig og þetta bréf kom aldrei fyrir almenningssjónir. Enn í dag heldur Crediton lávarður að 

þetta hafi verið slys.“ 

„Cyril Graham fórnaði lífi sínu fyrir stórkostlega hugmynd,“ svaraði ég, „og ef þú segir 

ekki frá píslarvættisdauða hans, segðu þá í það minnsta frá trú hans.“ 

„Trú hans,“ sagði Erskine, „beindist að fölskum hlut, ótraustum hlut, hlut sem enginn 

sem fróður er um verk Shakespeares myndi gleypa við eitt augnablik. Það yrði hlegið að 

þessari kenningu. Ekki gera þig að fífli og ekki fylgja slóð sem liggur ekki neitt. Þú byrjar á því 
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að gera ráð fyrir tilvist persónu sem verið er að reyna að sanna að hafi verið til. Þar að auki 

vita allir að Sonnetturnar voru tileinkaðar Pembroke lávarði. Málið er útkljáð.“ 

„Málið er ekki útkljáð!“ hrópaði ég. „Ég mun taka við kenningunni þar sem Cyril Graham 

skildi við hana og ég skal sanna fyrir heiminum að hann hafði rétt fyrir sér.“ 

„Kjáninn þinn!“ sagði Erskine. „Farðu heim, klukkan er orðin meira en tvö, og ekki leiða 

hugann að Willie Hughes framar. Mér þykir leitt að hafa sagt þér frá þessu og mér þykir 

virkilega fyrir því að hafa fengið þig til að trúa einhverju sem ég trúi ekki.“ 

„Þú hefur fengið mér í hendur lykilinn að mögnuðustu ráðgátu nútímabókmennta,“ 

svaraði ég, „og ég mun ekki unna mér hvíldar fyrr en ég hef fengið þig til að viðurkenna, þar 

til ég hef fengið alla til að viðurkenna, að Cyril Graham var skarpasti Shakespeare-rýnir okkar 

tíma.“ 

Dagrenningin laumaðist yfir borgina er ég gekk heim í gegnum St. James’s Park. Hvítir 

svanir sváfu á spegilsléttu vatninu og eyðileg höllin virtist fjólublá þar sem hana bar við 

fölgrænan himininn. Ég hugsaði um Cyril Graham og augu mín fylltust af tárum. 

 

 

II 

 

Það var komið fram yfir hádegi þegar ég vaknaði og langir, grannir og rykgullnir sólar-

geislarnir flóðu í gegnum gluggatjöldin í herberginu mínu. Ég sagði þjóninum að ég tæki ekki 

á móti gestum þann daginn, fékk mér heitt súkkulaði og rúnnstykki, tók eintakið mitt af 

Sonnettunum niður af bókahillunni og hóf að lesa þær af mikilli vandvirkni. Hvert ljóðið af 

öðru virtist staðfesta kenningu Cyrils Grahams enn frekar fyrir mér, mér fannst sem hönd 

mín snerti hjarta Shakespeares og að ég gæti talið hvern hjartslátt og æðaslátt ástríðu hans. 

Ég hugsaði til dásamlega unga leikarans og sá andlit hans í hverri línu. 

Ég var sérstaklega sleginn yfir tveimur sonnettum, númer 53 og 67. Í þeirri fyrri er 

Shakespeare að hrósa Willie Hughes fyrir það hversu fjölhæfur leikari hann hafi verið enda 

hafi hann leikið hlutverk allt frá Rósalind til Júlíu og frá Beatrice til Ófelíu og því segir hann: 

 

Hve þú af snilldarrefnum gerður ert: 

þig einan manna prýðir töfrafjöld, 
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sitt eina svipmót erfir mannsbarn hvert, 

þér einum heyrir snilldin þúsundföld! 

 

Þessi sonnetta hefur einungis skiljanlega merkingu ef verið er að lýsa leikara vegna þess að í 

henni kemur fyrir orðið „skuggi“ sem hafði á dögum Shakespeares tæknilega merkingu er 

tengist leiksviði. „Þeir bestu af þessu tagi eru ekki annað en skuggar“ segir Þeseifur um 

leikarana í Draumi á Jónsmessunótt og það eru margar svipaðar tilvísanir í bókmenntum 

þessa tíma. Þessar sonnettur tilheyra augljóslega þeirri ritröð Shakespeares þar sem hann 

ræðir eiginleikana að baki list leikarans og að baki sjaldgæfu skapgerðinni sem fullkomnir 

sviðsleikarar verða að búa yfir. „Hví hefur þú svo marga persónuleika?“ spyr Shakespeare 

Willie Hughes og bendir á að fegurð hans nái slíkum hæðum að hún líkamni allar kröfur og 

sköpunargetu ímyndunaraflsins. Þessi hugmynd er útlistuð nánar í eftirfarandi sonnettu  sem 

byrjar á þessari yndislegu tilhugsun: 

 

Hve fegurð sýnu fegri virðast má 

ef fagurt vitni reyndin henni ber! 

 

Shakespeare býður okkur að taka eftir því hvernig sönn leiklist og framsetning á sviði gerir 

ljóðlistinni hátt undir höfði, leyfir okkur að njóta fegurðar hennar og raungerir óskhyggju 

hennar. En þrátt fyrir það biður Shakespeare Willie Hughes í 67. sonnettunni um að yfirgefa 

sviðið og tilgerð þess, falskt uppgerðarlíf málaðra andlita og óraunverulegra búninga, siðlaus 

áhrifin og fjarlægð frá göfugum raunveruleikanum og einlægum tjáningarmáta hans. 

