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Ágrip 

George MacDonald (1824 – 1905) er talinn einn af upphafsmönnum nútíma fantasíu. C.S. 

Lewis kallaði til að mynda MacDonald meistara sinn, ekki síst í ljósi þess að hann skrifaði 

fantasíuverk sem kenna má við goðsagnalist. Hafa fantasíuverk MacDonald einnig almennt 

verið talin eiga sér hugmyndagrunn í kristnum fræðum, enda starfaði MacDonald sem prestur 

í rúm tvö ár, áður en hann fékk reisupassann fyrir villutrú og snéri sér að bókaskrifum.  

  En þegar litið er á líf hans og áhrifavalda, og þá einkum og sér í lagi þýsku rómantísku 

stefnunna, má greina dulspekileg áhrif sem gera engu minni tilkall til fantasíuverka hans en 

kristni.  

  Gulllykillinn frá árinu 1867, hér í íslenskri þýðingu, ber að mörgu leiti slíkri nálgun vitni 

enda verkið táknræn ráðgáta sem beygir sig illa undir kennivald kristni, en kallar aftur á móti 

á dulspekilega greiningu, sem opnar fyrir samtal við vestræna dulspeki frá tímum 

endurreisnarinnar. 
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Inngangur 

George MacDonald (1824 – 1905) var upphafsmaður og frumkvöðull fantasíubókmennta eins 

og við þekkjum þær í dag. Ævintýri hans og fantasíur skrifaðar um og eftir miðja nítjándu öld 

voru síðari tíma risum í greininni ekki bara innblástur heldur fersk sýn á hvernig mátti nálgast 

skáldskap og frelsa úr viðjum hversdagslegs raunsæis. Rithöfundar á borð við C.S. Lewis, 

J.R.R. Tolkien og Lewis Carroll voru þar á meðal og gekk C.S. Lewis það langt að kalla 

MacDonald lærimeistara sinn. 

 Þrátt fyrir aðdáun kollega sinna og hógværa velgengni sem rithöfundur, á meðan hann 

lifði, þá hefur nafn hans ekki farið hátt og væri hugsanlega mörgum gleymt ef það hefði ekki 

verið fyrir fyrrnefndan C.S. Lewis, ásamt félaga hans Tolkien, og öðrum meðlimum The 

Inklings – óformlegum bókmenntaklúbb í Oxford – sem hömpuðu fantasíunni sem háleitu 

bókmenntaformi, og þá ekki síst þeim goðsögulega eiginleika sem þeir kölluðu mythopoeic, 

og kenndu við fantasíuverk MacDonald. Mythopoeic mætti útleggjast á íslensku sem 

goðsagnalist – og nýtir frásagnaraðferðin sér efnivið úr goðsögum og frummynstrum, sem 

endurtaka sig í gegnum bókmenntasöguna og endurvinnur þau á táknrænan hátt. 

 Var það ekki síst sá hæfileiki MacDonald að þræða frumspekilegum vangaveltum 

saman við ævintýri og fantasíu sem heilluðu og gáfu verkum hans dýpt sem skiluðu sér inn í 

hliðarheimana sem hann skapaði – heima sem voru goðsögulegir að undirlagi og sem slíkir 

höfðu þeir yfir að búa andlegum tilvísunum sem bæði Lewis og Tolkien heilluðust af; ekki 

síst í ljósi kristna undirtóna sem þeir þóttust þar nema. Enda ekki langt að sækja slíkan 

skilning þar sem MacDonald var um tíma prestur, í heila tuttugu og níu mánuði, áður en 

honum var sparkað fyrir villutrú. Byrjar þar rithöfundarferill hans, þar sem hann neyddist til 

að fæða stórfjölskyldu sína eftir að brauðið var á enda með skrifum, fyrirlestrum, kennslu og 

því sem féll til, allt til dauðadags.  

Ófáir gagnrýnendur hafa því kennt MacDonald við kristna hugmyndafræði í verkum 

sínum og er oft talað um kristnu fantasíuverkin hans. Þeirri staðhæfingu fylgir þó ekki alltaf 

greining, á sjálfum verkunum og virðist sem að hér hafi skapast hefð sem er orðin að sönnun 

sinnar eigin staðhæfingar.
1
 Þetta viðhorf er að einhverju leyti skiljanlegt þegar haft er í huga 

að MacDonald skrifaði og gaf út um fimmtíu verk um ævina og voru þau ekki öll í formi 

                                                           
1
 Í umfjöllun Rosemary Jackson og Richard Mathews sem dæmi, er slík staðhæfing sett fram án þess að þau 

benda á hvað það er, nákvæmlega sem gerir fantasíuverk hans kristin fremur en t.d. höll undir villutrú og 

dulspeki.  
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fantasíunnar heldur voru mörg einnig í raunsæislegum anda, með áberandi siðferðislegum 

undirtón sem minnti á prestinn. En fantasíuverkin, sem hans er helst minnst fyrir og hafa 

haldið nafni hans á lofti allt fram á vora dag voru af öðrum meiði. Er sá goðsögulegi, 

frumspekilegi, ævintýraheimur sem hann mótar, það margslunginn - í táknrænum skilning - 

að erfitt hefur reynst að negla niður eitthvað ákveðið táknmið sem bendir eindregið til 

hreinnar kristinnar hugmyndafræði.   

Það er áætlun eftirfarandi texta að grafast fyrir um hvort hugsanlegt sé að þungamiðja 

fantasíuverkanna, og þá sérstaklega Gulllykilsins sem hann skrifaði 1867, eigi sér rætur í 

annarskonar hliðarheimi sem óx og dafnaði við hlið þess kristna og hefur haft ómæld og 

áþreifanleg áhrif á vitundarlíf vestrænar siðmenningar allt frá dögum endurreisnarinnar, ef 

ekki lengra aftur í aldir, í formi vestrænnar dulspeki (e. western esotericism)? Dulspeki sem á 

sínar rætur í margvíslegum hugmyndastraumum sem sameinast á miðöldum og dafna undir 

formerkjum endurreisnarinnar – meðal annars Gnostík, Hermetismi, alkemía og Guðspeki.
2
  

Er það ekki síst í ljósi þess að MacDonald var undir sterkum áhrifum frá þýsku 

rómantísku stefnunni og þá einkum og sér í lagi Novalis, sem gerir slík tengsl áþreifanleg, 

fyrir utan hinn ríka, táknræna heim fantasíuverka hans og þá sér í lagi Gulllykilsins (The 

Golden key) sem verður til umfjöllunar hér, ásamt MacDonald sjálfum og áhrifavöldum hans. 

En áður en lengra er haldið er vert að líta til uppruna fantasíusögunnar til að grafast 

fyrir um þann arf sem MacDonald tók við og þróaði áfram í samtali við bókmenntasöguna, 

frumspeki og hugsanlega dulspekilega hugsun. 

1. Uppruni og hlutverk fantasíunnar 

Hver er þessi hugarsmíð fantasíunnar sem teygir anga sína inn í hversdagslegt amstur manna, 

snýr þar öllu við og heimtar athygli sem aðeins guðlegum verum er gefin?  

 Ef við tökum mið af bókmenntasögunni þá virðast það einmitt vera guðlegar verur og 

hetjur fornaldar sem mótuðu persónur og leikendur fantasíunnar í goðsögulegum búningi. Allt 

frá Gilgameshkviðu, um það bil 2000 árum fyrir okkar tímatal, til Ódysseifskviðu Hómers um 

1250 árum síðar, til Snorra Eddu í kringum 1200 e.f.kr. Þar á milli liggur fjöldinn allur af 

verkum sem fræðimenn í dag rekja til fantasíu, verk sem eiga það sameiginlegt að leyfa okkur 

að ganga inn í heima sem eru barmafullir af möguleikum sem aðeins ímyndunaraflið getur 

                                                           
2
 Antoine Faivre,  Access To Western Esotericism. Albany, New York: State University of New York Press, 

1994, bls. 7. 
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fangað.
3
 Sem slík hefur hún, fantasían, fylgt mönnum frá elstu dæmum um munnlegar og 

ritaðar heimildir allt fram til okkar daga. 

 Í þekktri greiningu Tzvetan Todorov í bók sinni The Fantastic leggur hann út af 

formgerðarlegri greiningu á hinu ótrúlega eða stórfurðulega (e. the fantastic), sem afmörkuðu 

fyrirbæri á milli þess sem er óhugnanlegt (e. uncanny) og hins vegar hinu undraverða (e. 

marvelous).
4
 Og væri ekki úr vegi að líta til allra þessara huglægu þátta sem hluta af 

gangverki fantasíunnar. En þrátt fyrir mjög afmarkaða nálgun Todorov á þennan sérstaka 

undirþátt fantasíunnar þá bendir hann réttilega á að bókmenntagrein, sem slík, verður að 

innihalda viss lögmál sem eru að verki í þeim textum sem falla undir hana og jafnframt að: 

„Við verðum að athuga að texti er ekki aðeins afurð fyrirliggjandi kerfa samsetninga (myndað 

af öllu því sem er mögulega bókmenntir); heldur líka umsköpun þess kerfis.“
5
  

Eitt af því sem einkennir grunngerð fantasíunnar, lögmál hennar, eru hliðarheimar sem 

hafa sín eigin lögmál, tengsl við æðri vitundarsvið og þann eiginleika að setja 

spurningarmerki við það sem telst „raunverulegt“. Fantasían á því í stöðugu og gagnrýnu 

samtali við sögulega staðsetningu sína og kemur ekki óbreytt til okkar í gegnum aldirnar 

heldur tekur breytingum með hverju nýju verki, í mismiklum mæli eins og gefur að skilja en 

þróast með hverjum tíma og stað í samtali við samtíma sinn.  

Richard Mathews hefur í þessu sambandi bent á að birtingarmynd nútíma fantasíu, 

sem óneitanlega má rekja til MacDonald, er frásögn sem þræðir tímalausum goðsögulegum 

frummynstrum saman við upplifun og reynslu einstaklingsins.
6
 Og sem slík sé þungamiðja 

frásagnarinnar í raun samband einstaklingsins við óendanleikann og hið takmarkalausa því 

goðsöguleg mynstur leggja gjarna út af landakorti ímyndunaraflsins, þar sem engin landamæri 

finnast. 

Fantasían leitar því innblásturs og á snertifleti, við sögur og minni sem fóðra 

ímyndunaraflið með sögum af töfrum, álfum og hulduheimum sem má finna í ævintýrum og 

þjóðsögum um heim allan og vekja furðu, óhug en fyrst og fremst undraverða gleði sem 

frelsar hið tjóðraða ímyndunarafl úr viðjum hversdagslegra lögmála.  

Samkvæmt Rosemary Jackson leitast fantasían einmitt við að draga fram í dagsljósið 

það sem er ósagt og óséð í menningunni: „... það sem hefur verið þaggað, gert ósýnilegt, 

                                                           
3
 Richard Mathews, Fantasy: The Liberation of Imagination, London og New York: Routledge, 2011, bls. 5. 

4
 Tzvetan Todorov, The Fantastic, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1989, bls. 41. 

5
 Sama rit, bls 7. [„We must understand that a text is not only the product of a pre-existing combinational system 

(constituted by all that is literature in posse); it is also a transformation of that system.“] 
6
 Richard Mathews, Fantasy: The Liberation of Imagination, bls. 1.  



7 

hylmt yfir og gert ‚fjarverandi‘.“
7
 Og spilar þannig á hulda möguleika sem menningarlegt 

vald afneitar í viðleitni sinni til að einangra sannleikshugtakið í anda Michel Foucault; þar 

sem sannleikurinn og valdið eru tvær hliðar á sama pening. Fantasían gegnir þannig 

mikilvægu hlutverki sem aðhaldstæki á einsýni valdsins sem viðheldur sjálfu sér með því að 

takamarka möguleika þegnana til sjálfsupplifunar. Samkvæmt Jackson er það einmitt 

eiginleiki fantasíunnar til að tjá ómeðvitaðar þrár sem: „... myndar spennu á milli ‚löggjafar 

samfélagsins‘ og andspyrnu dulvitundarinnar gegn slíkum lögum.“
8
 Sem slík er fantasían 

byltingatæki og flóttaleið frá íþyngjandi kvöðum og ritstýringu vitundarinnar – hvort sem það 

er af trúarlegum eða veraldlegum toga. 

Við upphaf iðnbyltingarinnar um miðja 18. öld mátti greina slíkar 

hugmyndafræðilegar kvaðir, af veraldlegum toga, á áður hefðbundnum akuryrkjusamfélögum 

sem urðu nú undir róttækum breytingum á samfélagsgerð sinni. Átti þetta ekki síst við 

Bretland, sem leiddi að mörgu leyti iðnbyltinguna, og er það því engin tilviljun að þar kom 

fram sú gerð fantasíu sem við kennum við nútímann og hefur mótað formið allt til vorra 

daga
9
.  

Brautryðjendurnir voru William Morris og George MacDonald. Morris gaf út sína 

fyrstu fantasíu 1856 og MacDonald fylgdi í kjölfarið 1858 með verki sínu Phantastes. Eins og 

Richard Mathews hefur bent á má segja að þeir hafi komið fram með, ekki bara mótvægi við 

breyttri samfélagsgerð í kjölfar iðnbyltingarinnar, heldur líka mótvægi við raunsæisstefnunni í 

bókmenntum sem naut hylli á þessum tíma.
10

 Verk þeirra voru hugmyndarík, róttæk og 

óraunsæ og náðu að fanga frummynstur sem endurómuðu fornar hetjudáðir og guðdómlegar 

verur. Hið heimspekilega og frumspekilega fékk einnig sinn sess; enda fantasían, með 

ímyndunaraflið að vopni, kjörin sem milliliður takmarkaðrar tilveru mannsins og óendanlegra 

vídda alheimsvitundarinnar. Enda voru það ekki persónur í hversdagslegum aðstæðum sem 

athyglin beindist að, heldur hærri svið heimspeki og frumspeki í tilvistarlegum og 

samfélagslegum  búning sem fantasían leitaðist við að fanga. 

Mathews bendir á að þessir tveir brautryðjendur nútíma fantasíu voru ólíkir að 

eðlislund og efnistökum sem gerir það að verkum að nútímaform fantasíunnar kvíslast í tvo 

stofna, þó hún spretti upp af sömu ævafornu rót goðsögulegra mynstra. Hjá Morris var það 

                                                           
7
 Rosemary Jackson, Fantasy: The Literature of Subversion, London og New York: Methuen, 1986, bls. 4. 

[„...that which has been silenced, made invisable, covered over and made ‚absent‘.“] 
8
 Sama rit, bls. 6. [„... forms a tension between the ‚laws of human society‘ and the resistance of the unconscious 

mind to those laws.“] 
9
 Richard Mathews, Fantasy: Liberation of Imagination, bls. 16 

10
 Sama rit, bls. 16. 



8 

róttæk, veraldleg hugsjón sem lá að baki verkum hans en að sama skapi voru það hefðbundin 

og kristin gildi sem lágu að baki verkum MacDonald.
11

 

 Þessari fullyrðingu um MacDonald er síðan ekki fylgt frekar úr garði hjá Mathews, 

líkt og oft áður þegar hinn kristni merkimiði er hengdur á karlinn; því er kjörið að líta nánar á 

manninn, líf hans og áhrifavalda til að skera úr um hvort kjarninn í fantasíuverkum hans hafi 

verið kristin og hefðbundin eða dulspekilegur og í anda villutrúar.  

2. George MacDonald líf hans, list og áhrifavaldar 

Þegar litið er til Evrópu á þeim tíma sem MacDonald er að fæðast í heiminn, 1824, eru búnar 

að eiga sér stað miklar hræringar í kjölfar frönsku byltingarinnar, Napóleonstríðanna, og 

sívaxandi átökum kirkjunnar manna við nýja heimsýn sem kristallast í upplýsingunni og 

áherslum hennar á rökhyggjuna sem hið eina eiginlega vald. Sú áhersla leiddi síðan aftur til 

vaxandi þrýstings á rétttrúnað og bókstafstrú. 

