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ABSTRACT 

This masters thesis consists of a translation of acts I-IV from Dion Boucicault’s play London 

Assurance, a theoretical comment on the translation and a comparative study of asides. It is 

divided into four parts: an introduction, presenting the work and my translation strategy, as 

well as a short stilistic analysis; source text and translation; a theoretical comment, mainly 

based on theories from the field of Translation Studies, but also theories on lingustics and 

literature; and a comparative study of the use of asides as a theatrical convention in English 

and Swedish drama.  

The main focus of my translation strategy is to keep or adapt features that give the 

audience a sense of the cultural context where the play takes place, as well as the time – 

fashionable society in early Victorian England, while providing a text that is performable and 

speakable for the actors, and which preserves the humor present in the source text.   

 

Keywords: Boucicault, Dion; London Assurance; drama translation; translation studies, 

asides. 

 

ABSTRAKT 

Den här masteruppsatsen består av en översättning av akt I-IV i Dion Boucicaults pjäs 

London Assurance, en teoretisk kommentar rörande översättningen samt en komparativ 

undersökning av avsidesrepliker. Den är uppdelad i fyra delar: en inledning där verket och 

min översättningsstrategi presenteras samt där en kort stilistisk analys görs, källtext och 

översättning, en teoretisk kommentar som främst grundar sig i översättningsvetenskapliga 

teorier, men även i språk- och litteraturvetenskapliga, samt en komparativ undersökning av 

användningen av avsidesrepliker som teaterkonvention i engelskt och svenskt drama. 

Min översättningsstrategi fokuserar på att behålla eller bearbeta sådana drag som ger 

publiken en känsla av pjäsens kulturella och tidsmässiga kontext – högre societet i det tidiga 

viktorianska England – samtidigt som texten ska vara spelbar och talbar för skådespelarna, 

och bevara den humor som finns i källtexten.  

 

Nyckelord: Boucicault, Dion; London Assurance; dramaöversättning; översättningsvetenskap, 

avsidesrepliker. 
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1 Inledning 
Översättning handlar i sin mest grundläggande form om att överföra information från ett 

språk till ett annat. Det kan tyckas enkelt, men när man väl sätter igång dyker en mängd 

frågor upp. Kan man översätta all information, eller går någon del av informationen förlorad? 

Går det att undvika? Om inte, vilken del av informationen är viktigast? Hur skiljer sig språken 

från varandra, och hur kompenserar man för det? Kan det till och med vara så att människor 

som talar olika språk och tillhör olika kulturer förstår samma information på olika sätt?  

Översättningsvetenskapen är den forskningsgren som försöker svara på sådana frågor. Den 

kan utgå ifrån litteraturvetenskapliga, språkvetenskapliga, sociologiska och många andra 

teoribildningar. I följande uppsats, en masteruppsats inom ramen för översättarprogrammet på 

Uppsala universitet som omfattar 30 hp, ska jag översätta pjäsen London Assurance av Dion 

Boucicault samt tillämpa ett antal teorier, främst översättningsvetenskapliga och 

litteraturvetenskapliga, på översättningen.   

1.1 Disposition 

Uppsatsen är upplagd på följande sätt: avsnitt 1 består av en inledning med syfte, presentation 

av författare och verk med textanalys, samt en diskussion om översättningsstrategi och hur 

den skiljer sig för dramaöversättning jämfört med prosaöversättning. Därefter följer källtext 

och måltext i avsnitt 2, upplagda på ett sätt som underlättar för parallelläsning, med källtexten 

på jämna sidor och måltexten på ojämna. I avsnitt 3 kommer en mer ingående diskussion av 

strategi för olika problem, både allmänna problem i översättning från engelska till svenska 

och specifika problem i översättningen av London Assurance. Bland de allmänna problemen 

räknar jag bland annat hur översättaren förhåller sig till spår av källspråket i översättning, s.k. 

translationese, grammatik och lexikon. Bland de specifika problemen kan nämnas hur namn 

hanteras när de är betydelse- eller humorbärande och hur kulturspecifika företeelser och 

ordvitsar översätts. Uppsatsen avslutas med en undersökning av teaterkonventioner i engelsk- 

och svenskspråkigt drama, i avsnitt 4. Här analyseras förekomsten av asides eller 

avsidesrepliker, det vill säga sådana repliker som inte hör till dialogen och därför oftast inte 

uppfattas av andra rollfigurer, utan enbart av publiken.  

När jag i uppsatsen refererar till delar av käll- eller måltext markeras detta genom en 

referens till sida och rad inom parentes, enligt mönstret (xx:yy). Dessa referenser hänvisar 

således till avsnitt 2. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Hur man överför prosa mellan språk har diskuterats utförligt både internationellt och i 

Sverige, men det tycks inte finnas särskilt mycket svensk forskning om översättning av 

dramatik, och även om den delen av översättningsvetenskapen i den engelskspråkiga delen av 

världen utvecklats i hög grad under de senaste tio åren (Baines et al 2011:1) har den 

fortfarande inte någon framträdande position. Bland de översättningsvetenskapliga 

frågeställningar som är relevanta för dramaöversättning kan följande räknas: Hur för man 

över text som är tänkt att talas till ett nytt språk? Vad är viktigast att bevara och hur gör man 

det? Hur ger man en modern målkulturspublik en känsla av den tid och kultur texten utspelar 

sig i? 