 

Hví skyldi við hann tengja tískusmit, 

hans tigna návist ljá því fremdarglans, 

á drýgða synd þess bregða ljósi‘ og lit, 

sem leitar smurð og tilgerð fundar hans? 

 

Hans litaraft sú falska förðun apar, 

hans ferska svip í steindautt mak hún býr, 

því málað blóm ei fædda fegurð skapar, 

en fædd hans vangarós er sönn og skýr. 
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Það gæti virst undarlegt að jafn stórkostlegt leikritaskáld og Shakespeare var, hann sem 

fullkomnaði list sína og manngæsku í gegnum sviðsskáldskap og sviðsleiklist, sem var enda 

tilvalinn vettvangur fyrir hann, skuli hafa skrifað um leikhúsið á þennan hátt en við verðum 

að hafa í huga að í sonnettum CX og CXI sýnir Shakespeare okkur að einnig hann var orðinn 

þreyttur á heimi sem var fullur af leiksoppum og skammaðist sín fyrir að „á fjölum sviðsins 

trúður lék og rann.“ Sonnetta númer 111 er sérstaklega hatrömm: 

 

Æ, víttu mína vondu skapanorn: 

mín víxlaspor eru hennar köldu ráð, 

mér stafar þaðan, hröktum út í horn, 

mitt hlutverk smátt af lága múgnum dáð. 

 

Mitt nafn af þessu ber ég brennimerkt, 

Þess ber og djúpstæð merki allt mitt skyn, 

– sem langæ sútun litar hendur sterkt: 

ó líkna, ger mig nýjan, kæri vin ... 

 

og víða annars staðar má finna vísbendingar um svipaðar tilfinningar, vísbendingar sem allir 

alvöru Shakespeare-fræðimenn kannast við. 

Ég stóð hinsvegar algjörlega á gati varðandi eitt atriði í Sonnettunum, atriði sem Cyril 

Graham sjálfur virðist ekki hafa komið auga á, og það tók mig nokkra daga að átta mig á réttu 

merkingunni. Ég fékk ekki skilið hvernig Shakespeare gat sett svona hátt gildismat á það að 

þessi ungi vinur hans ætti að kvænast. Hann hafði sjálfur kvænst ungur og það olli honum 

mikilli óhamingju og það var ekki líklegt að hann hefði beðið Willie Hughes um að gera sömu 

mistök. Ungi kvenhlutverkaleikarinn hafði ekkert að græða á hjónabandi eða ástríðum 

raunheimsins. Fyrstu sonnetturnar voru sárbeiðni um barneignir sem var mikil mótsögn að 

mínu mati. Lausnin á þessari ráðgátu birtist mér skyndilega í tileinkuninni forvitnilegu, sem er 

á þessa leið: 
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HERRA · W. · H. · 

EINASTA · HANDHAFA · 

EFTIRFARANDI · SONNETTA · 

HLOTNIST · 

ALLAR · HEILLIR · 

OG · ÞAÐ · EILÍFA · LÍF · 

SEM · SKÁLD · VORT · 

ENN · Á · MEÐAL · VOR · 

GAF · UM · FYRIRHEITIN · 

BLESSIST · 

FULLHUGANUM · 

FYRIRHUGAÐ · ÆVINTÝR · 

T. T. 

 

Sumir fræðimenn hafa gert ráð fyrir því að orðið „handhafi“ í þessari tileinkun eigi 

einfaldlega við þann sem tók við Sonnettunum og afhenti þær útgefandanum Thomas 

Thorpe en fáir aðhyllast hinsvegar þessa kenningu nú og mest metnu fræðimennirnir eru 

almennt sammála um að hér sé verið að tala um einhvern sem veitti honum innblástur og að 

samlíkingin eigi sér hliðstæðu í hinum efnislega heimi. Þarna tók ég eftir því að Shakespeare 

notaði sömu samlíkingu oft í gegnum ljóðabálkinn og þar með var ég loks kominn á sporið 

sem leiddi mig að stórkostlegri uppgötvun. Hjónabandið sem Shakespeare vísar til er á milli 

Willie Hughes og listagyðjunnar. Orðanotkunin í 82. sonnettu gefur þetta skýrt til kynna en 

þar kemur fram hversu bitur hann er yfir svikum unga leikarans sem hann hafði skrifað sín 

bestu hlutverk fyrir, enda hafði fegurð leikarans í raun haft áhrif á sköpun þeirra. 

Shakespeare byrjar á að kvarta yfir því að: 

 

Svo lágt af þér er ljóðadís mín virt 

 

Börnin sem Shakespeare sárbænir hann um að geta af sér eru ekki börn af holdi og blóði 

heldur fremur ódauðleg börn eilífrar frægðar. Í gegnum allar fyrstu sonnetturnar er 

Shakespeare einfaldlega að bjóða Willie Hughes að stíga upp á svið og gerast leikari. Hversu 

ófrjó og ágóðalaus, segir hann, er þessi fegurð þín ef hún er ekki nýtt: 
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Þá tímans umsát löng þig hefir lýtt, 

um land þíns fríðleiks djúpa skurði grafið,  

þitt litskrúð, nú svo lofað, ungt og frítt, 

mun lúð og snjáð og ellitötrum vafið. 

 

Þá spyrja menn, hvar þokkinn mikli þinn 

og þekkt svo dásöm öll þín fegurð sé, 

þitt svar: „Í sljóvum augum, föllnum inn,“ 

mun algjör smán og lofið hatramt spé. 