 Á sama tíma var straumum dulspekilegra hugmynda að vaxa fiskur um hrygg þar sem 

hið andalega var ekki háð rétttrúnaði né bókstafstrú heldur hreyfingu, leit og sköpun sem 

sameinaði rökhyggju og andlega tilveru. Kaþólska kirkjan átti síðan heiðurinn að því að 

skilgreina og nefna, fyrst allra, þessa dulspekilegu strauma undir yfirheitinu modernism og 

úthúðar villutrú módernistanna sem hún taldi vera samruna allra strauma villutrúar frá 

árdögum kirkjunnar.
12

 Þessi afstaða þróaðist allt frá endurreisninni en varð að leiðarstef 

Kaþólsku kirkjunnar á tímabilinu frá um 1850 með endurvakningu heimspeki Thomism og 

náði hámarki með Encyclical Pascendi Dominici Gregis árið 1907, tveimur árum eftir dauða 

MacDonald.  

 Þegar litið er á líf, list og áhrifavalda MacDonald er því mikilvægt að hafa í huga hið 

breiða menningarlandslag Evrópu sem vitund hans mótaðist í, samhliða því sem stóð honum 

næst á mótunarárunum.   

2.1 Bakgrunnur og menntun 

George MacDonald fæddist í Huntly, Aberdeenshire í Skotlandi árið 1824. Hann var 

næstelstur níu barna, þar sem þrjú yngstu systkin hans voru hálfsystkin frá seinna hjónabandi 

föður hans, þar sem móðir hans lést þegar hann var átta ára.  

                                                           
11

 Sama rit, bls. 16. 
12

 George Tyrell, The Programme of Modernism; A Reply to the Encyclical of Pius Pascendi Dominici Gregis; 

with the text of the Encyclical in a english version, London: Forgotten books, 2012, bls. 214-219. 
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Hann var alinn upp í kalvínisma þar sem áherslur trúarinnar voru að líkja eftir hinu 

fábrotna lífi frelsarans og því var litið niður á allt óþarfa prjál, tónlist og ævintýri sem gætu 

kveikt í púkum ímyndunaraflsins. En líkt og Vincent Perricone hefur bent á þá var faðir hans, 

sem hafði mikil áhrif á MacDonald, einstaklega kærleiksríkur og umburðarlyndur maður sem 

gaf börnum sínum persónulegt frelsi til að þroskast.
13

 Það dró hugsanlega úr bælandi áhrifum 

kreddunnar og gaf MacDonald færi á að þróa sína eign nálgun á guðdóminn. 

 Hann fékk inngöngu í King‘s College í Aberdeen árið 1840 og útskrifast 1846 með 

M.A. gráðu í vísindum og efnafræði. Eftir tvö ár við kennslu í London þar sem hann velti fyrir 

sér framtíð sinni ákvað hann að lokum að læra til prests – þar sem hann var þegar með 

háskólagráðu nægðu honum tvö ár til viðbótar og hóf hann nám 1848 við Highbury College í 

London og lauk því 1851. 

 Hann fékk brauð við kapelluna í Arundel, en eins og C.S. Lewis bendir á í inngangi 

sínum að Lilith, síðasta fantasíuverki MacDonald frá 1895, þá hrikti fljótt í þeim stoðum því: 

„Um 1852 var hann kominn í vandræði gagnvart ‚djáknunum‘ fyrir villutrú ...“
14

 Og stuttu 

síðar, 1853 þá lauk prestferlinum endanlega, en að sama skapi var það upphaf á nýrri köllun 

fram á ritvöllinn. 

 Honum var gefið að sök fjórir ákæruliðir sem leiddu til brottvísunar hans og voru tveir 

þessara ákæruliða áhugaverðir fyrir þær sakir að þar má greina undirliggjandi þætti villutrúar 

hans og fyrstu merki um dulspekilega nálgun á guðdóminn. Annar þessara liða var sú trú hans 

að heiðingjar myndu einnig njóta blessunar guðs og fá inngöngu í himnaríki. Þessi villutrú 

kom síðar fram hjá honum undir hugtakinu universal salvation. Hér njóta kristnir engrar 

sérstöðu í sambandi sínu við guðdóminn og í raun ekki heldur kristnin sjálf, nema verandi ein 

af mörgum misjöfnum leiðum að guðdómnum. 

 Hinn ákæruliðurinn sem snertir okkur hér var sú ásökun að hann væri undir áhrifum 

þýskrar guðfræði. Samkvæmt Perricone átti þessi ásökun líklegast uppruna sinn í því að hann 

hafði þýtt ljóð og lög Novalis og gefið vinum sínum í Arundel.
15

 Guðfræðin var því að mestu 

runnin undan rifjum skálda rómantísku stefnunnar sem, líkt og Wouter J. Hanegraaff hefur 

bent á, voru undir sterkum áhrifum vestrænnar dulspeki: „Það er ekki efast um að ákveðnar 

                                                           
13

 Vincent Perricone, The Theological Anthropology of George MacDonald, PhD. ritgerð, Glasgow: University 

of Glasgow, Faculty of Divinity, 1998, bls. 24.  
14

 C.S. Lewis, „Introduction“, George MacDonald, Lilith, Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Company, 2000, bls. v-xii, hér bls. vii. [„By 1852 he was in trouble with the ‚deacons‘ for heresy ...“] 
15

 Vincent Perricone, The Theological Anthropology of George MacDonald, bls. 21. 
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hliðar vestrænnar dulspeki hafi haft þýðingarmikil áhrif á leiðandi persónuleika rómantísku 

stefnunnar (þar með talið þýska hughyggju).“
16

 

 Eftir brottrekstur sinn frá Arundel lagði MacDonald fyrir sig ritstörf, giftist Louisa og 

eignuðust þau ellefu börn. Hann naut takmarkaðrar velgengni sem rithöfundur en ritstörfin 

nægðu þó til að sjá fyrir stórri fjölskyldu. Hann gaf út u.þ.b. fimmtíu verk af ýmsum toga.  

Tuttugu og fimm hefðbundnar skáldsögur, tvö fantasíuverk í fullri lengd og fjölmörg 

fantasíuverk í knappara formi, bæði fyrir börn og fullorðna. Einnig gaf hann út ljóð og 

ritgerðir  – um m.a. Novalis, Wordsworth, Shakespeare og Milton, til að nefna fáeina. 

Samkvæmt C.S. Lewis voru þau verk MacDonald, sem báru goðsagnalist hans helst vitni, að 

sama skapi bestu verk hans á ferlinum og nefnir, Phantastes, Curdie-bækurnar hans, The Wise 

Woman, Lilith og Gulllykillinn. Mat Lewis samræmist að mörgu leiti því sem hans er helst 

minnst fyrir í dag. 

Af áhrifavöldum MacDonald sem höfðu hvað mest áhrif á hann, þá var það líklegast 

þýsk rómantík og þá einkum og sér í lagi Novalis, sem hafði djúpstæð áhrif á rithöfundinn í 

honum og þá sérstaklega fantasíuverkin sem innihalda mörg hver tilvísanir og tilvitnanir í 

Novalis. 

2.2 Áhrifavaldar og listræn sýn 

Í kringum 1842 varð MacDonald að láta af námi sínu í eitt ár vegna féskorts og fékk hann 

vinnu á þessu tímabili við að flokka og skrá bókasafn aðalsmanns í kastala norður í Skotlandi. 

Þessi reynsla er talin hafa kynnt hann fyrir þýsku rómantísku stefnunni og hugsanlega 

dulspekiritum, sem aftur urðu honum fjársjóður nýrra hugmynda
17

. 

 Í þessum fjársjóði dulspekilegra og rómantískra rita fann hann hljómgrunn, sem rörsýn 

kalvínismans gat ekki veit honum, og samhljóm með hinni rómantísku sýn að náttúran og 

maðurinn voru bæði hluti af guðdómnum og ættu sér samsvörun og hliðstæðu í hvort öðru, 

væri náttúran því eins og bók af táknum sem hægt var að ráða í til að öðlast skilning á hinu 

yfirskilvitlega í gegnum lögmál hliðstæðna – maðurinn gat lesið í náttúruna sökum skyldleika, 

og hún á móti veit innsýn inn í guðdóminn sem hún var birtingarmynd af. Og líkt og 

                                                           
16

 Wouter J. Hanegraaff, „Romanticism and the Esoteric Connection“, Gnosis and Hermeticism: From Antiquity 

to Modern Times, ritstj. Roelof van den Broek og Wouter J. Hanegraaff, Albany, New York: State University of 

New York Press, 1998, bls. 237-268, hér bls. 237. [„That aspects of the western esoteric tradition have exerted a 

significant influence on the leading personalities of romanticism (including German idealism) is not in any 

doubt.“] 
17

 Bæði C.S. Lewis og Vincent Perricone minnast á þetta bókasafn, sem enginn veit hvar var nákvæmlega, sem 

líklegan stað fyrir fyrstu kynni MacDonald af þessum ritum. Einnig bendir C.S. Lewis á hliðstæðu þessarar 

reynslu í fantasíuverki MacDonald Lilith, frá 1895, þar sem Herra. Vane aðalsöguhetjan kemst í kynni við 

dularfullar bækur, og spegill sem leiðir hann inn í hliðarheim, í bókasafni herraseturs sem hefur lagt undir sig 

drjúgan hluta hússins. 
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Perricone bendir réttilega á þá var MacDonald ekki bara undir áhrifum heldur hluti af 

hreyfingunni: 

 

MacDonald varð ekki bara fyrir áhrifum, heldur var í raun sjálfur hluti af rómantísku 

stefnunni. Rómantísku skáldinn upplifðu að vísindin eða hin reynsluvísindalega 

aðferðarfræði upplýsingarinnar hefði skilið eftir sig tómarúm, sem lýsti sér í skertum 

tengslum mannsins við náttúruna. Þeir höfðu tekið hana til hliðar til að sundurgreina og þar 

af leiðandi tapað lífsnauðsynlegu sambandi við hana.
18 

 

Rómantíska stefnan var þannig, líkt og afkvæmi hennar, nútíma fantasía, mótvægi við 

upplýsinguna og iðnbyltinguna sem leit á náttúruna sem eitthvað sem hægt væri að flokka og 

nýta án tillits til æðri lögmála hennar sem birtingarmynd guðdómsins – sem að sama skapi var 

einnig að finna í manninum. Hefðbundin guðfræði hafði rými fyrir hvorugt, þ.e. náttúruna og 

manninn, enda guð eitthvað sem stóð fyrir utan bæði og einungis var hægt að nálgast hann í 

gegnum opinberanir hans. Náttúran og maðurinn voru því ekki hluti af guðdómnum, það er að 

segja sem birtingarmynd hans í stöðugri þróun, heldur aðeins sköpunarverk guðs og þegnar í 

kyrrstæðu kerfi. 

 Dulspekileg sýn rómantísku skáldanna var því sýn sem færði bæði manninn og 

náttúruna nær guði sem hluta af sjálfsskilningi guðdómsins í endalausri þróun. Villutrú sem 

átti sér enga kirkju nema í bókum og orðum rómantísku skáldanna.  

 Novalis og rómantísku skáldin höfðu að þessu leyti djúpstæð áhrif á MacDonald og þá 

ekki síst hvað andlega þróun varðaði og hlutverk ímyndunaraflsins í þeirri þróun;  sem 

sjónauka inn í æðri heima, um leið og það veitti aðgang að tungumáli náttúrunnar, sem aftur 

veitti innsýn inn í primus motor allra hluta.
19

  

 En það var ekki bara Novalis sem ýtti undir þennan skilning á ímyndundaraflinu.  

MacDonald var einnig kunnugur Coleridge og sýn hans á ímyndunaraflið, sem og hlutverki 

skáldsins sem handhafa þess. Fyrir Coleridge var hlutverk ímyndundaraflsins, sem hann 

aðskildi gaumgæfilega frá ímyndun, að ná fram heilstæðri sýn á alla hina ólíku hluta 

heildarinnar. Til að ná fram slíkum skilning var ímyndunaraflið lykill. Líkt og Novalis, sá 

hann einkenni guðdómsins hvarvetna í náttúrunni, manninum og listinni. Til að tengja þessa 

þætti, í heilstæðan skilning, var eldauga ímyndunaraflsins sá kraftur sem gat litið handan 

fyrirbæra og nálgast æðri skilning.  

                                                           
18

 Vincent Perricone, The Theological Anthropology of George MacDonald, bls. 30. [„MacDonald was not only 

influenced by, but indeed was himself a part of the Romantic Movement. The Romantics felt that the scientific 

or empirical method of the Enlightenment had left a void of deprivation in regard to Man‘s relation with Nature. 

They had set it apart for analysis and hence had lost a vital communion with it.“] 
19

 Síðar á á ævinni gaf MacDonald út þýðingar sínar á þýskum höfundum, meðal annars Novalis, Heine, Goethe, 

Hoffman, Schiller og Uhland í bók sem hann kallaði Rampoli: Exotics, Translations, Diary of an Old Soul. 
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Dulspekin og rómantísk sýn skáldanna tvinnaðist þannig saman svo að úr varð lifandi 

alheimur þar sem guð var hulinn, en greinanlegur hluti alls, manna og náttúru sem leyfði 

hreyfingu og þróun guðdómsins í ákveðnu samtali sem byggði á hliðstæðum og samræmi hina 

ólíku hluta. 

 

Hin dulspekileg hefð lýsir sköpuninni sem útstreymi sjálfbirtingar Guðs. Heimurinn er 

lífskraftur óendanlegs veruleika þar sem öll fyrirbæri, sem táknmynd guðdómsins, veita 

táknræna eða hliðstæða þekkingu um tengslin á milli guðdómsins, sjálfsins, og heimsins. 

Þrátt fyrir fallið, er ljós úr hinum andlega heimi ósýnilegt en virkt í sólarljósi okkar heims, 

rétt eins og hinir andlegu eiginleikar sköpunarinnar er til staðar, þó huldir séu, í kjarna hins 

efnislega heims. Alheimurinn er þar af leiðandi heimur spegla og hliðstæðna. Rómantískur 

alheimur dulspeki hefðarinnar, og rómantíska leitin, rétt eins og leit dulspekingsins, felst í að 

skapa og endurvekja týndan samhljóm með skáldlegri sýn, endurheimt tungunnar, innvígsla, 

könnun goðsagna og trúarbragða, endurhönnun samfélagsins, og ígrundun náttúrunnar.
20  

  

Það er í þessu samhengi sem mikilvægast er að líta á fantasíuverk MacDonald því hann varð 

ekki bara fyrir áhrifum af dulspekilegri sýn rómantísku skáldanna heldur lærði hann enn 

fremur að meta mátt goðsagna og ævintýra sem kveikiþráð ímyndunaraflsins. Það var einkum 

í samhengi við aðdáun hans og lestur á Novalis sem möguleikar slíkra bókmennta urðu 

honum ljósir. 

 Í fyrsta fantasíuverki sínu, Phantastes hefur MacDonald söguna í langri tilvitnun eftir 

Novalis, til að gefa til kynna hverskonar verk, eða sögu, um ræðir; óvitandi var hann að leggja 

hornsteininn að fantasíuforminu eins og við þekkjum það í dag. Niðurlag tilvitnunarinnar er 

lýsandi fyrir þetta upphaf. 

 

Í ósvikinni fantasíu verður allt að vera undursamlegt, dularfullt, og samtengt, allt verður að 

vera lifandi, hvert og eitt á sinn hátt. Öll Náttúran verður að vera dásamlega blönduð heimi 

Andans. Í fantasíu verður stjórnleysi, lögleysi, frelsi, og hið náttúrulega ástand Náttúrunnar 

að láta finna fyrir sér í heiminum.
21 

                                                           
20

 Arthur Mccalla, „Romanticism“, Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, ritstj. Wouter J Hanegraaff, 

Leiden: Brill, 2006, bls. 1000-1007, hér bls. 1001. [The esoteric tradition depicts creation as the emanated self-

manifestation of God. The world is a vital infinite reality in which all phenomena, as emblems of the divine, 

provide symbolic or analogical knowledge of the links between divinity, the self, and the world. Despite the Fall, 

light from the spiritual world is invisibly active in the sunlight of our world, just as the spiritual nature of 

creation remains present, though hidden, at the heart of the physical world. The cosmos is thereby a universe of 

mirrors and correspondences. The Romantic cosmos of the esoteric tradition, and the Romantic quest, like that of 

the esotericists, is to create or restore a lost harmony through poetic vision, the restoration of language, initiation, 

the study of myths and religions, the restructuring of society, and contemplation of nature.”] 
21

 George MacDonald, Phantastes, Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1981, bls. 