 

Listin krefst sköpunar og „stefs míns gildi með þér einum býr“; hlustaðu aðeins á mig og 

„leyf, að ljóð mín tær; þau lifi þar til enginn veröld spyr“ og þá munt þú skapa fólk í þinni 

eigin mynd í ímynduðum heimi sviðsins. Þessi börn sem þú getur af þér, heldur hann áfram, 

munu ekki visna eins og dauðleg börn gera, heldur munt þú lifa í þeim og leikritum mínum:  

 

mér eftirlátur ímynd skapa þína 

að ykkar fegurð jafnan megi skína. 

 

Ég safnaði saman öllum köflunum sem fyrir mér virtust staðfesta þessa kenningu og þeir 

höfðu mikil áhrif á mig og sýndu mér hversu fullgerð kenning Cyrils Grahams í raun og veru 

var. Ég sá líka að það var mjög auðvelt að greina línurnar þar sem hann talar um 

Sonnetturnar sjálfar frá þeim þar sem hann talar um helstu skáldverkin sín. Enginn listrýnir 

hafði tekið eftir þessu atriði fyrr en Cyril Graham kom til sögunnar. Og samt sem áður var 

þetta eitt mikilvægasta atriðið í allri ljóðaseríunni. Shakespeare var nokkurn veginn 

skeytingarlaus í garð Sonnettanna. Hann vildi ekki láta frægð sína ráðast af þeim. Í hans huga 

voru þær „litla listagyðjan“ hans eins og hann kallaði þær og, eins og gagnrýnandinn Meres 

segir okkur, voru þær ætlaðar til einkadreifingar á meðal fárra, mjög fárra, vina. Á hinn 

bóginn var hann mjög meðvitaður um hátt listrænt gildi leikrita sinna og sýnir göfuglynt 

sjálfstraust yfir leikrænni snilld sinni. Þegar hann segir við Willie Hughes: 

 

En sumar þitt er eilífð árstíð sú 

er aldrei verður blómans fegurð svipt, 
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á heljar dimma stig ei stefnir þú, 

mín stef í tímans vernd þér hafa lyft: 

uns augu‘ ei sjá né bifast barmur manns, 

minn bragur lifir – þú í línum hans. 

 

vísar frasinn „tímans vernd“ greinilega í eitt af leikritunum sem Shakespeare var að senda 

honum á þessum tíma og síðustu tvær línurnar vísa greinilega í það hversu öruggur hann var 

um það að leikrit hans yrðu sett á svið. Sama tilfinning kemur fram þegar hann ávarpar 

listagyðjuna (í sonnettum C og CI). 

 

Hvað er þér, Dís – þér lengi láðist enn 

að lýsa því, sem allan styrk þér gefur? 

Er efnið létt og einskisvert í senn 

sem orku þinni fórnað mjög þú hefur? 

 

Og eftir þetta ákall álasar hann Gyðju Harmleiks og Gamanleiks fyrir það hve „seinn er söngur 

þinn um sann,“ og segir:  

 

Hví þögul, Dís: hvort þarf ei hann að prísa? 

Ei þögnin hæfir lengur – sýn þinn mátt: 

hans minni lát þú hátt í heiðið rísa 

er hrynja gylltir varðar niðrí smátt. 

 

Dís, þín er skyldan – þér ég kenni hér: 

hans þokki vari eins og nú hann er. 

 

Hinsvegar er það væntanlega í 55. sonnettunni sem Shakespeare gefur þessari hugmynd 

fyrst fullt vægi. Að ímynda sér að hinn „máttki óður“ sem talað er um í annarri línu vísi til 

sonnettunnar sjálfrar væri algjör misskilningur. Mér virtist það ákaflega líklegt, miðað við 

almennt eðli sonnettunnar, að hér hafi Shakespeare átt við ákveðið leikrit og að það hafi ekki 

verið ómerkara leikrit en Rómeó og Júlía. 
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Neinn steinn né gylltur minnisvarði manns 

svo máttkan óð sem þennan lifað fá, 

því munt þú skína mest í línum hans 

er mygla tímans þekur steinsins brá. 

 

Í styrjöld verður standmynd eydd og felld, 

og steypt mun virkjum og þau brennd í grunn, 

en stríðshjör Mars og styrjar geystan eld 

mun standast minning þín, æ heimi kunn. 

 

Þó hel og gleymska hremmi alda lýði, 

þú heldur áfram: lof þitt vara skal 

á meðan erja menn í jarðar stríði 

uns máist hún í lokadómsins val. 

 

Í ljóðs míns geymd og ástaraugum vís 

þú ert uns þú á hinsta degi rís. 

 

Hér, eins og annars staðar, er einnig hægt að sjá mjög áberandi tvíræðni í því hvernig 

Shakespeare lofar Willie Hughes ódauðleika á hátt sem hefur sjónrænt aðdráttarafl – það er 

að segja á stórbrotinn hátt, í leikriti fyrir annarra manna augum. 

Ég vann baki brotnu að Sonnettunum í tvær vikur, steig varla út fyrir hússins dyr og 

afþakkaði allar heimsóknir. Ég virtist gera nýjar uppgötvanir á hverjum degi. Willie Hughes 

fékk á sig eins konar andlega nærveru og varð að ríkjandi persónuleika sem vék ekki frá hlið 

mér. Ég gat næstum því séð hann fyrir mér inni í herberginu mínu, svo vel hafði Shakespeare 

lýst honum; gyllt hárið, blíður blómlíkur þokkinn, draumkennd djúpstæð augun, fínlegar 

hreyfingar útlimanna og liljuhvítar hendurnar. Jafnvel nafn hans heillaði mig. Willie Hughes! 