3. [„In a genuine fairy-story, everything must be miraculous, mysterious, and interrelated, everything must be 

alive, each in its own way. The whole of Nature must be wondrously blended with the whole world of the Spirit. 
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Hann endar einnig Lilith, síðasta fantasíuverkið á ferlinum, með tilvitnun í Novalis – í raun er 

það síðasta setning bókarinnar og þar má merkja, ef maður leggur eyrun við, hvaða galdur 

MacDonald sá í forminu og möguleikum þess til áhrifa: „Novalis segir, ‚Líf okkar er enginn 

draumur, en ætti að vera það og mun hugsanlega verða það.‘“
22

 

Með því að vinna með goðsöguleg mynstur fortíðarinnar og endurskapa í fantasíu var 

MacDonald að nálgast slíkan draum. Hann lagði fyrir lesandann táknræna frásögn sem 

ímyndunaraflið gat fangað og ummyndað í skilning sem tengdi lesandann við guðdóminn. 

Þannig nær lesandinn tengslum við gullna fortíð, þar sem hetjur og guðir gengu á meðal 

manna, en fyrst og fremst var honum gert mögulegt að skapa framtíð þar sem andanum og 

hinu andlega lífi hafði ekki verið úthýst fyrir tóma rökhyggju án merkingar. 

2.3 Goðsagnir og ímyndunarafl 

Þegar litið er til rómantísku hugmyndarinnar um sjálfbirtingu og sjálfskilning guðdómsins í 

endalausri þróun – í stað þess að vera kyrrstætt og óhreyfanlegt lögmál, sem gerir skósveinum 

guðs almáttugs hér á jörð kleift að setja ófrávíkjanlegar reglur og þröng mót fyrir mannlega 

hegðun og vitund – þá gerir það goðsagnalist fantasíunnar, fyrir milligöngu ímyndunaraflsins, 

að farartæki fyrir vilja guðdómsins. Fantasían sem slík, og þá sérstaklega goðsagnalist 

MacDonald, opnar fyrir slíkt samtal; eins og Novalis segir þá er það kannski í draumi, en þar 

nemum við fyrst sjálfskilning guðdómsins með hjálp ímyndaraflsins. 

 Fyrir MacDonald var ímyndunaraflið sá þáttur í mannssálinni sem gerir manninum 

mögulegt að taka þátt í sköpun og umbreytingu guðdómsins, að gerast meðhöfundur; ekki 

sem utanaðkomandi og aðskilinn þáttur frá guðdómnum, heldur vegna þess að guðdómurinn 

lá hið innra jafnt sem hið ytra. Titill fyrstu bókar MacDonald var Within and Without (1855), 

skrifuð skömmu eftir að hann var látinn rjúka fyrir villutrú sem prestur, og endurómar titillinn 

að einhverju marki þessa hugmynd – sem í sjálfu sér er hermetísk en ekki kristin. 

 Í tveimur þekktum ritgerðum MacDonald um ímyndunaraflið, The Fantastic 

Imagination  og The Imagination: Its Function and its Culture, verður honum tíðrætt um 

samband þess við fantasíuna og guðdóminn. Hann undirstrikar þar þann skilning að með því 

að hreyfa við því sem býr hið innra með manninum er honum gert mögulegt að vekja þennan 

guðlega neista. Í The Fantastic Imagination, skrifar hann: „Það best sem þú getur gert fyrir 

                                                                                                                                                                                     
In fairy-story the time of anarchy, lawlessness, freedom, the natural state of Nature makes itself felt in the 

world.”] 
22

 George MacDonald, Lilith, Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2000, bls. 252. 

[„Novalis says, „Our life is no dream, but it should and will perhaps become one.“] 
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náunga þinn, samhliða því að vekja samvisku hans, er – ekki að gefa honum eitthvað til að 

hugsa um, heldur að vekja upp það sem býr innra með honum ...“
23

  

Enn fremur ver hann ímyndunaraflið gegn árásum rétttrúnaðar þeirra sem halda því 

fram að ímyndunaraflið grafi undan stöðuleika samfélagsgerðarinnar – sem á að standa 

óhögguð og hreyfingarlaus líkt og guð þeirra. Í The Imagination: Its Function and its Culture, 

ritar hann: 

 

Fyrir þeim sem telja að hreyfingarleysi í jafnvægi sé takmark menningarinnar, hlýtur 

ímyndunaraflið að vera sú gáfa sem framar öðrum ætti að bæla. „Eru ekki til staðreyndir?“ 

segja þau. „Af hverju að yfirgefa þær fyrir ímyndun? Er ekki til það sem hægt er að þekkja? 

Af hverju að hverfa frá því fyrir tilbúning? Það sem Guð hefur skapað, það skal maðurinn 

grennslast fyrir um. 

 

Við svörum: Að grennslast fyrir um það sem Guð hefur skapað er megintilgangur 

ímyndunaraflsins. Staðreyndir kveikja í ímyndunaraflinu, það nærist á staðreyndum, og leitar 

í sífellu hærri og hærri lögmála í krafti staðreynda; en neitar að líta svo á að vísindin séu ein 

fær um að túlka náttúruna, hvað þá að vísindin séu eina svið uppgötvana.
24 

 

Í umróti iðnbyltingarinnar og rökhyggjunnar varð goðsögnin í gegnum rómantíska sýn 

skáldanna leið til að fanga aftur hið dularfulla og leyndardómafulla í mannlegri tilveru. 

Hún var leið til að endurvekja heilrænan skilning á náttúrunni og um leið tæki til að beina 

sjónum að leit einstaklingsins eftir svörum, hvaðan hann kæmi, hvert hann væri að fara og 

til hvers. Á tungumáli goðsögunnar snérist þetta um sköpun, ekki bara heimsins heldur 

lesandans í gegnum ímyndunaraflið, um örlög beggja og leitina miklu að heilögum kaleik 

lífsins. 

 Hæfileiki MacDonald fólst ekki síst í því að geta grafið ofan í sitt eigið sálarlíf 

eftir táknum og myndum sem endurspegluðu þennan skilning og fært það sem hann fann í 

goðsagnalegan búning. Fyrir honum, líkt og rómantísku skáldunum og dulspekilegum 

                                                           
23

 George MacDonald, „The Fantastic Imagination“ George-macdonald.com, Sótt 15. nóvember 2018 af 

http://www.george-macdonald.com/etexts/fantastic_imagination.html [„The best thing you can do for your 

fellow, next to rousing his conscience, is – not to give him things to think about, but to wake things up that are in 

him ...“]                       
24

 George MacDonald, „The Imagination: Its Function and its Culture“, George-macdonald.com, sótt 15. 

nóvember 2018 af http://www.george-macdonald.com/etexts/the_imagination.html [„By those who consider a 

balanced repose the end of culture, the imagination must necessarily be regarded as the one faculty before all 

others to be suppressed. „Are there not facts?“ say they. „Why forsake them for fancies? Is there not that which 

may be known? Why forsake it for inventions? What God hath made, into that let man inquire.” 
We answer: To inquire into what God has made is the main function of the imagination. It is aroused by facts, is 

nourished by facts, seeks for higher and yet higher laws in those facts; but refuses to regard science as the sole 

interpreter of nature, or the laws of science as the only region of discovery.”] 

http://www.george-macdonald.com/etexts/fantastic_imagination.html
http://www.george-macdonald.com/etexts/the_imagination.html
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skilningi þeirra, var ómögulegt að nálgast andann með bókstaflegum hætti. Það var aðeins 

hægt að vísa til hans með hliðstæðum, táknum og líkingamáli.  

Þannig má sjá að sú dulspekilega hugmynd sem býr að baki þessum skilning var 

að andinn sem bjó í öllu var að þróast og sú þróun átti sér stað innra með manninum í 

samtali við náttúrunna með aðstoð ímyndunaraflsins – opinberanir komu því innan frá, 

ekki að utan í formi stofnanna kirkjunnar eða frá kennivaldi, og voru tengdar sálar og 

vitundarlífi einstaklingsins.  

Fantasíuverk MacDonald eru í því ljósi runninn undan rifjum skilnings sem á í 

viðræðum við hliðarheim hinnar kristnu menningar þar sem tekist var á um eðli 

guðdómsins og er MacDonald hluti af því samtali sem dulspekilegur og rómantískur 

höfundur fremur en kristinn og undir kennivald settur. 

Því er ekki úr vegi að skoða Gulllykilinn, eina af þekktari fantasíum MacDonald; 

með það fyrir augum að sjá hvort verkið geti fallið að þeirri túlkun að fantasíur hans 

mótist fremur af dulspekilegri og rómantískri sýn fremur en hefðbundnum kristnum 

kreddum. 

3. Dulspekileg greining á Gulllyklinum 

Í stað þess að knýja á og ljóstra upp táknrænum heimi Gulllykilsins með djúpgreiningu, 

leggur eftirfarandi greining út frá fjórum liðum sem Antoine Faivre hefur lagt til að geti 

vísað veginn, við að greina verk sem hugsanlegan hluta heimullegra strauma dulspeki sem 

koma saman í Evrópu í endurreisninni.
25

 Því eins og Faivre bendir á þá er dulspekileg 

hugsun ekki beinlínis kerfi eða fræðigrein sem lítur ákveðnum lögmálum heldur: „Fremur 

en tiltekin grein, þá er hún ytra snið hugsunar, og verðum við að reyna að fanga eignleika 

hennar í þeim straumum þar sem hún birtist.“
26

  

Liðirnir fjórir, sem hann tiltekur sem nauðsynlega, verða allir að koma fyrir í 

verki, óháð tegund verksins, til að það geti talist dulspekilegt; því það er samverkun 

liðanna sem hluta af heild og birtingamynd í einu verki sem skilgreinir verkið sem 

dulspekilegt samkvæmt Faivre.  

 Fyrsti liðurinn er samsvörun eða hliðstæða (e. correspondences) – táknræn eða 

raunveruleg, sem vísar aftur til að alheimurinn er fullur af speglum sem vísa hvor á annan, 

hvort sem það er sýnilegt eða hulið. Allt er tákn sem hægt er að lesa í hulda merkingu. 
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 Antoine Faivre, Access To Western Esotericism, bls. 10-14. 
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 Sama rit, bls. 4. [„Rather than a specific genre, it is a form of thought, the nature of which we have to try to 

capture on the basis of the currents which exemplify it.“] 
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Hliðstæðurnar eru túlkunarfræðilegir lyklar að þessu samspili – líkt og hermetísk 

heimspeki bendir á með orðatiltækinu as above so below og vísar til hliðstæðna allra 

hluta.  

 Þegar við skoðum Gulllykilinn koma hliðstæðurnar í ljós, og fantasían hefst á einni 

slíkri; þar sem Mosi, aðalsöguhetjan, situr og hlustar á sögu frænku sinnar af gulllyklinum 

sem regnboginn geymir, og passar svo vel upp á að það er ekki hægt að nálgast hann í 

okkar heimi: 

 

Allt sem frænka drengsins sagði honum um gulllykilinn hefði kannski verið hálfgerð vitleysa, 

ef það hefði ekki verið fyrir þá staðreynd að litla húsið þeirra stóð við landamæri 

Huldulands. Því öllum er löngu orðið ljóst að fyrir utan Hulduland er það óvinnandi vegur 

að finna endann 

á regnboganum. Hann passar svo vel upp á gulllykilinn sinn og færir hann í sífellu til að 

enginn geti fundið hann. En í Huldulandi er málum öðruvísi háttað. Það sem öllum virðist 

vera raunverulegt hérna hjá okkur er aldeilis þunnur þrettándi í Huldulandi og sumir hlutir, 

sem geta ekki verið kyrrir hérna hjá okkur, vilja helst ekki færast úr stað þar.
27 

 

Bæði raunheimurinn og regnboginn eiga sér hliðstæðu í heimi Huldulands sem liggur rétt 

við húsið hans Mosa og spegla heimarnir þar hvor annan og standa hlið við hlið.  

 Liður tvö hjá Faivre er lifandi náttúra (e. living Nature) – rétt eins og rómantísku 

skáldin upplifðu og reyndu að fanga í verkum sínum – og er náttúran séð hér sem 

heildstæð lifandi vera sem hægt er að lesa í og skilja fyrir tilstuðlan hliðstæðna. Enn 

fremur er hægt að merkja hulinn eld eða innra ljós sem flæðir um hana alla, líkt og töfrar 

sem gefa til kynna hvernig hún er samtvinnuð og samsett úr samsvörunum og andstæðum. 

 Þegar Flækja þýtur af stað inn í Huldulandsskóg, til að forðast birnina sem hún 

heldur að séu á eftir sér, týnist hún í myrkrinu, en er að lokum bjargað af undarlegri veru 

sem er sambland af fiski og fugli. Loftfiskur sá leiðir hana í gegnum myrkrið þar til 

Flækja verður vör við eld/ljós, sem dregur hana nær, og konu sem ber þess merki að vera 

lifandi náttúra, klædd grænum kjól, með grænt hár. 

Hann leiddi hana varlega áfram dágóðan spöl, en skyndilega skaust hann inn í lítið hús. 

Stúlkan fylgdi á eftir. Inni var bjart og mikill eldur á miðju gólfinu og ofan við hann pottur án 

loks, fullur af vatni sem sauð í og bullaði ákaft. Loftfiskurinn synti beint upp að pottinum og 

síðan ofan í sjóðandi vatnið og lá þar hreyfingarlaus. Handan við eldinn reis glæsileg kona 

upp og kom hljóðum skrefum til að taka á móti stúlkunni. Hún tók hana upp, hélt henni í 

örmum sér og sagði: „Þú ert loksins komin! Ég er búin að leita að þér svo lengi.“ Hún settist 

niður með stelpuna í fanginu og starði á hana. Stelpan hafði aldrei séð neitt jafn fallegt. Hún 

var hávaxin og sterk með hvíta handleggi og háls og fíngerðasta roða í andlitinu. Stúlkan gat 
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 George MacDonald, Gulllykillinn, Þýð. Elmar Sæmundsson, Reykjavík: Rót Forlag, 2018, bls. 8-9. 
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ekki sagt fyrir um hvernig hárið á henni var á litinn, en sýndist það vera dökkgrænt. Hún 

gekk ekki með neitt skraut en leit þó út fyrir að hafa, rétt í þessu, tekið af sér demanta og 

eðalsteina. Samt var hún hér í einfaldasta og minnsta kofa sem um getur, án efa heima hjá 

sér. Hún var klædd í skínandi grænt.
28 

 

Það kemur síðan í ljós að konan heitir Langaamma og hefur lifað í mörg þúsund ár, einnig 

að hún má ekki segja sögur því þá verða þær sannar og afleiðingarnar, sem af þeim hlýst, 

verða refsing hennar. Sköpunarkraftur Langömmu er því á par við náttúruna sjálfa og með 

táknrænum hætti má sjá náttúruna í þessari glæsilegu konu, sem þrátt fyrir íburðarleysið 

ber með sér tign lifandi náttúru. 

 Þriðji liðurinn er síðan ímyndunarafl og miðlun (e. imagination and mediations). 

Hér á Faivre við miðlun í formi helgiathafna, táknrænna mynda, talna eða í raun hverju 

sem er, svo lengi sem það er fært um að miðla dýpri merkingu tilverunnar. En fyrst og 

fremst þá bæta ímyndunaraflið og miðlun hvort annað upp og vinna saman að því að 

skapa skilning á huldum merkingum með því að nota tákn. Ímyndunaraflið er leyst úr 

læðingi með réttri miðlun tákna. 

 Í upphafi sögunnar þegar frænka Mosa er búin að segja honum af gulllyklinum þá 

stendur hann eitt kvöldið við gluggann sinn og horfir inn í Huldulandsskóg. 

 

Eitt kvöldið, að sumri til, fór hann inn í herbergið sitt og horfði út um gluggann inn í skóginn 

sem stóð á útjaðri Huldulands. Skógurinn teygði sig þétt upp að umlykjandi garði frænku 

hans og fáein tré teygðu anga sína inn fyrir. Skógurinn lá austan megin við húsið og sólin, 

sem var einmitt að setjast fyrir aftan litla húsið, skein beint inn í dimman skóginn með rauða 

auganu sínu. ... Skyndilega, lengst inn í skóginum, þar sem sólin var við það að geta ekki 

teygt geisla sína lengra, sá hann svolítið stórkostlegt. Það var upphaf á regnboga, stórum og 

undursamlegum.
29 

 

Ímyndunaraflið birtist okkur hér sem hið rauða auga sólarinnar og er næsta víst að 

MacDonald sé að vísa til þýska guðspekingsins Jacob Boehme, sem hann þekkt til, því 

Boehme vísaði til ímyndunaraflsins sem eldauga. Þannig hefst ferðalag Mosa inn í 

Hulduland fyrir tilstuðlan eldauga sólarinnar sem vísar honum á regnbogann og 

gulllykilinn. Þannig er ímyndunaraflið tákngert sem auga og jafnframt (sólar)ljós sem 

vísar veginn inn í andlegar víddir, Hulduland, og speglar þannig þann skilning 

dulspekinnar að ljós hins andalega heims er ósýnilegt, en engu að síður virkt í sólarljósi 

okkar heims. 
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 Fjórði og síðasti liðurinn er síðan upplifun umbreytinga (e. the experience of 

transmutation). Hér er vísað til þess að fólk og náttúran, í alkemísku ljósi geta 

undirgengist breytingar á veru sinni. Blýi er umbreytt í gull hjá alkemistunum og að sama 

skapi er veru mannsins umbreytt með gnostískri hugljómun, sem að skilningi 

dulspekingsins jafngildir endurfæðingu. Þróun guðdómsins í náttúrunni og manninum 

endurspeglast í umbreytingu á veru einstaklingsins. Leitin að kaleik lífsins er ferli, lífið og 

ferðalagið er alkemískt ferli umbreytinga. 

 Í lok sögunnar þegar Mosi og Flækja hittast aftur eftir aðskilnað sinn í eyðimörk 

skugganna þá eru þau bæði breytt, hafa umbreyst, að því er virðist í hærra form sjálfs sín 

því þau hafa tekið á sig mynd þeirra krafta sem hafa leiðbeint þeim í gegnum söguna. 

Krafta sem bera guðdómnum vitni. 

 

 Við undirstöðu einnar súlunnar sat kona, hreyfingarlaus, með andlitið hjúfrað upp að hnjám 

sér. Í sjö ár hafði hún setið þarna og beðið. Hún lyfti upp höfðinu þegar Mosi nálgaðist. 

Þetta var Flækja. Hár hennar hafði vaxið niður að iljum, gárað líkt og hafstilla undan 

breiðum ströndum. Andlit hennar tígulegt og fallegt, líkt og langömmu hennar, og yfir því 

hvíldi sama rósemd og hjá Gamla Manninum sem er Eldur. Hún var hávaxin og tignarleg. 

Samt þekkti Mosi hana samstundis aftur. „Þú ert orðin svo skínandi falleg Flækja!“ sagði 

hann, undrandi og ánægður. „Þykir þér það?“ svaraði hún. „Ó, ég er búin að bíða eftir þér 

svo lengi! En þú, þú ert eins og Gamli Maðurinn sem er Hafið. Nei. Þú ert eins og Gamli 

Maðurinn sem er Jörðin. Nei, nei. Þú ert eins og elsti maðurinn. Þú ert eins og þeir allir. En 

samt ertu gamli góði Mosi minn!
30 

  

Bæði Flækja og Mosi hafa umbreyst á ferðalagi sínu í gegnum Hulduland. Og uppskera 

loks það sem þau stefndu að – inngöngu inn í landið þaðan sem skuggarnir falla. 

   Allir fjórir liðirnir eru hér saman komnir; hliðstæða, lifandi náttúra, 

ímyndunarafl/miðlun og upplifun umbreytinga, saman mynda þau æskilega heild, sem 

aftur vísar til þess að verkið getur talist dulspekilegt. Væri hægt að draga fram fleiri dæmi 

hverjum lið til stuðnings, en tilganginum er náð. Gulllykillinn ber þess merki að vera 

dulspekilegt verk sem aftur gefur tilefni til að ætla að fleiri fantasíuverk MacDonald séu 

undir sama hatt sett, en greining á þeim verður að bíða betri tíma.  

4. Lokaorð 

 Þegar við horfum til lífshlaups og áhrifavalda MacDonald, í samhengi við þá 

umbreytingatíma sem hann lifði samfélagslega og menningarlega, þarf engan að undra að 

maðurinn sjálfur hafi verið margslunginn að persónugerð, sem aftur endurspeglar þá 
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fjölbreyttu þætti sem komu að mótun hans bæði að innan sem utan. Hann var 

bókmenntamaður sem hneigðist að andlegum málefnum jafnt sem vísindum – líkt og stór hluti 

af námi hans ber vitni um – en kannski fyrst og fremst var hann dulspekingur sem leitaði að 

vísbendingum um fyrsta lögmálið – Ungrund Jacob Boehme – þaðan sem guðdómurinn 

skapar sjálfan sig, náttúruna og manninn í endalausri þróun. 

 Til að geta tilheyrt slíku samtali og þróun var nauðsynlegt að geta kveikt á 

ímyndunaraflinu til að lesa úr og sjá handan tákna og fyrirbæra sem birtast í náttúrunni, 

helgum ritum og goðsögnum – sameiginlegu minni um tengsl við guðdóminn. Fyrir 

rómantísku skáldunum var þessi tenging við goðsögulegan arf þjóðsagna og ævintýra 

mikilvægur hlekkur í að endurskapa og hanna ný tengsl með aðstoð grunngerðar goðsögunnar 

sem við tengjum við fantasíu í dag. Tengsl sem byggðu eina helst á regnbogabrú 

ímyndunaraflsins; sem líkt og Iris og Hermes var fært um að ferðast milli guða og manna. 

MacDonald var slíkur goðsagnalistamaður og fær um að blanda saman þeim ólíku 

þáttum sem mótuðu hann og bjuggu innra með honum til að skapa hliðarheima sem bjuggu 

yfir frumspekilegri dýpt og andlegri leit einstaklingsins að lífsins kaleik; spyrjandi hvaðan 

hann kæmi og hvert hann væri að fara í óravíddum alheimsins.  

Sú dulspekilega hugsun sem við sjáum endurspeglast í áhrifavöldum hans og 

listrænum uppruna er síðan endurspegluð í Gulllyklinum og gefur sterkt til kynna að sá kristni 

merkimiði, sem að jafnaði fylgir MacDonald og hefur litað greiningu á fantasíuverkum hans 

ætti hugsanlega frekar að tákna með hliðstæðu og jafnframt andstæðu kennivalds kristni. Og 

með réttu að kallast dulspekilegu fantasíuverk George MacDonald, eða jafnvel villutrúarverk 

hans.     
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GULLLYKILLINN 

Eftir George MacDonald 

 

Það var eitt sinn drengur sem sat í rökkrinu og hlustaði á sögur frænku sinnar. Hún tjáði honum 

að ef hann kæmist þangað sem regnboginn endaði mundi hann finna gulllykil. 

 

„Og hvað gerir lykillinn?“ spurði drengurinn. „Að hverju veitir hann aðgang? Hvað opnar hann?“ 

 

„Það veit enginn,“ svaraði frænka hans. „Þú verður að komast að því sjálfur.“ 

 

„Ég býst við, af því hann er úr gulli,“ sagði drengurinn eitt sinn hugsi, „þá gæti ég fengið dágóðan 

skilding ef ég seldi hann.“ 

 

„Betra að finna hann ekki en að selja hann,“ svaraði frænka hans honum. 

 

Síðan fór drengurinn í rúmið og dreymdi um gulllykilinn. 

 

Allt sem frænka drengsins sagði honum um gulllykilinn hefði kannski verið hálfgerð vitleysa, ef 

það hefði ekki verið fyrir þá staðreynd að litla húsið þeirra stóð við landamæri Huldulands. Því 

öllum er löngu orðið ljóst að fyrir utan Hulduland er það óvinnandi vegur að finna endann á 

regnboganum. Hann passar svo vel upp á gulllykilinn sinn og færir hann í sífellu til að enginn geti 

fundið hann. En í Huldulandi er málum öðruvísi háttað. Það sem öllum virðist vera raunverulegt 

hérna hjá okkur er aldeilis þunnur þrettándi í Huldulandi og sumir hlutir, sem geta ekki verið 

kyrrir hérna hjá okkur, vilja helst ekki færast úr stað þar. Og því er hægt að fullyrða án minnsta 

efa, að það var aldeilis ekki nein vitleysa hjá gömlu konunni að segja frænda sínum frá gull-

lyklinum. 

 

„Veistu hvort einhver hefur fundið hann?“ spurði hann eitt kvöldið. 

 

„Já. Faðir þinn, held ég.“ 

 

„Og hvað gerði hann við hann, getur þú sagt mér það?“ 

 

„Hann sagði mér það aldrei.“ 
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„Hvernig leit hann út?“ 

 

„Hann sýndi mér hann aldrei.“ 

 

„Hvernig verður nýr lykill til?“ 

 

„Ég veit það ekki. Það gerist.“ 

 

„Kannski er hann egg regnbogans.“ 

 

„Hugsanlega. Þú yrðir ábyggilega hamingjusamur drengur ef þú gætir fundið hreiðrið.“ 

 

„Kannski kemur hann rúllandi niður regnbogann af himnum ofan.“ 

 

„Kannski gerir hann það.“ 

 

Eitt kvöldið, að sumri til, fór hann inn í herbergið sitt og horfði út um gluggann inn í skóginn 

sem stóð á útjaðri Huldulands. Skógurinn teygði sig þétt upp að umlykjandi garði frænku hans og 

fáein tré teygðu anga sína inn fyrir. Skógurinn lá austan megin við húsið og sólin, sem var einmitt 

að setjast fyrir aftan litla húsið, skein beint inn í dimman skóginn með rauða auganu sínu. Trén 

voru gömul og höfðu því fáar greinar neðst, þannig að sólin gat séð langa leið inn í skóginn og 

drengurinn, sem var með arnaraugu, gat séð næstum jafn langt og sólin. Trén stóðu líkt og rauðar 

súlur í skini sólarinnar og drengurinn gat séð langt inn eftir trjágöngunum sem mynduðust. Á 

þessari stund, á meðan hann horfði inn í skóginn, fannst honum að trén væru öll að bíða eftir 

honum og væru með eitthvað sem þau gætu ekki klárað – fyrr en hann kæmi. En hann var sár-

svangur og langaði óskaplega að fá kvöldmatinn sinn og því hinkraði hann við. 

Skyndilega, lengst inn í skóginum, þar sem sólin var við það að geta ekki teygt geisla sína 

lengra, sá hann svolítið stórkostlegt. Það var upphaf á regnboga, stórum og undursamlegum. 

Hann gat talið alla litina sjö og séð ýmsum litbrigðum bregða fyrir á eftir fjólubláum; á meðan 

liturinn sem kom á eftir rauðum var stórfenglegri og dularfyllri en allt annað. Þetta var litur sem 

hann hafði ekki séð áður. Aðeins neðri hluti regnbogans var sýnilegur. Fyrir ofan trén gat hann 

ekki komið auga á hann. 

 

„Gulllykillinn!“ sagði hann við sjálfan sig og þaut af stað, út úr húsinu og inn í skóginn. 
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Hann var ekki búinn að fara langt áður en sólin settist. En regnboginn varð bara enn bjartari fyrir 

vikið. Af því að regnboginn í Huldulandi er ekki háður sólinni líkt og við erum. Trén buðu hann 

velkominn og runnarnir viku úr vegi fyrir honum. Regnboginn varð bjartari og stærri – áður en 

langt um leið var hann kominn það nálægt að aðeins tvö tré stóðu á milli þeirra.  

Það var stórfengleg sjón að sjá hvernig hann logaði í þögninni með glæsta og viðkvæma 

liti sína, hver og einn sérstakur og allir samtvinnaðir. Hann gat nú séð talsvert meira af honum. 

Hann reis hátt upp í himininn og fór svo hátt að hann gat ekki séð hvar boginn byrjaði. Það sem 

hann sá var aðeins lítill hluti af risa regnboga. 

Hann stóð og horfði þangað til að hann gleymdi sér af ánægju – meira að segja lyklinum, 

sem hann hafði komið til að finna. Og því lengur sem hann horfði því undursamlegri varð hann. 

Því að í hverjum einasta lit, sem var eins breiður og mikill og kirkjusúla, gat hann séð bregð fyrir 

glæsilegum verum sem fóru hægt upp á við, eins og á þrepum hringstiga. Verurnar birtust ór-

eglulega – núna ein, núna margar, núna nokkrar og skyndilega engin – menn, konur og börn – öll 

mismunandi, öll falleg. 

Hann færði sig örlítið nær. Regnboginn hvarf. Hann tók skelkaður skref aftur á bak. Þá 

birtist hann aftur eins fallegur og áður. Nú lét hann sér það lynda að standa í hæfilegri fjarlægð og 

horfa á verurnar, sem risu upp glæsilega litina eftir leið regnbogans sem hvarf úr augsýn, upp í 

himinninn, svo að hann gat ekki sagt fyrir um hvar hann endaði. 

Þegar hugsunin um gulllykilinn gerði aftur vart við sig ákvað drengurinn, mjög viturlega, 

að leggja á minnið hvar regnboginn átti upphaf sitt, svo hann vissi hvar skyldi leita ef regnboginn 

tæki upp á því að hverfa. Hann hvíldi rætur sínar á mosabeði. 

Á meðan tók að rökkva í skóginum. Regnboginn var sýnilegur sökum sinnar eigin birtu. 

En um leið og tunglið gerði vart við sig hvarf hann. Þrátt fyrir að drengurinn reyndi að færa sig 

um set þá birtist sýnin honum ekki aftur, þannig að hann lagðist niður á mosabeðið og ákvað að 

bíða eftir því að sólin myndi rísa á ný og gefa honum færi á að leita að gulllyklinum. Þar sofnaði 

hann værum blundi. 

Þegar hann vaknaði skein sólin beint í andlitið á honum. Hann snéri sér undan og á sama 

augnabliki sá hann lítinn, glitrandi hlut á mosabeðinu rétt við andlitið á sér. Gulllykillinn. Rörið 

var úr skínandi gulli og glampaði björtu líkt og gull eitt getur gert. Hausinn var forvitnilega 

skreyttur og ísettur safírum. Í gleðinnar ofboði rétti hann út höndina, greip hann, og fékk hann. 

Hann lá kyrr í smástund og snéri honum í lófa sér, aftur og aftur, og leyfði augunum að 

taka inn fegurð hans. Síðan hentist hann á fætur, því þessi fagri hlutur var enn ekki búinn að upp-

ljóstra tilgangi sínum. Hvar var lásinn sem lykillinn gekk að? Hann hlaut að vera hér einhver-

staðar, því hvernig gat einhver verið svo vitlaus að búa til lykil sem gekk ekki að neinum lás? 
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Hvert ætti hann að fara til að leita að honum? Hann leit í kringum sig, upp í loftið, niður á 

jörðina, en sá ekkert skráargat í skýjunum, í grasinu né í trjánum. 

Rétt í þann mund sem hann var við það að missa vonina sá hann glitta í eitthvað djúpt 

inni í skóginum. Í raun var þetta aðeins agnarlítill ljósgeisli, en hann taldi sig sjá regnbogann og 

hélt af stað í áttina til hans. 

 

Við, kæru lesendur, verðum hins vegar núna, á þessari stundu, að snúa aftur að landamærum 

skógarins. 

 

Ekki langt frá húsinu þar sem drengurinn átti heima stóð annað hús. Eigandi þess var kaupmaður 

sem var mikið að heiman. Hann hafði misst konu sína og átti aðeins eitt barn; litla telpu, sem 

hann skyldi eftir í umsjá tveggja þjóna, sem voru báðir latir og kærulausir. Þannig að hún var fyrir 

vikið vanhirt, skítug og stundum, þar fyrir utan, illa farið með. 

Það er hins vegar alkunna að litlu verurnar, sem oft eru kallaðar smáálfar eða huldufólk, 

en það eru margar ólíkar tegundir slíkra vera í Huldulandi, eru með einstakt óþol fyrir óhirðu. Í 

raun eru þau með hreint óþol fyrir sóðalegu fólki. Enda vön fegurð trjánna og blómanna, snyrti-

leika fuglanna og allra hinna skógardýranna, að það gerir þau einfaldlega óhamingjusöm – meira 

að segja djúpt inni í skóginum, á grösugum sléttunum, að hugsa sér að innan sama tunglskins liggi 

skítugt, óþægilegt, og andstyggilega hirðulaust hús. Og þetta fyllir þau reiði gagnvart þeim sem þar 

búa og án efa mundu þau með mestu ánægju reka þau út úr heiminum ef þau gætu. Samkvæmt 

þeim á heimurinn að vera snyrtilegur og fínn. Af þessari ástæðu klípa þau slíkt fólk þangað til það 

er blátt og marið og gera þeim allskyns óþægilega grikki. 