Willie Hughes! En hljómfagurt! Já, hvern annan gæti Shakespeare hafa átt við þegar hann 

talaði um kæra dreng brags síns með fríðasta meyjarandlitið1, lávarðinn sem hann stendur í 

                                                      
1 Sonnetta XX, 2. 
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þakkarskuld við,2 uppáhald Móður lífs,3 rós lífs hans,4 boðbera vorsins5 prýddan litskrúði 

æskunnar,6 indæla drenginn sem var sem fögur tónlist að hlýða á7 og fegurð hans var svo ljúf 

að hún umlukti hjarta Shakespeares8 eins og væri hún lykilhráefnið í leikrænum hæfileikum 

hans? Hve bitur virtist nú harmleikurinn í liðhlaupi hans og smán! – smán sem hann lyfti 

eingöngu með töfrandi persónuleika sínum9 en smán var það engu að síður. En þar sem 

Shakespeare fyrirgaf honum, ættum við þá ekki einnig að fyrirgefa honum? Ég hafði ekki 

áhuga á að hnýsast í leyndardóma syndar hans. 

Fráhvarf hans úr leikhúsi Shakespeares var annað mál og ég rannsakaði það ítarlega. Að 

lokum komst ég að þeirri niðurstöðu að Cyril Graham hefði ranglega haldið að 

leikhúskeppinautur hans úr 80. sonnettu væri Chapman. Augljóslega var verið að vísa til 

leikritaskáldsins Marlowe. Þegar Sonnetturnar voru skrifaðar hefði frasinn „stef hans máttugt 

– stolt af óskabyr“ ekki getað verið notaður um verk Chapmans, hversu vel sem frasinn gæti 

átt við stílnotkunina í leikritunum sem hann skrifaði snemma á sautjándu öld. Nei, Marlowe 

var greinilega keppinauturinn sem Shakespeare talaði svo lofsamlega um og þegar hann 

sagði að: 

 

hann og leikfólk hans, er marga nótt 

við huldar viskuleitir skemmtu sér 

 

var hann að tala um Mefistófeles í leikritinu Doktor Fástus eftir Marlowe. Það leikur enginn 

vafi á því að Marlowe var heillaður af fegurð og þokka leikarans unga og lokkaði hann burt 

frá Blackfriars-leikhúsinu svo að hann gæti leikið Gaveston í leikriti sínu Edward II. Það er 

greinilegt af sonnettu LXXXVII að Shakespeare hafi átt lagalegan rétt á því að hafa Willie 

Hughes áfram í sínum leikhópi: 

 

                                                      
2 Sonnetta XXVI, 1. 
3 Sonnetta CXXVI, 9. 
4 Sonnetta CIX, 14. 
5 Sonnetta I, 10. 
6 Sonnetta II, 3. 
7 Sonnetta VIII, 1. 
8 Sonnetta XXII, 5. 
9 Sonnetta XCV, 1. 
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Far heill! of dýr sú gjöf þú varst mér gefin, 

hve glögg að há þín virðing ljós þér er: 

um gildið mikla gerð þín síst er efin, 

ei gilda lengur veðbönd mín í þér. 

Mér tryggt þig hafði alein gerð þín eigin, 

þú aleinn gafst mér sjóðinn þann of dýran! 

Hún virti‘ of hátt sinn verðleik, gjöfin þegin, 

því vék mín heimild, greindi réttinn skýran. 

 

Hvort gafst þú, lést þinn verðleik of lágt virtan? 

Hvort var ég til að þiggja miður búinn? 

Þín stórgjöf tilgangs missti, mætti firrtan, 

Og mat því réttar – til þín heim er snúin. 

 

Þú varst mér sem í draumi dýrðarsýn, 

ég drottinn svaf en vaknað hef án þín. 

 

En það er ekki hægt að halda í þá með valdi sem ekki er hægt að halda í með ást. Willie 

Hughes gekk í leikhóp Pembrokes lávarðs og lék fíngerðan skósvein Edwards konungs, 

mögulega í porti undir berum himni við krána Red Bull. Þegar Marlowe dó, virðist Willie hafa 

snúið aftur til Shakespeares sem var ekki lengi að fyrirgefa þrjósku og svik leikarans unga, 

hvað sem félögum Shakespeares gæti hafa þótt um það.  

Shakespeare hafði líka gefið einstaklega góða lýsingu á skapgerð sviðslistamannsins, til 

dæmis með orðunum: 

 

ef saman fara‘ ei yfirbragð og gerð, 

ef orkar þú á aðra, sjálfur steinn. 

 

Hann gat leikið ást en hann gat ekki upplifað hana, hann gat hermt eftir ástríðu en ekki 

fundið fyrir henni. 
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í margri ásýnd létt er lygð að sjá 

af leiða, viprum, kala, grettri brá – 

 

En það var ekki svo með Willie Hughes. Shakespeare ákallar himnana í sonnettu um 

brjálæðislega persónudýrkun. 

    andlit þitt er eðlisbjart og frítt 

og upplit þitt af mildri varir þýtt, 

þótt eigist við hið innra blítt og strítt 

þitt auglit speglar þelsins viðmót hlýtt. 