Þetta tiltekna hús var til háborinnar skammar og huldufólkið í skóginum gat ekki afborið 

það. Þau reyndu því ýmis brögð og brellur gagnvart þjónunum, en án árangurs. Ákváðu verurnar 

að lokum að hreinsa þar allverulega til og skyldi nú byrjað á blessuðu barninu. Þau ættu þó að 

hafa vitað að þetta var ekki hennar sök, en þau skortir stundum ákveðið gildismat, þið vitið, og 

eru hinir mestu hrekkjalómar. Þau héldu að ef hægt væri að losna við stelpuna þá væru þjónarnir 

tilneyddir til að fara. 

Þannig bar það við eitt kvöldið þegar stelpan var háttuð í rúmið snemma, áður en sólin 

settist, að þjónarnir fóru niður í þorpið og læstu útidyrahurðinni á eftir sér. Barnið vissi ekki að 

það var einsamalt í húsinu, lá í mestu makindum, og horfði út um gluggann í átt að skóginum; 

það er að segja, því sem hún gat séð sökum klifurplöntu sem óx þar fyrir og hafði skyggt á 

megnið af útsýninu. 
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Skyndilega sá hún apa gretta sig í speglinum og útskornu hausana á fataskápnum glotta 

ógurlega. Síðan komu tveir gamlir og kóngulóarlegir stólar og byrjuðu að dansa einhvern gamlan 

og skrítinn dans. Það fékk hana í raun til að hlæja þannig að hún gleymdi bæði apanum og 

hausunum glottandi. Huldufólkið sá strax að það hafði gert mistök og sendu stólana aftur á sinn 

stað. Þau vissu hins vegar að hún hafði verið að lesa söguna um Gullbrá og birnina þrjá fyrr um 

daginn. Á næsta augnabliki heyrði hún raddir bjarna á leið upp stigann – fyrst djúpa og háa rödd 

og síðan milda rödd. Hún heyrði fótatak þeirra, mjúkt en þungt, eins og þeir væru með sokka á 

fótunum, færast nær og nær herberginu, þangað til að hún gat ekki afborið það öllu lengur. Hún 

gerði því alveg eins og Gullbrá hafði gert, og eins og álfarnir vildu að hún gerði; hún hentist yfir 

að glugganum, opnaði hann, náði taki á klifurplöntunni og prílaði til jarðar. Hún flúði síðan inn í 

skóginn eins hratt og fætur toguðu. 

Hún vissi það ekki þá, en þetta var besta leiðin; því enginn er eins hrekkjóttur heima hjá 

sér eins og að heiman. Þar fyrir utan voru þessar hrekkjóttu verur aðeins börn Huldulands, en í 

Huldulandi eru margar verur. Ef að leitandi kemur á meðal þeirra er hægt að taka því sem gefnu, 

svona oftast, að góðu verurnar hjálpa meira en þær vondu afvegaleiða. 

Sólin var að setjast og myrkrið að færast yfir en barnið gat ekki hugsað um neina aðra ógn 

en birnina sem voru á eftir henni. Hins vegar, ef hún hefði litið við, hefði hún uppgötvað að það 

var aldeilis öðruvísi vera en björn sem var á eftir henni. Forvitnileg vera, eins og fiskur, en í stað 

hreisturs þakinn fjöðrum í margvíslegum litum, tindrandi líkt og kólibrífugl. Í stað vængja var 

veran með ugga og synti í gegnum loftið eins og fiskur í vatni. Höfuðið var eins og á lítilli uglu. 

Eftir að hafa hlaupið drjúgan spöl settist hún undir tré með slútandi greinum, enda dags-

birta komin að kvöldi. En tréð lét greinarnar síga allt í kringum hana og náði henni eins og í 

gildru. Hún reyndi að komast undan en greinarnar pressuðu hana nær og nær. Hún var orðin 

bæði hrædd og örvingluð þegar loftfiskurinn synti skyndilega inn á milli greinanna og byrjaði að 

rífa í þær með gogginum. Þær losuðu takið og veran hélt áfram að ráðast á þær, þangað til þær 

loks slepptu stúlkunni. 

Síðan synti loftfiskurinn fyrir framan hana, litfagur og glitrandi, og stúlkan elti. Hann 

leiddi hana varlega áfram dágóðan spöl, en skyndilega skaust hann inn í lítið hús. Stúlkan fylgdi á 

eftir. Inni var bjart og mikill eldur á miðju gólfinu og ofan við hann pottur án loks, fullur af vatni 

sem sauð í og bullaði ákaft. Loftfiskurinn synti beint upp að pottinum og síðan ofan í sjóðandi 

vatnið og lá þar hreyfingarlaus. Handan við eldinn reis glæsileg kona upp og kom hljóðum 

skrefum til að taka á móti stúlkunni. Hún tók hana upp, hélt henni í örmum sér og sagði:  

 

„Þú ert loksins komin! Ég er búin að leita að þér svo lengi.“ 
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Hún settist niður með stelpuna í fanginu og starði á hana. Stelpan hafði aldrei séð neitt jafn 

fallegt. Hún var hávaxin og sterk með hvíta handleggi og háls og fíngerðasta roða í andlitinu. 

Stúlkan gat ekki sagt fyrir um hvernig hárið á henni var á litinn, en sýndist það vera dökkgrænt. 

Hún gekk ekki með neitt skraut en leit þó út fyrir að hafa, rétt í þessu, tekið af sér demanta og 

eðalsteina. Samt var hún hér í einfaldasta og minnsta kofa sem um getur, án efa heima hjá sér. 

Hún var klædd í skínandi grænt. 

 

Stúlkan horfði á konuna og konan horfði á stúlkuna. 

 

„Hvað heitir þú?“ spurði konan. 

 

„Þjónarnir kölluðu mig alltaf Flækju.“ 

 

„Einmitt! – það var nú bara út af því að hárið á þér var alltaf svo flókið. En það var þeim að 

kenna, þessum órækslu konum! Samt sem áður er það fallegt nafn og ég ætla líka að kalla þig 

Flækju. Ég vona að þér þyki það ekki óþægilegt að ég spyrji þig spurninga, af því að þú mátt 

spyrja mig sömu spurninga, hverrar einustu, og annarra þar að auki. Hversu gömul ertu?“ 

 

„Tíu,“ svaraði Flækja. 

 

„Þú lítur ekki út fyrir að vera það,“ sagði konan. 

 

„Hversu gömul ert þú, ef ég má spyrja?“ svaraði Flækja. 

 

„Mörg þúsund ára gömul,“ svaraði konan. 

 

„Þú lítur ekki út fyrir að vera það,“ sagði Flækja. 

 

„Geri ég það ekki? Mér finnst eins og ég geri það. Sérðu ekki hversu falleg ég er?“ 

 

Stóru bláu augun hennar litu niður til Flækju og það var líkt og allar stjörnur himins væru þar 

saman komnar. „En,“ sagði Flækja, „þegar fólk lifir lengi þá verður það gamalt. Allavega hélt ég 

það alltaf.“ 
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„Ég hef engan tíma til að eldast,“ sagði konan. „Ég er alltof upptekin fyrir slíkt. Það er hin mesta 

leti að verða gamall. Ég bara get ekki látið litlu stúlkuna mína vera svona ósnyrtilega. Veistu, að ég 

get ekki fundið hreinan blett á litla andlitinu þínu til að kyssa?“ 

 

„Kannski,“ stakk Flækja upp á og skammaðist sín, en samt ekki svo mikið að geta ekki sagt fáein 

orð sér til varnar, „ef til vill er það vegna þess að tréð fékk mig til að gráta svona mikið.“ 

 

„Elsku litla stelpan mín!“ sagði konan og horfði líkt og tunglið skini úr augum hennar og kyssti 

litla andlitið hennar, eins skítugt og það var. „Þetta óþekktar tré verður að skammast sín fyrir að 

hafa látið litla stúlku gráta.“ 

 

„Hvað heitir þú, ef ég má spyrja?“ spurði Flækja. 

 

„Langamma,“ svaraði konan. 

 

„Í alvörunni?“ 

 

„Já, í alvörunni. Ég bý ekki til sögur, ekki einu sinni í gríni.“ 

 

„Það er vel af sér vikið!“ 

 

„Ég gæti það ekki einu sinni þó að ég reyndi. Það mundi verða að raunverulegri sögu ef ég segði 

hana og þá mundi ég þurfa að þola þá refsingu sem slíku fylgir.“ 

 

Og hún brosti eins og sólin í gegnum sumarregn. 

 

„En núna,“ hélt hún áfram, „verð ég að þvo þér og klæða og síðan munum við borða kvöldmat.“ 

 

„Já, ég borðaði kvöldmat fyrir löngu síðan,“ sagði Flækja. 

 

„Já, það má segja það,“ svaraði konan, „fyrir þremur árum síðan. Þú veist það ekki en það eru 

þrjú ár síðan þú hljópst í burtu frá björnunum. Þú ert þrettán núna og – meira núna.“ Flækja gat 

aðeins starað. Henni leið eins og það væri satt. 
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„Þú verður ekki hrædd við neitt sem ég geri við þig – eða hvað?“ sagði konan. 

 

„Ég geri mitt besta til að verða það ekki; en ég get ekki verið viss,“ svaraði Flækja. 

 

„Mér þykir gott að heyra þig segja slíkt, það á eftir að gera mig mjög ánægða – bara að þú gerir 

þitt besta,“ svaraði konan. 

 

Hún tók náttkjól stúlkunnar og reis síðan upp með hana í fanginu, fór upp að vegg í kofanum og 

opnaði dyr. Flækja sá djúpan vatnsgeymi, þakinn grænum plöntum á öllum hliðum og blómum af 

alskyns litum. Það var þak yfir honum, rétt eins og þakið á kofanum. Hann var fullur af tæru og 

fallegu vatni þar sem óteljandi fiskar syntu, eins og sá er hafði leitt hana að kofanum. Ljósið 

endurkastaðist af litfögrum ham þeirra og gaf uppi hvar þeir voru. 

Konan sagði nokkur orð sem Flækja gat ekki skilið og varpaði henni síðan ofan í 

geyminn. 

Fiskarnir hópuðust í kringum hana. Tveir þeirra fóru undir höfuðið á henni og héldu því 

uppi. Hinir nudduðu sér upp við hana og með blautum fjöðrum sínum þvoðu þeir henni þangað 

til hún var orðin hrein. Síðan sagði konan, sem hafði verið að fylgjast með allan tímann, eitthvað 

sem gerði það að verkum að um þrjátíu loftfiskar svifu upp í loftið með Flækju og báru hana í 

fangið á konunni sem hélt úti höndunum til að taka við henni. Hún bar hana aftur að eldinum. 

Eftir að hafa þurrkað henni vel, opnaði hún kistu og tók upp fínustu undirföt sem lyktuðu af 

grasi og Lofnarblómum, lét hana klæðast þeim og síðan grænum kjól yfir, alveg eins og hennar, 

skínandi og dúnmjúkum, og með fellingum við mittið þar sem hann var bundinn með brúnu 

snæri. Hann féll niður að berum iljum hennar. 

 

„Viltu ekki gefa mér skó líka, Langamma?“ spurði Flækja. 

 

„Nei, vina mín; enga skó. Sjáðu. Ég er heldur ekki í neinum skóm.“ 

 

Um leið og hún sagði þetta lyfti hún aðeins upp kjólnum sínum og þar sáust fallegustu hvítu 

fætur sem hugsast getur, en engir skór. Þá varð Flækja einnig ánægð með að vera ekki í skóm. 

Konan settist niður við hlið hennar, greiddi á henni hárið og leyfði því síðan að þorna á meðan 

hún sótti matinn.  
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Fyrst sótti hún brauð í holu í veggnum og síðan mjólk úr annarri, ávexti úr þeirri þriðju og 

að lokum fór hún að pottinum sem stóð yfir eldinum og tók fiskinn upp, nú vel eldaðan, og um 

leið og hún hafði reytt af honum fjaðrirnar, reiðubúinn til að vera snæddur. 

 

„En,“ sagði Flækja undrandi. Og hún starði á fiskinn og gat ekki sagt meira. 

 

„Ég veit hvað þú hugsar,“ svaraði konan. „Þér er ekkert um það gefið að borða sendiboðann sem 

sýndi þér leiðina heim. En í raun, er ekkert göfugra en það. Veran var nefnilega hálf hrædd við að 

fara af stað fyrr en hún sá mig setja pottinn yfir og heyrði mig lofa að hún yrði soðin um leið og 

hún snéri til baka – með þig. Þá skaust hún samstundis af stað. Þú sást hana fara í pottinn af 

sjálfsdáðum um leið og hún kom inn, ekki satt?“ 

 

„Jú, ég sá það,“ svaraði Flækja, „mér fannst það mjög skrítið en síðan sá ég þig og ég gleymdi 

fiskinum.“ 

 

„Í Huldulandi,“ hélt konan áfram, um leið og þær settust niður við borðið, „er metnaður dýranna 

að vera matur fyrir fólkið hér, af því að það er göfugasta takmark sem þau geta átt í þessu lífi. En 

það þýðir ekki að þau hverfi. Upp úr pottinum kemur eitthvað meira heldur en bara dauður 

fiskur, bíddu bara og þú munt sjá.“ 

 

Flækja minntist þá á, að lokið væri enn yfir pottinum. En konan sinnti því engu fyrr en þær voru 

búnar að borða fiskinn; sem Flækju fannst vera besti fiskur sem hún hafði nokkurn tíma borðað. 

Hann var hvítur sem snjór og meyr sem rjómi. Um leið og hún var búin að borða einn bita 

byrjaði einhver undarleg breyting, sem hún gat ekki útskýrt, að eiga sér stað innra með henni. 

Hún heyrði alskyns hljóð og muldur allt í kringum sig, sem smám saman varð skiljanlegra eftir því 

sem hún borðaði meira. Þegar hún var búin að borða allt sem henni hafði verið skammtað var 

eins og öll dýrahljóðin úr skóginum handan dyranna, kæmu beina leið í eyrað á henni; enda stóðu 

dyrnar enn galopnar, þrátt fyrir að úti væri niðamyrkur og hljóðin voru ekki lengur bara hljóð, 

heldur raddir og raddir sem hún gat skilið. Hún gat meira að segja skilið hvað skordýrin í 

kofanum voru að tala um. Henni fannst að trén og blómin væru að halda miðnæturfund, en hvað 

þau sögðu gat hún ekki skilið. 

Um leið og fiskurinn var uppétinn fór konan yfir að eldinum og fjarlægði lokið af 

pottinum. Fíngerð og falleg vera í mannsmynd með stóra vængi reis upp og flögraði upp undir 

loftið í kofanum, hún fór hring eftir hring, þangað til hún sveif niður í fangið á konunni og kúrði 
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þar. Hún sagði nokkur einkennileg orð við veruna, bar hana síðan yfir að dyrunum og henti henni 

út í myrkrið. Flækja heyrði vængjaþytinn deyja út í fjarska. 

 

„Jæja, erum við búnar að gera fiskinum nokkurn skaða?“ sagði hún. 

 

„Nei,“ svaraði Flækja, „Ég held ekki. Ég væri alveg til í að borða einn á hverjum degi.“ 

 

„Fiskarnir verða að bíða eftir að þeirra tími komi, rétt eins og þú og ég, Flækja mín.“ 

 

Og hún brosti brosi sem var elskulegra og hlýrra fyrir það eitt að í því mátti sjá örla fyrir depurð. 

 

„En,“ hélt hún áfram, „ég held að við megum kannski fá einn í kvöldmat á morgun.“ 

 

Að svo mæltu fór hún yfir að dyrunum sem leiddi að vatnsgeyminum og sagði; og núna gat 

Flækja skilið hana fullkomlega. 

 

„Ég vil fá einn af ykkur. Þann vitrasta.“ 

 

Um leið og hún sleppti orðinu syntu loftfiskarnir inn að miðju vatnsgeymisins, höfuð þeirra 

mynduðu hring fyrir ofan vatnið og sporðarnir stóran hring fyrir neðan. Þeir voru á fundi til að 

meta visku hver annars. Eftir smá stund sveif einn loftfiskurinn upp og lenti í lófa konunnar, 

sprækur og tilbúinn. 