 

Það var auðvelt að koma auga á uppgerðina og svikin í „hverfulu hugarþeli“ hans og „margri 

ásýnd“ – eiginleikar sem á einhvern hátt virðast vera óaðskiljanlegir hinu listræna eðli. Eins 

var ást hans á hrósi og þrá eftir tafarlausri viðurkenningu eitthvað sem einkennir alla leikara 

en í því samhengi var Willie Hughes lánsamari en aðrir leikarar því hann átti eftir að komast í 

kynni við ódauðleika. Hann var óaðskiljanlegur frá leikritum Shakespeares og lifði því áfram í 

þeim. 

 

Nú er þér tryggt hið ódauðlega nafn, 

þá eg verð nár, ei þekkir veröld mig: 

mér ætlar jörð í ómerkt grafa safn, 

en augnahvelfing mannsins geymir þig. 

 

Þinn bautasteinn er ljúfa ljóðið mitt, 

það lesa sjónir heims um alla framtíð, 

og tungur hennar þylja lofið þitt 

er þögnuð hvílir molduð öll vor samtíð. 

 

Það voru einnig endalausar tilvísanir í vald Willie Hughes yfir áhorfendum sínum – þeim sem 

„þig tigna“ eins og Shakespeare orðaði það, en besta lýsingin á dásamlegri valdi hans á 

dramatískri list er líklegast að finna í ljóðinu Harmakvein elskhugans þar sem Shakespeare 

segir um hann: 
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Hann er flókinn, snúinn, þaulhugsaður, 

sviksins gervi tekur á sig fljótt; 

rauðrjóðar kinnar, vatnsins ljúfi niður, 

ómegins fölvi‘ og kveður síðan skjótt. 

Kann að nýta vel blekkingargnótt, 

að roðna af skömm, að harma sorg og böl, 

að fölna‘ af ótta, líða vítiskvöl. 

 

Niður af silkimjúkum tunguhjúp 

skarpar röksemdir og speki rann, 

öll líking tafarlaus og dómgreind djúp,  

að nóttu‘ og degi‘ að yfirburðum vann;  

að hlægja dapran, græta hláturmann. 

Mál ýmis kunni, í margri hæfni fær, 

meistari ástríðanna nær og fjær. 

 

Á einum tímapunkti hélt ég virkilega að mér hefði tekist að hafa uppi á Willie Hughes 

sjálfum í bókmenntum frá sextándu öld. Ég rakst á yndislega og mjög nákvæma frásögn um 

síðustu daga jarlsins mikla af Essex þar sem kapellupresturinn hans, Thomas Knell, segir frá 

því að nóttina áður en jarlinn dó hafi hann boðað tónlistarmann sinn, William Hewes, á sinn 

fund til þess að spila á virgínalinn og syngja fyrir sig. „Spilaðu lagið mitt, Will Hewes,“ sagði 

hann, „ og ég mun syngja það með sjálfum mér.“ Og það gerði hann af mikilli gleði, ekki eins 

og gólandi svanurinn sem niðurlútur kveinar sinn svanasöng, heldur ljúft sem lævirki. Hann 

hélt handleggjunum uppi á meðan hann söng og horfði upp til guðs síns, komst þannig upp á 

kristalsskýin og sveif á vængjum óþreytandi tungu sinnar upp til hæstu himna. Þessi drengur, 

Will Hews, sem spilaði á virgínalinn fyrir deyjandi jarlinn hlaut að vera sami drengur og 

Shakespeare minnist á í tileinkuninni í Sonnettunum sínum og lýsir sem fagurri tónlist að 

hlýða á. En Essex lávarður dó árið 1576, þegar Shakespeare var aðeins tólf ára að aldri. Það 

var því ómögulegt að þessi tónlistarmaður hafi verið herra W. H. sem talað er um í 

Sonnettunum. Var ungi vinur Shakespeares kannski sonur mannsins sem spilaði á 

virgínalinn? Það var að minnsta kosti skref í rétta átt að hafa uppgötvað að Will Hews var 
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nafn sem notað var á sextándu öld. Nafnið Hews virðist raunar hafa verið nátengt tónlist og 

sviðslist. Fyrsta enska leikkonan var hin indæla Margaret Hews sem Rupert prins elskaði svo 

heitt. Það eru miklar líkur á því að ungi leikarinn í leikritum Shakespeares hafi komið fram á 

milli hennar tíma og tíma tónlistarmanns Essex lávarðs. En sannanirnar, tengingarnar – hvar 

voru þær? Árans! Ég fann þær hvergi. Ég virtist ávallt vera á barmi þess að finna 

afdráttarlausa sönnun en hún rann mér alltaf úr greipum.  

Eftir að hafa velt fyrir mér lífi Willie Hughes fór ég fljótt að hugsa um dauða hans. Ég 

hugsaði oft um það hvernig líf hans hafi endað. 

Kannski var hann einn úr hópi enskra leikara sem fór yfir hafið til Þýskalands árið 1604 til 

að leika fyrir hinn mikla Henry Julius hertoga af Brunswick, sem sjálfur var ekki amalegt 

leikritaskáld, og fyrir hirð skrítna kjörfurstans af Brandenburg sem var svo heillaður af fegurð 

að hann var sagður hafa keypt ungan son af grískum ferðakaupmanni fyrir þyngd hans í 

trjákvoðu og haldið skrúðgöngu til heiðurs þessum þræli sínum allt árið 1606-7, árið sem 

skelfileg hungursneyð geisaði, enda rigndi ekki í heila sjö mánuði og fólk dó úr hungri þar 

sem það stóð á götum bæjarins. Við vitum að minnsta kosti að Rómeó og Júlía var sett upp í 

Dresden árið 1613 ásamt Hamlet og Lé konungi og að öllum líkindum hefur meðlimur úr 

föruneyti enska sendiherrans afhent Willie Hughes dauðagrímu Shakespeares árið 1615, sem 

fölleitt tákn um brotthvarf skáldsins mikla sem unni honum svo heitt. Það hefði vissulega 

verið eitthvað einkennilega viðeigandi við þá hugmynd að leikarinn ungi, sem hafði með 

fegurð sinni skipað svo stórt hlutverk í raunsæi og rómantík listar Shakespeares, hafi fyrstur 

sáð fræi nýrrar menningar í Þýskalandi og verið á sinn hátt forveri Aufklärung eða 

Upplýsingarinnar á átjándu öldinni, þessarar glæstu hreyfingar sem, þrátt fyrir að hafa hafist 

með Lessing og Herder og verið fullkomnuð af Goethe, fékk mikla aðstoð frá öðrum leikara – 

Friedrich Schroeder – sem vakti vitund almenningsins og notaðist við uppgerðarástríðu og 

eftir-hermuaðferðir sviðslistarinnar til að sýna fram á nána og ómissandi tengingu á milli lífs 

og bókmennta. Ef það var svo – og það voru sannarlega engin sönnunargögn sem mæltu 

gegn því – var ekki ólíklegt að Willie Hughes hafi verið einn af þessum bresku grínistum 

(mimæ quidan ex Britannia, eins og þeir eru nefndir í gamla annálnum) sem voru myrtir í 

Nürnberg í skyndilegri almennri uppreisn og grafnir á laun í lítilli vínekru fyrir utan borgina af 

nokkrum ungum mönnum „sem höfðu haft ánægju af frammistöðu þeirra og höfðu sumir 

hverjir sóst eftir því að fá kennslu í leyndardómi nýju listarinnar.“ Varla væri hægt að finna 

betri stað heldur en þessa litlu vínekru fyrir utan borgarveggina fyrir þann sem Shakespeare 
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ávarpaði með orðunum: „þú varst einatt list mín öll“. Spratt Harmleikurinn ekki einmitt upp 

af sorg Díonýsosar? Heyrðist ekki léttleikandi hlátur Gamanleiksins, ásamt kærulausri 

glaðværð sinni og skjótum svörum, fyrst koma af vörum sikileyska víngerðarmannsins? Og 

gáfu ekki fjólubláir og rauðir blettir vínfroðunnar á andliti og limum til kynna þokka og 

aðdráttarafl dulargervisins – löngunina til þess að dulbúa sjálfan sig, tilfinninguna fyrir gildi 

óhlut-drægninnar sem kemur fram í frumstæðu upphafi listarinnar? Hvað sem því líður, hvar 

sem hann lá – hvort sem það var í litlu vínekrunni við hlið gotneska bæjarins, eða í 

einhverjum myrkum kirkjugarði í London umvafinn ys og þys okkar stórkostlegu borgar – þá 

var enginn glæstur minnisvarði sem markaði hans hinstu hvílu. Hans rétta grafhýsi, eins og 

Shakespeare vissi, var kveðskapur skáldsins. Varanleiki leikverkanna var hans rétti 

minnisvarði. Svo hafði það verið með aðra sem á sínum tíma ýttu undir nýja sköpun með 

fegurð sinni. Fílabeinshvítur líkami biþyníska þrælsins rotnar í grænni leðju Nílarárinnar og 

ösku hins unga Aþenubúa er stráð yfir gular hæðir Kerameikos, Antinous lifir í skúlptúr og 

Karmídes í heimspeki. 

 

 

III 

 

Að þremur vikum liðnum ákvað ég að reyna að sannfæra Erskine um að heiðra minningu 

Cyrils Grahams og deila dásamlegri túlkun hans á Sonnettunum með heiminum – einu 

túlkuninni sem innihélt ítarlega útskýringu á vandamálinu. Því miður á ég ekkert afrit af bréfi 

mínu sem var margar blaðsíður að lengd og ekki hefur mér heldur tekist að hafa uppi á 

upprunalega bréfinu en ég man að ég fór vandlega yfir allt málið og ítrekaði rökin og 

sannanirnar sem ég hafði safnað saman með rannsókn minni. Mér fannst ég ekki aðeins vera 

að leyfa Cyril Graham að endurheimta sinn réttmæta sess í bókmenntasögunni heldur að ég 

væri einnig að bjarga heiðri Shakespeares sjálfs frá þreytandi minningunni um hversdagslegt 

leynimakk. Ég kom öllum mínum eldmóði til skila í bréfinu. Ég kom allri minni trú til skila í 

bréfinu. 

Um leið og ég hafði lokið við að póstleggja bréfið fann ég fyrir forvitnilegum 

viðbrögðum. Mér leið eins og ég hefði gefið frá mér getu mína til að trúa kenningunni um 

Willie Hughes í Sonnettunum, eins og eitthvað hefði yfirgefið mig og dregið úr mér allan 
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áhuga á viðfangsefninu. Hvað hafði gerst? Það er erfitt að segja. Kannski hafði ég þurrausið 

ástríðuna með því að finna fullkominn farveg fyrir tjáningu mína á henni. Tilfinningaleg öfl, 

líkt og öfl efnislega heimsins, hafa sínar takmarkanir. Það gæti einnig verið að sú fyrirhöfn að 

sannfæra einhvern um að trúa á ákveðna kenningu feli í sér einhvers konar afsal á eigin trú. 