 

„Veistu hvar regnboginn er?“ spurði hún. 

 

„Já, Móðir, ég rata vel,“ svaraði fiskurinn. 

 

„Ég ætla að biðja þig að koma heim með unga manninn sem ráfar þar um og veit ekki hvert hann 

á að fara.“ 

 

Fiskurinn var farinn út um dyrnar á augabragði. Að þessu loknu sagði konan við Flækju að það 

væri kominn háttatími, opnaði dyr og vísaði henni inn í lítinn laufskála, svalan og grænan, með 

fjólubláu lyngi á gólfinu sem konan kastaði ábreiðu yfir, ofna úr fjöðrum hinna vitru fiska. 
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Fjaðrirnar glóðu undursamlega í endurskini eldsins. Flækja var brátt týnd í furðulegum og dá-

samlegum draumum og fallega konan var nærstödd í þeim öllum. 

Um morguninn vaknaði hún við skrjáfið í laufi og hljóðið í rennandi vatni. Hún fann 

engar dyr, sér til talsverðrar furðu – hún sá ekkert nema mosagróinn vegg kofans, þannig að hún 

skreið út um lítið op á laufskálanum og stóð upp inni í skóginum. Síðan baðaði hún sig í litlum 

læk sem rann glaðhlakkandi milli trjánna og leið betur; því eftir að hafa verið í tjörn Langömmu 

ætti hún að vera hrein og snyrtileg alla tíð; og, eftir að hafa farið í græna kjólinn sinn, leið henni 

eins og konu. 

Hún eyddi deginum í skóginum og hlustaði á fuglana, dýrin og pöddurnar. Hún skildi allt 

sem þau sögðu, þó að hún gæti ekki endurtekið orð af því. Hver tegund átti sitt eigið tungumál, 

samt var sameiginlegur skilningur hjá öllum skepnum skógarins; bara fábrotnari en tungumál 

hvers og eins. Hún sá ekkert til fallegu konunnar en hafði það á tilfinningunni að hún væri nærri. 

Hún gætti sín að fara ekki úr augsýn frá kofanum. Hann var kringlóttur líkt og snjóhús eða trjá-

grindakofi indíána og þó hún reyndi gat hún hvorki komið auga á glugga né dyr. Staðreyndin var 

sú að kofinn hafði enga glugga, hins vegar margar dyr sem voru einungis opnanlegar innan frá og 

ósýnilegar með öllu utan frá. 

Hún stóð við tré í rökkrinu og hlustaði á rifrildi moldvörpu og íkorna. Moldvarpan sagði 

að skottið á íkornanum væri það besta í fari hans og íkorninn svaraði því til að hún væri alltaf að 

stofna til illinda. Skyndilega uppgötvaði hún að myrkur var skollið á, því eitthvað skein á andlit 

hennar. Hún sá að kofadyrnar voru opnar og rautt ljós eldsins flæddi út í gegnum myrkrið, líkt og 

lygn á. Hún yfirgaf moldvörpuna og íkornann til að leysa úr deilumálum sínum eins vel og þeim 

væri unnt og dreif sig í átt að kofanum. Þegar hún kom inn var vatnið í pottinum þegar byrjað að 

sjóða og handan við eldinn sat fallega konan. 

 

„Ég er búin að fylgjast með þér í allan dag,“ sagði konan. „Þú getur fengið einhvern bita núna ef 

þú vilt, en við verðum að bíða eftir að kvöldmaturinn okkar komi heim.“ 

 

Hún setti Flækju á hné sér og byrjaði að syngja fyrir hana lög sem hún óskaði að hún gæti hlustað 

á að eilífu. En að lokum skaust loftfiskurinn inn og smeygði sér í pottinn. 

 

Á eftir honum gekk ungur maður sem var vaxinn upp úr fötunum sem hann var í. Andlit hans 

var rjótt og heilsusamlegt og í lófa annarrar handar bar hann lítinn skrautmun sem glampaði á í 

skini eldsins. 
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Það fyrsta sem konan sagði var: 

 

„Hvað er þetta sem þú ert með í hendinni, Mosi?“ 

 

Þannig var nefnilega mál með vexti að vinir hans höfðu gefið honum nafnið Mosi, því að hann 

átti sér uppáhalds stein, þakinn mosa og á honum sat hann jafnvel heilu dagana og las – vinir hans 

stríddu honum stundum með því að segja að mosinn væri farinn að vaxa á honum líka. 

Mosi opnaði lófann. Um leið og konan sá að þetta var gulllykillinn reis hún upp, kyssti 

Mosa á ennið, lét hann síðan setjast í sitt sæti og stóð fyrir framan hann eins og þjónn. Mosa 

fannst þetta frekar óþægilegt og reis samstundis upp. En konan bað hann, með tárin í stóru 

fallegu augunum sínum, að setjast og leyfa henni að þjóna honum. 

 

„En þú ert mikil, tíguleg og falleg kona,“ sagði Mosi. 

 

„Já, það er ég. En ég vinn allan daginn, það er mín ánægja, og þú verður að yfirgefa mig svo 

fljótt!“ 

 

„Hvernig veistu það, ef ég má spyrja, frú?“ spurði Mosi. 

 

„Af því að þú ert með gulllykilinn.“ 

 

„En ég veit ekki að hverju hann gengur. Ég finn ekki skráargatið. Getur þú nokkuð sagt mér hvað 

ég á að gera?“ 

 

„Þú verður að leita að skráargatinu. Það er þín vinna. Ég get ekki hjálpað þér frekar. Ég get 

aðeins sagt, ef þú leitar muntu finna.“ 

 

„Hvers konar kistu opnar hann? Hvað er ofan í henni?“ 

 

„Ég veit það ekki. Mig dreymir það stundum, en ég veit ekki.“ 

 

„Verð ég að fara samstundis?“ 
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„Þú mátt vera í nótt og fá þér að borða. En þú verður að fara á morgun. Það eina sem ég get gert 

fyrir þig er að gefa þér föt. Hérna er einnig stúlka sem heitir Flækja, þú verður að taka hana með 

þér.“ 

 

„Það væri gaman,“ sagði Mosi. 

 

„Nei, nei!“ sagði Flækja. „Ég vil ekki fara frá þér, Langamma.“ 

 

„Þú verður að fara með honum Flækja. Mér þykir leitt að missa þig, en það er best fyrir þig. 

Meira að segja fiskarnir, skilurðu vina mín, verða að fara ofan í pottinn og síðan út í myrkrið. En 

ef þú skyldir rekast á Gamla Manninn sem er Hafið, vil ég biðja þig að spyrja hvort hann eigi ekki 

fleiri fiska tilbúna handa mér. Það er eitthvað orðið lítið eftir í vatnsgeyminum.“ 

 

Um leið og hún sleppti orðinu tók hún fiskinn upp úr pottinum og lét lokið á eins og áður. Þau 

settust niður og borðuðu fiskinn. Síðan reis vængjuð vera upp úr pottinum, flaug nokkra hringi 

uppundir þakinu og lenti síðan í fangi konunnar. Hún talaði við hana, bar hana að dyrunum og 

kastaði henni út í myrkrið. Þau heyrðu vængjaþytinn deyja út í fjarska. 

 

Síðan vísaði konan Mosa inn í herbergi sem var alveg eins og það sem Flækja gisti í. Um 

morguninn fann hann ný föt liggjandi við hlið sér. Hann var mjög myndarlegur í þeim. En sá sem 

ber föt Langömmu hugsar aldrei um það hvernig hann eða hún líta út, en sjá frekar hversu 

myndarlegt annað fólk er og sjá þannig fegurð í augunum á sjálfum sér. 

Flækja var ekki sátt við að þurfa að fara. 

 

„Hvers vegna ætti ég að fara frá þér? Ég þekki ekki þennan unga mann?“ sagði hún við konuna. 

 

„Ég fæ aldrei að hafa börnin mín lengi hjá mér. Þú þarft ekki að fara með honum nema þú viljir, 

en þú verður að fara einn daginn og ég óska að þú farir með honum af því að hann er með gull-

lykilinn. Engin stúlka þarf að vera hrædd við að fara með ungum manni sem er með gulllykilinn. 

Þú hugsar vel um hana, ekki satt Mosi?“ 

 

„Lofa,“ sagði Mosi. 

 

Flækja gaut til hans augum og ákvað, að hana langaði til að fara með honum eftir allt saman. 
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„Og,“ sagði konan, „ef þið skylduð týna hvort öðru þegar þið farið í gegnum þarna – þarna – ég 

man aldrei nafnið á þessu landi. Ekki vera hrædd heldur haldið stöðugt áfram.“ 

 

Hún kyssti Flækju á munninn og Mosa á ennið, leiddi þau að dyrunum og benti í austur. Mosi og 

Flækja tókust í hendur og héldu af stað inn í skóginn. Í hægri hendinni hélt Mosi á gulllyklinum. 

 

Þannig ráfuðu þau um langa leið með endalaust skemmtiefni í tali dýranna. Þau lærðu fljótt 

nægjanlega mikið af tungumáli þeirra til að spyrja þau nauðsynlegra spurninga. Íkornarnir voru 

alltaf vinalegir og gáfu þeim hnetur úr sínum eigin birgðageymslum; en býflugurnar voru 

sjálfselskar og ruddalegar og réttlættu sig á þeim forsendum að Flækja og Mosi voru ekki þegnar 

drottningar þeirra, góðverk yrðu að byrja í heimahögunum; þrátt fyrir að engri vinnandi býflugu 

skorti neitt í búinu hjá þeim. Meira að segja moldvörpurnar sóttu handa þeim jarðhnetur og 

sveppi endrum og eins. 

Þær töluðu þó eins og þær væru með bómull í munninum, eyrunum og augunum; ef það 

var bara ekki þeirra eigin feldur. 

 

Þegar þau svo loks komust út úr skóginum var þeim farið að þykja óskaplega vænt hvoru um 

annað og Flækja var ekki vitund leið yfir því að Langamma hafði sent hana af stað með Mosa. 

Smám saman urðu trén smærri og dreifðari og landslagið stefndi þeim upp á við þangað 

til að trén hurfu með öllu. Parið kom loks að þröngum, grýttum klettastíg og skömmu síðar komu 

þau að grófmynduðum inngangi sem var höggvinn inn í bergið. Þröng göng lágu þar inn af. 

Ljósið í göngunum dróst saman og síðan varð allt niðdimmt þannig að þau urðu að þreifa sig 

áfram með höndunum. Að endingu fór að birta aftur og að lokum komu þau út á lítinn stíg hátt 

uppi á hamri nokkrum. Stígurinn hlykkjaðist niður bergið að víðáttumikilli sléttu sem var hring-

laga og umsetin fjöllum á alla vegu. Fjöllin sem bar fyrir sjónir í fjarska risu upp til ógnvænlegra 

hæða, gnæfandi, með bláum ís, líkt og tindar þeirra væru gljábrenndir. Algjör þögn ríkti allt í 

kringum þau. 

Þegar þau litu niður gátu þau ekki verið viss hvort dalurinn fyrir neðan væri grösug slétta 

eða stórt, mikið og stillt vatn. Þau höfðu aldrei séð annað eins. Leiðin niður að því var erfið og 

hættuleg, en niður þröngt einstígið fóru þau og náðu niður á jafnsléttuna skaðalaust. Þau komust 

að því að sléttan var að mestu ljósbrúnn og léttur sandsteinn. Þau skildu núna hvers vegna þau 

höfðu ekki getað séð hvað sléttan var, hún var alstaðar þakin skuggum. Þetta var í raun heilt haf 

af skuggum. Fyrir það mesta voru skuggamyndirnar samsettar af laufum, endalausum laufum, af 
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alskyns gerðum, fallegum og yndislegum, sem sveifluðust til og frá, bærðust og skulfu í vindgolu 

sem ekki fannst og var hljóðlaus með öllu. Enginn skógur lá í fjallshlíðunum, engin tré sáust 

nokkur staðar, en samt mátti sjá laufskugga, greinar og boli allskyns trjáa sem þöktu dalinn eins 

langt og augað eygði. Fljótlega tóku þau eftir skuggum blóma inn á milli laufanna og einstaka 

sinnum skugga fugla, með opna gogga, tilbúna til söngs. Inn á milli sáust einnig undarleg og 

þokkafull dýr hlaupa upp og niður skuggagreinar trjánna og hverfa síðan inn í vindblásinn 

gróðurinn. Á göngu sinni þurftu þau að vaða upp að hnjám í þessu dásamlega vatni. Af því að 

skuggarnir lágu ekki bara á jörðinni, heldur svifu fyrir ofan hana eins og áþreifanlegt form 

myrkurs, líkt og þeim hefði verið kastað ofan á loftið sjálft. Flækja og Mosi litu oft upp til að sjá 

hvaðan skuggarnir komu, en þau gátu ekki séð neitt annað en bjart mistur fyrir ofan sig, hærra en 

tindar fjallanna sem stóðu óhreyfanlegir, líkt og í andstöðu við mistrið. Enginn skógur, engir 

fuglar, engin lauf voru sjáanleg. 

Eftir töluverðan tíma komu þau að víðáttu þar sem skuggarnir voru dreifðari og sáu jafn-

vel svæði þar sem skuggum brá aðeins stöku sinnum fyrir. Allt í einu kom í augsýn dásamleg 

fuglsfígúra, hálfur fugl, hálfur maður, sem sveif á þöndum vængjum framhjá þeim. Og síðan dá-

samlegur hópur skuggabarna, sem var fylgt eftir af undurfagri konumynd og því næst, að því er 

virtist, stórstígum Títan sem líkt og hin hvarf inn í þykkan skuggagróðurinn. Einstaka sinnum 

mátti sjá vangasvip sem lýsti ótrúlegri fegurð eða göfgi bregða fyrir í andartak og hverfa síðan. 

Stundum elskhugar gangandi hönd í hönd, stundum feður og synir, eða systur samtvinnaðar í 

þokkakenndri samræðu um form af flóknustu gerð, eða bræður í kærleiksríkri samkeppni. 

Stundum þutu villtir hestar yfir, frjálsir eða söðlaðir göfugum skuggum aðalsins. En sumt af því 

sem þau sáu og gladdi þau einna mest gátu þau aldrei almennilega fært í orð. 

Um miðbik sléttunnar settust þau niður á stað þar sem skuggarnir voru allt umlykjandi og 

þéttir. Eftir að hafa setið í dágóða stund litu þau hvort á annað og sáu að bæði grétu af löngun 

eftir landinu þaðan sem skuggarnir falla. 

 

„Við verðum að finna landið þaðan sem skuggarnir falla.“ sagði Mosi. 

 

„Við verðum að gera það, Mosi minn,“ svaraði Flækja, „hvað ef gulllykillinn opnar leiðina 

þangað?“ 

 

„Það væri aldeilis magnað,“ svaraði Mosi. 
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„En við verðum að hvílast hérna í smástund og síðan ættum við að reyna að komast yfir sléttuna 

áður en það fer að dimma.“ 

 

Hann lagðist niður á jörðina. Allt um kring var stanslaus leikur alskyns dásamlegra skugga. Hann 

gat horft í gegnum þá og séð skuggana sem voru fyrir handan, þangað til að þeir runnu saman í 

þétt myrkur. Flækja lá einnig, dáðist að, lengdi eftir og velti fyrir sér landinu þaðan sem skuggarnir 

falla. Þegar þau voru búin að hvíla sig risu þau á fætur og héldu ferð sinni áfram. 

Hversu lengi þau ferðuðust yfir sléttuna veit ég ekki, en áður en það tók að rökkva í húmi 

dags var hárið á Mosa orðið silfurgrátt og Flækja komin með hrukkur á ennið. 

Eftir því sem nær dró kvöldi, féllu skuggarnir dýpra og risu hærra. Að lokum risu þeir upp 

og vörpuðu myrkri yfir allt. Þá tókust þau í hendur og gengu áfram í þögn og ótta. Þau fundu 

fyrir myrkrinu og einhverju, óþægilega skringilega, alvarlegu í því líka, sem gerði það að verkum 

að fegurð skugganna hughreysti þau ekki lengur. Skyndilega áttaði Flækja sig á að hún hélt ekki 

lengur í hönd Mosa og gat ekki munað hvenær hún hafði misst takið á henni. 

 

„Mosi, Mosi!“ hrópaði hún skelfingu lostin. 