Kannski var ég einfaldlega orðinn þreyttur á þessu öllu saman og þar sem ákafi minn var 

útbrunninn var rökhugsun mín með öllu tilfinningalaus. Ég get ekki með nokkru móti útskýrt 

hvernig þetta gerðist en skyndilega var Willie Hughes ekkert annað en goðsögn, fánýtur 

draumur, ímyndun ungæðislegs drengs sem, eins og flestir sem búa yfir svo miklum ákafa, 

einbeitti sér meira að því að sannfæra aðra en að sannfærast sjálfur. 

Þar sem ég hafði látið nokkur óréttlát og bitur orð falla í garð Erskines í bréfi mínu, ákvað 

ég að fara að hitta hann sem allra fyrst og biðjast afsökunar á hegðun minni. Því ók ég niður 

að Birdcage Walk næsta morgun og kom að Erskine þar sem hann sat í bókaherberginu sínu 

með fölsuðu myndina af Willie Hughes fyrir framan sig. 

„Minn kæri Erskine!“ hrópaði ég, „Ég er kominn til að biðja þig afsökunar.“ 

„Biðja mig afsökunar? sagði hann. „Á hverju?“ 

„Á bréfinu sem ég sendi þér,“ svaraði ég. 

„Þú þarft ekki að sjá eftir neinu sem þú skrifaðir í þessu bréfi,“ sagði hann. „Þvert á móti 

hefur þú gert mér stærsta greiða sem þú hefðir getað gert mér. Þú hefur sýnt mér að 

kenning Cyrils Grahams er fullkomlega traust.“ 

„Ekki segja mér að þú trúir á Willie Hughes?“ hváði ég. 

„Af hverju ekki?“ svaraði hann á móti. „Þú ert búinn að sanna tilvist hans fyrir mér. 

Heldurðu að ég geti ekki metið gildi sönnunargagna?“ 

„En það eru alls engin sönnunargögn til staðar,“ stundi ég og sökk niður í stólinn. „Þegar 

ég skrifaði þér var ég uppfullur af kjánalegum eldmóði. Ég var snortinn af sögunni um dauða 

Cyrils Grahams, heillaður af rómantískri kenningu hans, gagntekinn af undrinu og 

nýbreytninni við þessa hugmynd. Ég sé það núna að kenningin er byggð á ranghugmyndum. 

Eina sönnunin fyrir tilvist Willie Hughes er myndin fyrir framan þig og þessi mynd er fölsuð. 

Ekki láta tilfinningahlið málsins hlaupa með þig í gönur. Hvað sem rómantík hefur um málið 

að segja er skynsemin algjörlega á móti því.“ 

„Ég skil þig ekki,“ sagði Erskine og horfði á mig í forundran. „Í bréfi þínu sannfærðir þú 

mig um óhrekjanlega tilvist Willie Hughes. Hví hefur þú skipt um skoðun? Eða er þetta allt 

saman einungis grín í þínum huga?“ 
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„Ég get ekki útskýrt það,“ svaraði ég, „en ég sé það núna að það er í raun ekkert sem 

hægt er að segja sem styður túlkun Cyrils Grahams. Sonnetturnar eru stílaðar á Pembroke 

lávarð. Í allra bænum, ekki sóa tíma þínum í kjánalega tilraun til að uppgötva ungan leikara 

frá sextándu öld sem aldrei var til og gera leikbrúðuskrípi að miðpunktinum á stórkostlegum 

Sonnettum Shakespeares.“ 

„Ég sé að þú skilur ekki kenninguna,“ svaraði hann. 

„Minn kæri Erskine,“ hrópaði ég, „skil hana ekki! Mér líður eins og ég hafi fundið hana 

upp. Bréf mitt hlýtur að hafa sýnt fram á að ég hafi ekki einungis kafað djúpt í málið heldur 

hafi ég einnig útvegað sannanir af ýmsu tagi. Eini gallinn við kenninguna er sá að hún gerir 

ráð fyrir tilvist manneskjunnar sem vafinn leikur um. Ef við gefum okkur það að ungur leikari 

sem hét Willie Hughes hafi verið í leikhópi Shakespeares þá er ekki erfitt að gera hann að 

viðfangsefni Sonnettanna. En eins og við vitum þá var enginn leikari með þessu nafni í 

leikhópi Globe-leikhússins og það er tímasóun að fylgja þessari rannsókn eitthvað frekar 

eftir.“ 

„En þetta er einmitt það sem við vitum ekki,“ sagði Erskine. „Það er vissulega rétt að 

þetta nafn kemur ekki fyrir á listanum sem gefinn er upp í fyrstu leikskránni en eins og Cyril 

bendir á er það frekar sönnun til stuðnings tilvistar Willie Hughes en á móti ef við tökum til 

greina svikul liðhlaup hans til erkifjanda Shakespeares.“ 

Við rökræddum málið í nokkrar klukkustundir en ég gat ekkert sagt til að hrófla við trú 

Erskines á túlkun Cyrils Grahams. Hann sagði mér að hann hygðist tileinka líf sitt því að sanna 

kenninguna og að hann væri staðráðinn í að heiðra minningu Cyrils Grahams. Ég grátbændi 

hann, hló að honum, ég reyndi allt, en til einskis. Loks skildu leiðir, ekki beint í reiði en 

vissulega var skuggi á milli okkar. Honum fannst ég vera grunnhygginn og mér fannst hann 

vera kjáni. Þegar ég heimsótti hann næst sagði þjónninn hans að hann væri farinn til 

Þýskalands. 