 

En Mosi svaraði ekki. 

 

Augnabliki síðar sukku skuggarnir niður að fótum hennar og undir þá og fjöllin risu upp fyrir 

framan hana. Hún snéri sér við og horfði yfir myrka sléttuna og kallaði enn einu sinni á Mosa. 

Hún sá drunga yfir öllu, þokuhaf skugga gárast og hefja sig, myrkt og stormsamt, en enginn Mosi 

reis upp úr því eða kom klifrandi upp hlíðina. Hún hné niður og grét af örvæntingu. 

Allt í einu mundi hún hvað konan hafði sagt þeim, ef svo færi að þau týndu hvort öðru í 

landinu sem hún mundi ekki nafnið á. Ekki vera hrædd, heldur haldið stöðugt áfram. 

 

„Þar fyrir utan,“ sagði hún við sjálfa sig, „Mosi er með gulllykilinn, þannig að ekkert illt getur 

komið fyrir hann – vona ég.“ 

 

Hún stóð upp og hélt áfram. 

Áður en leið á löngu kom hún að stiga sem hafði verið meitlaður inn í klettavegg. Hún 

var komin hálfa leiðina upp þegar bergstiginn tók skyndilega enda og áframhaldið var beint inn í 

fjallið. Hún var hrædd við að halda áfram en þegar hún leit niður svimaði hana við að sjá hversu 
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hátt hún hafði klifrað og neyddi því sjálfa sig til að príla upp og kasta sér inn fyrir hellismunnann. 

Þegar hún opnaði augun sá hún fallega vængjaða veru standa við hlið sér. 

 

„Ég þekki þig,“ sagði Flækja. „Þú ert fiskurinn minn.“ 

 

„Já. En ég er ekki lengur fiskur. Núna er ég æëranth.“ 

 

„Hvað er það?“ spurði Flækja. 

 

„Ég er það sem þú sérð,“ svaraði veran. „Og ég er hingað kominn til að vísa þér veginn í gegnum 

fjallið.“ 

 

„Æ, takk, elsku fiskur – æëranth meina ég,“ sagði Flækja og reis á fætur. 

 

Á sama andartaki sveif æëranthinn upp og flaug niður þröng göngin þannig að það minnti Flækju 

á þegar hann hafði synt á undan henni sem fiskur. Þegar hann blakaði hvítu vængjunum sínum 

gáfu þeir frá sér blossa af öllum regnbogans litum, sem lýsti upp göngin fyrir þeim. Síðan var 

hann skyndilega horfinn og Flækja heyrði aðeins lágvært hljóð sem var ólíkt vængjaþytinum. Fyrir 

framan hana var útgangur, líkastur bogahliði. Þaðan barst ljós og hljóð frá sjávaröldum. 

Hún flýtti sér út og lét sig falla í gulan fjörusandinn. Þar lá hún þreytt en hamingjusöm, 

hálf sofandi og úrvinda, og hlustaði á milt hljóð öldunnar leika upp og niður ströndina;  

óþreytandi í að tæla landið til þess að hætta að vera land og koma heldur og vera haf. Henni varð 

starsýnt á stórfenglegann regnboga sem stóð langt í burtu, hinum megin við hafið. Að endingu 

sofnaði hún. 

Þegar hún vaknaði blasti við henni gamall maður sem stóð yfir henni með mikið hvítt hár 

sem náði niður að öxlum. Hann hallaði sér fram á staf, sem var þakinn grænum blómhnöppum. 

 

„Hvað viltu hérna, fallega kona?“ sagði hann. 

 

„Er ég falleg? En hvað það gleður mig!“ svaraði Flækja og stóð upp. „Langamma mín er falleg.“ 

 

„Já, einmitt það, en hvað viltu?“ endurtók hann vinalega. 

 

„Ég held að ég vilji hitta þig. Ert þú ekki Gamli Maðurinn sem er Hafið?“ 
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„Hann er ég.“ 

 

„Þá spyr Langamma hvort þú hafir fleiri fiska tilbúna handa henni?“ 

 

„Komdu vina mín, við skulum fara og athuga hvað er til,“ svaraði Gamli Maðurinn og talaði, ef 

eitthvað var, enn vinalegar en áður. „Það er líka eitthvað sem ég get gert fyrir þig, ekki satt?“ 

 

„Jú – gætir þú vísað mér veginn til landsins þaðan sem skuggarnir falla?“ sagði Flækja. Af því að 

hún vonaðist til að finna Mosa þar. 

 

„Já, einmitt, það væri svo sannarlega þess virði,“ sagði Gamli Maðurinn. „En það get ég ekki, því 

miður, af því að ég þekki ekki leiðina þangað sjálfur. En ég skal senda þig til Gamla Mannsins 

sem er Jörðin. Hugsanlega getur hann sagt þér það. Hann er miklu eldri en ég.“ 

 

Hann hallaði sér aftur fram á stafinn og benti langs eftir ströndinni í átt að bröttum hamri, sem 

leit út eins og steinrunnið skip á hvolfi. Inngangurinn var stýrisblað af glæstu seglskipi sem hafði 

fyrir löngu sokkið í sæ. Um leið og inn var komið birtust tröppur í berginu og hélt Gamli 

Maðurinn niður þrepin og Flækja á eftir. Niðri var heimili Gamla Mannsins. 

Um leið og hún kom inn heyrði Flækja skrítið hljóð, ólíkt nokkru sem hún hafði heyrt 

áður. Hún komst þó fljótt að því að þetta voru fiskarnir að tala saman. Hún reyndi að skilja hvað 

þeir sögðu; en talsnið þeirra var of gamaldags og gróft til að hún gæti náð miklu af því sem sagt 

var. 

 

„Ég ætla að fara og athuga með þessa fiska fyrir dóttur mína,“ sagði Gamli Maðurinn sem er 

Hafið. 

 

Hann færði til rennihlera og kíkti í gegnum þykkan kristal sem stóð í opinu og bankaði létt á. 

Flækja færði sig yfir til hans og kíkti út um gluggann, inn í hjartað á græna hafinu, og sá hinar 

mestu furðuskepnur synda alstaðar um, sumar ljótar, allar skrítnar, með einstaklega undarlega 

munna. Allar komu þær að glugganum til að svara kalli Gamla Mannsins sem er Hafið. Aðeins 

fáeinar komust alveg þar upp að; en þær sem voru lengra í burtu beindu samt augunum í áttina að 

honum. Gamli Maðurinn skimaði yfir allan flokkinn í dágóðan tíma, snéri sér síðan að Flækju og 

sagði: 
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„Mér þykir það leitt en ég er ekki með neinn sem er tilbúinn einmitt núna. Ég vil meiri tíma en 

hún. En ég sendi nokkra yfir um leið og ég get.“ 

 

Síðan renndi hann hleranum fyrir aftur. 

Þá barst þeim mikið hljóð frá hafinu. Gamli Maðurinn opnaði aftur rennihlerann og 

bankaði vinalega á gluggann, sem gerði það að verkum að allir fiskarnir hljóðnuðu. Líkt og þeir 

hefðu sofnað. 

 

„Þeir voru að tala um þig,“ sagði hann. „Og stundum segja þeir þvílíka vitleysu! Á morgun,“ hélt 

hann áfram, „verð ég að sýna þér leiðina til Gamla Mannsins sem er Jörðin. Hann býr langt 

héðan.“ 

 

„Leyfðu mér að halda áfram núna,“ sagði Flækja. 

 

„Nei. Það er ómögulegt. Þú verður fyrst að fara þessa leið.“ 

 

Hann leiddi hana að opi í veggnum sem hún hafði ekki tekið eftir áður. Það var hulið grænum 

laufum og hvítum blómum skriðplöntunnar. 

 

„Aðeins jurtir með hvít blóm geta vaxið neðansjávar,“ sagði Gamli Maðurinn. „Þarna inni finnur 

þú bað sem þú verður að leggjast í þangað til ég kalla á þig.“ 

 

Flækja steig inn fyrir – í helli. Þar var stór laug sem var höggvin í bergið, full af tæru sjávarvatni. 

Litlir straumar liðu niður í vatnið úr sprungum í bergveggnum. Hliðarnar voru slípaðar mjúkar og 

á botninum var teppi af gulum sandi. Stór græn lauf og hvít blóm af alskyns plöntum þrengdu sér 

að allt um kring, þannig að stór hluti hennar var skyggður. 

Um leið og hún steig ofan í laugina leið henni eins og vatnið streymdi inn í hana og hún 

væri að njóta svefns, án þess að gangast undir minnisleysið sem fylgir slíkri endurnæringu. Hún 

fann fyrir góðum áhrifum allan tímann og hún varð hamingjusamari og vonbetri en hún hafði 

verið síðan hún týndi Mosa. 

En hún komst ekki hjá þeirri tilhugsun hversu dapurlegt það var fyrir gamlan mann að 

búa hérna einn og þurfa að hugsa um heilt haf af vitlausum og uppreisnargjörnum fiskum. 
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Eftir um það bil klukkustund, að henni fannst, heyrði hún hann kalla á hana og steig þá 

upp úr baðinu. Öll þreyta og verkir sem langt ferðalagið hafði óneitanlega valdið henni voru nú á 

bak og burt. Hún var heil og sterk og leið líkt og hún hefði sofið í sjö daga. 

Þegar hún kom að opinu sem lá inn í hinn hluta bústaðarins brá henni í brún, því í 

gegnum opið sá hún mann með tígulega og fallega andlitsdrætti. 

 

„Komdu,“ sagði hann; „ég sé að þú ert tilbúin.“ 

 

Hún kom hikandi inn. 

 

„Hvar er Gamli Maðurinn sem er Hafið?“ spurði hún auðmjúk. 

 

„Það er enginn hérna nema ég,“ svaraði hann og brosti. „Sumir kalla mig Gamla Manninn sem er 

Hafið. Aðrir eiga annað nafn yfir mig og eru skelfilega hræddir þegar þeir hitta mig á ströndinni. 

Þess vegna forðast ég að láta sjá mig – af því að þeir eru svo hræddir að þeir sjá aldrei hver ég er í 

raun og veru. Þú sérð mig núna. En ég verð að sýna þér leiðina til Gamla Mannsins sem er 

Jörðin.“ 

 

Hann leiddi hana aftur inn í hellinn að lauginni. Í öðru horni sá hún annað op. 

 

„Farðu niður þennan stiga og þá kemur þú til hans,“ sagði Gamli Maðurinn sem er Hafið. 

 

Með auðmjúku þakklæti afsakaði Flækja sig og hélt af stað. Hún fór niður hringstigann sem virtist 

halda áfram endalaust, grófur og skældur. Litlar lækjarsprænur vætluðu út úr sprungunum í 

klettinum og runnu niður þrepin meðfram henni. Hún fór að óttast að hann tæki aldrei enda. Það 

var dimmt allt í kringum hana en samt sá hún; því eftir að hafa verið í lauginni góðu þá skína 

augu fólks, þannig að það getur séð hvert það er að fara. Hér voru engar skríðandi skepnur í 

veginum. Allt var öruggt og þægilegt, en samt svo dimmt og rakt og djúpt. 

Að lokum voru þrepin á enda og hún var stödd í skínandi helli. Fyrir miðbik hans sat vera 

sem snéri baki í hana – gamall maður hokinn af árum. Hún gat séð hvít skegg fyrir framan hann á 

klettagólfinu. Hann hreyfði sig ekki þegar hún kom inn, þannig að hún færði sig yfir til að tala við 

hann. Þegar hún síðan barði hann augum, sá hún að hann var fallegur ungur maður. Hann sat 

dáleiddur af ánægju yfir einhverju sem hann sá í spegli, úr einhverju sem líktist silfri, sem lá á 

gólfinu við fætur hans og hún hafði haldið vera hvítt skegg. 
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Hann sat hljóður, að því er virtist ómeðvitaður um nærveru hennar, fölur af ánægju yfir 

því sem hann sá. Hún stóð hjá og horfði á hann. Að lokum sagði hún eitthvað skjálfandi. En 

rödd hennar gaf ekki frá sér hljóð. Samt lyfti ungi maðurinn upp höfðinu. Hann leit ekki út fyrir 

að vera hissa, heldur brosti hann, vertu velkomin, þegar hann sá hana. 

 

„Ert þú Gamli Maðurinn sem er Jörðin?“ hafði Flækja sagt. 

 

Og ungi maðurinn svaraði og Flækja heyrði í honum, en ekki með eyrunum: 

 

„Það er ég. Hvað get ég gert fyrir þig?“ 

 

„Segðu mér, hvar land skugganna er.“ 

 

„Ah! Það veit ég ekki. Mig dreymir það eingöngu. Stundum sé ég skuggana í speglinum mínum, 

en leiðina þekki ég ekki. Ég held að Gamli Maðurinn sem er Eldur hljóti að vita það. Hann er 

miklu eldri en ég. Hann er elstur allra.“ 

 

„Hvar á hann heima?“ 

 

„Ég skal sýna þér leiðina til hans. En sjálfur hef ég aldrei hitt hann.“ 

 

Að svo mæltu reis ungi maðurinn á fætur, stóð síðan andartak og horfði íhugull á Flækju. 

 

„Ég vildi að ég gæti séð land skugganna,“ sagði hann. „En ég verð að passa verk mitt og vinnu.“ 

 

Hann leiddi hana síðan yfir að vegg í hellinum og bað hana að leggja eyrað við. 

 

„Hvað heyrirðu?“ spurði hann. 

 

„Ég heyri,“ svaraði Flækja. „Hljóð frá vatni sem rennur innan í klettinum.“ 

 

„Vatnið rennur niður að dvalarstað elsta manns sem um getur – Gamla Mannsins sem er Eldur. 

Ég vildi að ég gæti farið og hitt hann. En ég verð að passa vinnuna mína. Fljótið er eina leiðin til 

hans.“ 
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Síðan trítlaði Gamli Maðurinn sem er Jörðin yfir hellisgólfið og lyfti risastórum, flötum steini, 

sem hann reisti upp á rönd og blasti þá við stórt op sem vísaði beint niður á við. 

 

„Þetta er leiðin,“ sagði hann. 

 

„En það er enginn stigi!“ 

 

„Þú verður að láta þig falla. Það er engin önnur leið.“ 

 

Hún snéri sér við og horfði beint í andlitið á honum – stóð þannig í augnablik, að henni fannst; 

sem var í raun heilt ár – og lét sig falla. 

 

Þegar hún kom til sjálfs sín var hún á hraðri leið niður á við. Hún var á bólakafi í vatni en það 

virtist ekki vera neitt til að kippa sér upp við, enda, þegar hún hugsaði um það, hafði hún ekki 

andað einu sinni síðan hún fór í baðið hjá Gamla Manninum sem er Hafið. Þegar hún stakk 

hausnum upp úr vatninu fann hún snöggan og ofsafenginn hita slá um sig og kafaði því aftur og 

leyfði sér að fljóta með straumnum. 

Hægt og rólega byrjaði fljótið að grynnka. Að lokum gat hún varla haldið höfðinu ofan í 

lengur. Síðan gat vatnið ekki borið hana lengra. Hún reis upp og fór skref fyrir skref niður 

brennandi árfarveginn. Vatnið hætti að renna og hitinn var hræðilegur. Henni leið líkt og hold 

hennar væri brunnið inn að beini, en það snerti ekki á styrk hennar. Það varð hlýrra og hlýrra. Og 

hún sagði, „Ég get ekki afborið þetta mikið lengur.“ Samt hélt hún áfram. 

Að lokum endaði slóðin við grófgerðar bogadyr í glóandi bergi. Í gegnum bogadyrnar féll 

Flækja uppgefin inn í mosavaxinn og svalan helli. Veggirnir og gólfið voru þaktir mosa – grænum, 

mjúkum og rökum. Lítil spræna rann úr glufu í berginu og féll í litla mosalaut. Hún stakk höfðinu 

ofan í og drakk. Síðan leit hún upp og horfði í kringum sig. Stóð síðan upp og horfði aftur. Hún 

sá engan í hellinum. En um leið og hún stóð upp fann hún fyrir undraverðri tilfinningu, sem bar 

með sér að hún væri stödd í sjálfu leyndarmáli jarðarinnar og um leið allri veru hennar. Allt sem 

hún hafði séð eða lært af bókum, allt það sem Langamma hafði sagt eða sungið fyrir hana, allt tal 

dýranna, fuglanna og fiskanna, allt það sem hafði komið fyrir hana á ferðalaginu með Mosa og 

þar á eftir í hjarta jarðarinnar með gamla manninum og síðan enn eldri manninum – allt varð 

skyndilega skýrt. Hún skildi og sá að það merkti allt hið sama, þó að hún gæti ekki komið því í 

orð. 
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Á næsta augnabliki kom hún auga á nakið lítið barn sem sat á mosanum í einu horni 

hellisins. Það var að leika sér að marglita kúlum af ýmsum stærðum og gerðum sem það raðaði í 

undarleg form á gólfinu við hlið sér. Flækja fann að hún var með eitthvað í þekkingu sinni sem 

ekki var að finna í skilningi hennar. Af því hún vissi að það hlaut að vera endalaus merking í sam-

setningunni og einstökum formum sem barnið raðaði, sem og í margbreytilegu litrófi þeirra – en 

hvað þetta síðan merkti gat hún ekki sagt fyrir um. Það hélt áfram, upptekið og óþreytandi við að 

leika þennan einmannalega leik, án þess að líta upp eða veita því eftirtekt að það var ókunnug 

vera stödd í djúpum og afskekktum helli þess. 

Iðið, líkt og vefari sem flytur kefli sitt fram og aftur, færði það til og raðaði kúlunum 

sínum. Flækja gat séð flöktandi merkingu bregða fyrir í samspili þeirra en síðan varð samsetningin 

aftur, ekki bara óljós, heldur myrk og merkingarsnauð. Hún stóð og horfði á í langan tíma af því 

að sjónarspilið var heillandi; og því lengur sem hún horfði þá fann hún fyrir einhverjum ólýsan-

legum, fálmkenndum skilningi gera vart við sig. Í sjö ár stóð hún og horfði á nakið barnið leika 

sér að marglita kúlum sínum, en þau liðu fyrir henni eins og sjö klukkustundir, þangað til kúlurnar 

mynduðu skyndilega form sem minntu hana á dal skugganna og hún sagði: 

 

„Hvar er Gamli Maðurinn sem er Eldur?“ 

 

„Hér er ég,“ svaraði barnið, stóð upp og skildi kúlurnar eftir á mosanum. „Hvað get ég gert fyrir 

þig?“ 

 

Það var eitthvað svo skelfilega mikil stilling og ró í andlitinu að Flækja stóð stjörf fyrir framan 

hann og gat ekki sagt orð. Hann brosti ekki, en kærleikurinn í stóru gráu augunum var jafn djúpur 

óendanlegri miðjunni. Það var líkt og það lægi slæða af tunglskini í hjarta róseminnar sem leit út 

fyrir að geta brostið og umbreyst í dýrðlegt bros á hvaða augnabliki sem var. Sem aftur á móti 

mundi valda þeim sem á horfðu tilhneigingu til að gráta sjálfa sig til ólífs. En brosið braust þó 

aldrei fram og tunglskinið lá óhreyft. Sökum þess að hjarta barnsins var svo óendanlega djúpt að 

ekkert bros náði til andlitsins. 

 

„Ert þú elsti maður allra tíma?“ spurði Flækja að lokum, þrátt fyrir að vera á valdi óttablendinnar 

lotningar. 

 

„Já, það er ég. Ég er mjög, mjög gamall. Ég get hjálpað þér, það er ég viss um. Ég get hjálpað 

öllum.“ 
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Barnið kom nær og leit upp til hennar sem gerði það að verkum að hún brast í grát. 

 

„Getur þú vísað mér til landsins þaðan sem skuggarnir falla?“ kjökraði hún. 

 

„Já, ég þekki leiðina mjög vel. Ég fer stundum sjálfur. En þú getur þó ekki farið sömu leið og ég, 

þú ert ekki nógu gömul. Ég skal sýna þér leið sem þú getur tekið.“ 

 

„Ekki senda mig út í hitann aftur,“ bað Flækja. 

 

„Það mun ég ekki gera,“ svaraði barnið. 

 

Hann teygði sig upp og lagði svala hönd sína á hjarta hennar. 

 

„Núna,“ sagði hann, „getur þú farið af stað. Eldurinn mun ekki brenna þig. Komdu.“ 

 

Hann leiddi hana út úr hellinum og eftir að hafa fylgt honum í gegnum aðrar bogadyr var hún 

stödd í gríðarstórri eyðimörk sands og steins. Himininn var úr grjóti og hékk yfir þeim eins og 

þungbúið þrumuský. Það var svo heitt að hún sá gula gullið, hvíta silfrið og rauða koparinn renna 

út úr berginu í björtum straumum. En hún var ónæm fyrir hitanum. 

Þegar þau voru búin að fara dágóðan spotta velti barnið miklum steini við og tók eitthvað 

sem líktist eggi undan honum. Því næst dró hann bogadregið strik í sandinn með fingrinum og 

lagði eggið í það. Hann sagði síðan eitthvað sem Flækja skildi ekki. Eggið brotnaði og lítill snákur 

kom út, síðan óx hann og óx, og fyllti að lokum upp í farið í sandinum. Um leið og hann var full-

vaxinn, byrjaði hann að skríða í burtu eins og sjávaralda. 

 

„Fylgdu snáknum,“ sagði barnið. „Hann mun leiða þig rétta leið.“ 

 

Flækja fylgdi snáknum. En hún fór ekki langt áður en hún snéri sér við til að berja augum þetta 

stórkostlega barn. Hann stóð aleinn í glóandi eyðimörkinni við hliðina á uppsprettu af rauðum 

eldi sem hafði sprottið fram við fætur hans; föl, hvít, nekt hans endurvarpaði rósrauðum lit 

eldsins. Þannig stóð hann og horfði á eftir henni, þangað til að hún var komin svo langt að hún sá 

hann ekki lengur. Snákurinn fór beint áfram og snéri hvorki til vinstri né hægri. 
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Á meðan hafði Mosa tekist að finna leiðina upp úr skuggavatninu og kom loks að 

sjávarsíðunni á dapurlegri og einmanalegri ferð sinni. Það var dimmt úti og stormur. Sólin var 

sest. Vindurinn gnauðaði inn af hafinu. Öldurnar umkringdu hamarinn sem huldi hús Gamla 

Mannsins. Við hamarinn var mikið dýpi og flæddi sjórinn á milli hans og strandarinnar, þar sem 

tígulegur maður gekk einn á ferð. 

 

Mosi gekk til hans og sagði: 

 

„Getur þú sagt mér hvar ég finn Gamla Manninn sem er Hafið.“ 

 

„Ég er Gamli Maðurinn sem er Hafið,“ svaraði hann. 

 

„En ég sé hávaxinn, tígulegan mann um miðjan aldur,“ svaraði Mosi. 

 

Þá horfði Gamli Maðurinn stíft á hann og sagði:  

 

„Sjón þín, ungi maður, er betri en flestra sem koma þessa leið. Nóttin er vindasöm, komdu til 

heimilis míns og segðu mér hvað ég get gert fyrir þig.“ 

 

Öldurnar viku til hliðar við hvert skref Gamla Mannsins sem er Hafið og Mosi fylgdi í kjölfarið 

á þurrum sandi. 

 

Þegar þeir voru komnir að hellismunnanum settust þeir niður og horfðu hvor á annan. Mosi var 

orðinn gamall maður. Hann leit út fyrir að vera miklu eldri en Gamli Maðurinn sem er Hafið og 

fætur hans voru lúnir, óendanlega lúnir. 

Eftir að hafa skoðað hann í smástund tók Gamli Maðurinn í hönd hans og leiddi hann 

inn í hellinn. Þar hjálpaði hann honum að afklæðast og lagði hann í laugina. Hann sá að Mosi 

opnaði ekki lófa annarrar handar. 

 

„Heldur þú á einhverju?“ spurði hann. 

 

Mosi opnaði lófann og þar lá gulllykillinn. 
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„Jæja!“ sagði Gamli Maðurinn, „þetta skýrir af hverju þú þekktir mig. Ég veit núna hvaða leið þú 

verður að fara.“ 

 

„Ég vil gjarnan finna landið þaðan sem skuggarnir falla,“ sagði Mosi. 

 

„Það er ég viss um. Það vil ég líka. En þangað til getum við verið vissir um það eitt, er ég 

hræddur um. Til hvers er lykillinn, veistu það?“ 

 

„Hann gengur að skráargati einhversstaðar. En ég fann aldrei skráargatið og ég veit ekki hvers 

vegna ég held á honum enn. Ég er búinn að lifa ansi lengi að mér finnst,“ sagði Mosi dapurlega. 

„Ég er ekki viss, en ég held að ég sé orðinn gamall. Ég veit að mig verkjar í fæturna.“ 

 

„Verkjar þig enn í fæturna?“ sagði Gamli Maðurinn og Mosi, sem lá enn í baðinu, horfði á 

fæturna á sér í eitt augnablik áður en hann svaraði. 

 

„Nei, mig verkjar ekki,“ svaraði hann. „Kannski er ég ekki gamall heldur.“ 

 

„Stattu upp og horfðu á sjálfan þig í vatninu.“ 

 

Hann reis upp og horfði á sjálfan sig í vatninu, það var ekki grátt hár á höfði hans, né hrukka á 

húð hans. 

 

„Þú hefur dreypt á dauðanum,“ sagði Gamli Maðurinn. „Fannst þér það gott?“ 

 

„Það var gott,“ sagði Mosi. „Það var betra en lífið.“ 

 

„Nei,“ sagði Gamli Maðurinn. „Aðeins meira líf. Fætur þínir munu ekki framar rjúfa yfirborð 

vatns.“ 

 

„Hvað meinar þú?“ 

 

„Það skal ég sýna þér bráðlega.“ 
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Þeir gengu aftur inn í innri hellinn og töluðust þar við í langan tíma. Að endingu stóð Gamli 

Maðurinn sem er Hafið upp og sagði við Mosa: 

 

„Fylgdu mér.“ 

 

Hann vísaði honum upp stigann og opnaði þar aðrar dyr. Þeir stóðu í gættinni og sáu upphaf 

beljandi hafs og horfðu í austur. Hinumegin hafsins, með kolsvart og úfið ský í bakgrunninum, 

stóð regnboginn og skein í myrkrinu. 

 

„Þetta er án efa mín leið,“ sagði Mosi um leið og hann tók skref út á hafið. Fætur hans rufu ekki 

yfirborð vatnsins. Hann barðist gegn vindinum og kleif öldurnar, áfram í átt að regnboganum. 

 

Storminn lægði. Heiðskýr dagur og heiðskýr nótt fylgdu í kjölfarið. Svalur vindur blés yfir stillt 

yfirborð hafflatarins. Og áfram hélt Mosi í austurátt. Regnboginn hafði horfið eftir að storminn 

lægði. 

Dag eftir dag hélt hann áfram og leið líkt og það væri enginn til að vísa honum veginn. 

Hann sá hins vegar ekki undir fótum sér, skínandi fisk sem leiddi hann áfram. Hafið tók að 

lokum enda og hann kom að háum og bröttum hamri, ókleifum, fyrir utan einmanalegan stíg sem 

endaði fyrir hamrinum miðjum á syllu einni. Þar stóð Mosi og velti hlutunum fyrir sér. Það gat 

ekki verið að stígurinn endaði bara hérna. Til hvers var annars þessi stígur? Þetta var grófur 

stígur, ekki auðveldur, en augljóslega stígur. Hann rannsakaði bergvegginn. Hann var sléttur sem 

gler. En á meðan hann renndi augunum vonleysislega yfir vegginn sá hann glitta í eitthvað. Hann 

sá röð af agnarlitlum safírum sem umluktu agnarsmáa gjótu. 

 

„Skráargatið!“ hrópaði hann. 

 

Hann reyndi lykilinn. Hann passaði. Hann snérist. Heilmikið braml og brölt heyrðist að innan líkt 

og í risastórum látúnspotti sem bergmálar ægilega. Hann tók lykilinn út. Bergið fyrir framan hann 

byrjaði að falla. Hann hörfaði aftur á bak eins langt og breidd syllunnar leyfði. Stór steinplata féll 

niður við fætur hans. Bergveggurinn var enn alveg jafn traustur, aðeins þessi eina steinplata hafði 

dottið niður. En um leið og hann steig upp á hana féll önnur, rétt við brúnina á þeirri fyrri, 

þannig að sú næsta varð að þrepi sem var síðan endurtekið, á meðan hann gekk í áttina að hjarta 

hamarsins. Þrepin leiddu hann að sal sem var sem sniðinn fyrir slíkt hlutverk – óreglulegur og 

grófur í laginu. En gólf, hliðar, súlur og loft voru öll úr einum massa skínandi bergs í öllum litum 

sem ljós getur borið. Í miðjunni stóðu sjö súlur, raðað niður frá rauðum til fjólublás. Við undir-

stöðu einnar súlunnar sat kona, hreyfingarlaus, með andlitið hjúfrað upp að hnjám sér. Í sjö ár 
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hafði hún setið þarna og beðið. Hún lyfti upp höfðinu þegar Mosi nálgaðist. Þetta var Flækja. Hár 

hennar hafði vaxið niður að iljum, gárað líkt og hafstilla undan breiðum ströndum. Andlit hennar 

tígulegt og fallegt, líkt og langömmu hennar, og yfir því hvíldi sama rósemd og hjá Gamla 

Manninum sem er Eldur. Hún var hávaxin og tignarleg. Samt þekkti Mosi hana samstundis aftur. 

 

„Þú ert orðin svo skínandi falleg Flækja!“ sagði hann, undrandi og ánægður. 

 

„Þykir þér það?“ svaraði hún. „Ó, ég er búin að bíða eftir þér svo lengi! En þú, þú ert eins og 

Gamli Maðurinn sem er Hafið. Nei. Þú ert eins og Gamli Maðurinn sem er Jörðin. Nei, nei. Þú 

ert eins og elsti maðurinn. Þú ert eins og þeir allir. En samt ertu gamli góði Mosi minn! Hvernig 

komstu hingað? Hvað kom fyrir þig eftir að ég týndi þér? Fannstu skráargatið? Ertu enn með 

lykilinn?“ 

 

Hún hafði þúsund spurningar sem hana langaði að spyrja hann að og hann hafði þúsund í viðbót 

til að spyrja hana. Þau sögðu hvort öðru frá öllum sínum ævintýrum og voru eins glöð og maður 

og kona geta verið. Af því að þau voru yngri og hressari, sterkari og vitrari, en þau höfðu áður 

verið. 

Það byrjaði að rökkva. Og þau langaði meira en nokkru sinni fyrr að finna landið þaðan 

sem skuggarnir falla. Þau litu í kringum sig til að sjá hvort það væri önnur leið út úr hellinum. 

Inngangurinn sem Mosi kom inn um hafði lokast og það lá þykkt berg á milli þeirra og hafsins. 

Flækju tókst heldur ekki að finna opið í gólfinu sem snákurinn hafði vísað henni inn um. Þau 

leituðu en sáu brátt ekkert fyrir myrkri og neyddust til að gefast upp. 

Eftir dálitla stund byrjaði hvelfingin að lýsast upp. Ljósið kom frá tunglinu en það leit ekki 

út eins og tunglsljós, því það ljómaði í súlunum sjö í miðjum hellinum og litrófið flæddi um 

hellinn líkt og haf. Allt í einu uppgötvaði Mosi súlu, við hlið þeirrar rauðu, sem hann hafði ekki 

séð áður. Liturinn var sami dularfulli liturinn og hann hafði séð í regnboganum í Huldulands-

skógi. Aftur sá hann glitta í eitthvað blátt; safíra sem umluktu skráargat.  

Hann tók lykilinn sinn og snéri honum í lásnum við undirleik Æolian tóna. Hurð opnaðist 

hægt á þungum lömum og fyrir innan mátti sjá hringstiga. Lykillinn hvarf úr hendi hans. Flækja 

fór upp. Mosi fylgdi á eftir. Hurðin féll að stöfum. Þau stigu upp frá jörðinni og risu hátt yfir 

hana. Þau voru í regnboganum. Þau sáu jörðina undir fótum sér og langt í fjarska haf og lönd. 

Stigi við hlið stiga hringuðust upp saman og glæsilegar verur á öllum aldri voru þeim samferða. 

 

Þau vissu að þau voru á leiðinni til landsins þaðan sem skuggarnir falla. 

 

Ég trúi ekki öðru en þau séu komin þangað núna. 
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