Tveimur árum síðar, þegar ég var á leið inn í klúbbhúsið, rétti dyravörðurinn mér bréf 

með erlendum póststimpli. Það var frá Erskine, skrifað á Hôtel d’Angleterre í Cannes. Lestur 

bréfsins fyllti mig hryllingi en þó gat ég ekki fyllilega trúað því að hann gæti verið svo galinn 

að koma ásetningi sínum í framkvæmd. Inntak bréfsins var í meginatriðum að hann hefði 

reynt allt sem í sínu valdi stæði til að sannreyna kenninguna um Willie Hughes en mistekist 

og þar sem Cyril Graham hafði gefið líf sitt fyrir kenninguna hefði hann ákveðið að gefa sitt 

eigið líf af sömu ástæðu. Lokaorð bréfsins voru þessi: „Ég trúi enn á Willie Hughes og þegar 
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þetta bréf kemst í þínar hendur mun ég hafa fallið fyrir eigin hendi fyrir Willie Hughes, í hans 

þágu og í þágu Cyrils Grahams sem ég rak út í dauða sinn með grunnhygginni tortryggni 

minni og fávísri vantrú. Sannleikurinn var eitt sinn opinberaður þér en þú hafnaðir honum. 

Hann kemur til þín núna, flekkaður blóði tveggja lífa – ekki snúa baki við honum.“ 

Þetta var hræðilegt augnablik. Ég var kvalinn og fann til ógleði og samt gat ég ekki fengið 

mig til að trúa þessu. Að deyja fyrir guðfræðikenningar sínar er hræðileg sóun á mannslífi, en 

að deyja fyrir bókmenntakenningu! Það virtist útilokað. 

Ég leit á dagsetninguna. Bréfið var vikugamalt. Svo óheppilega vildi til að ég hafði ekki 

heimsótt klúbbinn í nokkra daga, annars hefði ég getað fengið bréfið í hendurnar nógu 

snemma til að bjarga honum. Kannski var það enn ekki orðið of seint. Ég ók heim, pakkaði 

niður og tók næturpóstlestina frá Charing Cross. Ferðin var óbærileg. Ég hélt að ég kæmist 

aldrei á leiðarenda. Um leið og ég var kominn á áfangastað ók ég að Hôtel d’Angleterre. Þar 

var mér sagt að Erskine hafi verið grafinn tveimur dögum áður í enska kirkjugarðinum. Það 

var eitthvað hræðilega afkáralegt við þennan harmleik. Ég lét ótrúlegustu hluti út úr mér í 

tryllingi mínum og fólkið í salnum horfði á mig í forundran. 

Skyndilega sá ég lafði Erskine, sem var greinilega harmi slegin, ganga í gegnum forsalinn. 

Þegar hún kom auga á mig gekk hún til mín, muldraði eitthvað um aumingja son sinn og brast 

í grát. Ég leiddi hana inn í setustofuna. Eldri herramaður beið hennar þar. Það var enski 

læknirinn. 

Við töluðum heilmikið um Erskine en ég sagði ekkert um það hvers vegna hann hefði 

framið sjálfsmorð. Hann hafði greinilega ekki sagt móður sinni frá neinu tengdu því sem hafði 

knúið hann til svo banvænna og sturlaðra gjörða. Loks stóð lafði Erskine upp og sagði, 

„George ánafnaði þér minjagrip. Þetta er hlutur sem hann hafði miklar mætur á. Ég ætla að 

ná í hann handa þér.“ 

Um leið og hún var úr augsýn, sneri ég mér að lækninum og sagði, „Þvílíkt áfall sem 

þetta hlýtur að hafa verið fyrir lafði Erskine! Það er furða að hún beri sig svona vel.“ 

„Ó, hún hefur vitað síðustu mánuði hvað var í vændum,“ svaraði hann. 

„Síðustu mánuði! hrópaði ég. „En hvers vegna stöðvaði hún hann ekki? Því lét hún ekki 

fylgjast með honum? Hann hlýtur að hafa verið geðbilaður.“ 

Læknirinn starði á mig. „Ég veit ekki hvað þú átt við,“ sagði hann. 

„Nú,“ sagði ég hátt, „ef móðir veit að sonur hennar ætli að fremja sjálfsmorð ...“ 
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„Sjálfsmorð!“ svaraði hann. „Aumingja Erskine framdi ekki sjálfsmorð. Hann dó úr 

berklaveiki. Hann kom hingað til að deyja. Um leið og ég sá hann vissi ég að það var engin 

von. Annað lungað var næstum ónýtt og hitt var orðið mjög sýkt. Þremur dögum fyrir dauða 

sinn spurði hann mig hvort það væri einhver von. Ég sagði honum hreinskilnislega að svo 

væri ekki og að hann ætti einungis örfáa daga ólifaða. Hann skrifaði nokkur bréf og var ansi 

auðmjúkur og vit hans var óskert fram á síðustu stundu.“ 

Á því augnabliki kom lafði Erskine til baka með myndina örlagaríku af Willie Hughes. 

„Þegar George var að deyja grátbað hann mig um að færa þér þetta,“ sagði hún. Þegar ég tók 

við myndinni féllu tár af vanga hennar á hönd mína. 

Myndin hangir nú í bókaherberginu mínu þar sem listhneigðir vinir mínir dást mikið að 

henni. Þeir hafa komist að þeirri niðurstöðu að hún sé ekki eftir Clouet heldur Oudry. Ég hef 

aldrei kært mig um að segja þeim sannleikann. En stundum þegar ég horfi á hana líður mér 

eins og það sé margt ósagt um kenninguna um Willie Hughes í Sonnettum Shakespeares. 

 

 