Syftet med arbetet är att färdigställa en översättning av akt I-IV av pjäsen London 

Assurance, samt att diskutera ovanstående frågor och försöka svara på dem i den mån de kan 

appliceras på översättningen av London Assurance. Inom ramen för masteruppsatsen ska ca 

15 000 ord översättas, vilket här utgörs av akt I-IV, som omfattar ca 17 000 ord inklusive 

replikmarkörer. Dessa kan inte räknas in i det totala antalet översatta ord, eftersom de inte 

översätts (utom i fallet Young Courtly, som blir Charles, vilket diskuteras vidare i avsnitt 

3.2.1). Vid sidan om uppsatsen kommer jag även att arbeta med akt V, den sista akten, som 

dock kommer att publiceras senare, på annat sätt än i det här arbetet. 

Jag har valt att arbeta med London Assurance då den skulle fungera väl på en svensk 

teater; den svenska publiken tycks uppskatta brittisk kultur och humor. Många av de pjäser 

som skrevs under den tidiga viktorianska perioden är i dag bortglömda (Reynolds 1965:1), 

något jag vill ändra på.  

1.3 Författare och verk  

För att kunna överföra en text från ett språk till ett annat är det viktigt att få en översikt av 

textens kontext och stil. Här följer därför en presentation av Dion Boucicault, av London 

Assurance samt en textanalys.  

1.3.1 Dion Boucicault 
London Assurance skrevs av Dion Boucicault, född Dionysius Lardner Boursiquot i Dublin 

1820 eller 1822 (enligt vissa källor fem till tio år tidigare). Hans mor hette Anne Maria Darley 

och var syster till poeten George Darley. Hans far var antingen Samuel Smith Boursiquot eller 

dr Dionysius Lardner. Boucicaults biografiker har länge trätt om frågan, men oavsett vem 
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som var Boucicaults biologiske far tycks dr Lardner, som bland annat gav Boucicault sitt 

förnamn och försörjde honom i hans ungdom, ha inspirerat Boucicaults pjäser till viss del – 

året innan London Assurance uppfördes första gången rymde Lardner till Frankrike med en 

gift kvinna på ett sätt som påminner om sir Harcourts planer på att rymma med lady Gay i 

pjäsen. Det är alltid riskabelt att tolka in för mycket biografiska detaljer i en författares verk, 

men det råder inga tvivel om att Boucicault redan från en tidig ålder var välbekant med den 

societet han parodierar i London Assurance, förmodligen via Lardner.  

London Assurance sattes upp 1841 och blev en succé. Därefter ägnade sig Boucicault åt att 

skriva ett stort antal populära komedier, melodramer och tragedier som han ibland själv 

spelade i, samt åt att översätta pjäser från franska. Han vistades i Frankrike i slutet på 1840-

talet, då han var gift med en fransk änka vid namn Anne Guiot, som dog strax därefter. Där 

tog han sig namnet Boucicault, och började hävda att han hade fransk härkomst. Han vistades 

även i USA i perioder, där han bland annat fick stort inflytande på scenografitrenderna med 

sina realistiska uppsättningar (i en produktion tog han in en riktig brandbil för att släcka en 

riktig eld) och införde turnerande kompanier. Det var framförallt under de senare USA-

vistelserna som han skrev de pjäser som, förutom London Assurance, blev hans större sucéer, 

till exempel The Octoroon (1859), The Colleen Bawn (1860), The Streets of London (1864) 

och The Shaughraun (1874). Han gifte sig sammanlagt tre gånger, fick sex barn och dog i 

New York i sviterna av en hjärtinfarkt 1890. (Hays 1981, Hogan 1969, Johnson 1954, Smith 

1984.) 

1.3.2 Pjäsens historia och handling 
London Assurance är en komedi i fem akter som för första gången uppfördes i mars 1841 på 

Covent Garden i London, och även i oktober samma år på Park Theatre i New York. Den 

bygger delvis på farsen A Lover by Proxy som Boucicault presenterade i november 1840 för 

Charles Mathews och Madame Vestris, som då drev Covent Garden. De refuserade den, och 

ville hellre ha en comedy of manners, en sedekomedi. Boucicault skrev om pjäsen och den 

antogs en månad senare, i december 1840 (Hogan 1969:31). Därför har det ibland hävdats, 

bland annat av Dion Boucicault, att London Assurance skrevs på just 30 dagar. Eftersom 

London Assurance delvis byggde på en tidigare pjäs och förändrades en hel del i 

repetitionerna under vintern 1841 är det dock svårt att se det som någon sanning, utan det 

tycks mest vara ett försök att ge en överdriven bild av Boucicault som dramatiskt underbarn.  

Edgar Allen Poe kallade pjäsen ”that despicable mass of inanity” (Hogan 1969:47) och 

Boucicault erkände att den inte skulle hålla för litterär analys. Trots det är det ingen av 
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Boucicaults pjäser som i dag spelas lika ofta som London Assurance: under den senare delen 

av 1900-talet har den satts upp av bland annat Royal Shakespeare Company 1970, 

Roundabout Theatre 1997 och National Theatre 2010. Den har kallats den felande länken 

mellan restoration comedy (se 1.3.3) och Oscar Wilde (Gardner 2008), och visst kan man se 

mycket av The Importance of Being Earnest i den – konflikten mellan stad och landsbygd, 

förväxlingskomedin och rollfigurernas skiftande identitet. 

Pjäsen kan beskrivas som en missförståndskomedi, på gränsen till fars, och utspelar sig i 

London och på den engelska landsbygden. Den handlar om överklassprätten sir Harcourt 

Courtly, 62 år gammal men låtsas vara knappt 40, som ska gifta sig med den 19-åriga Grace 

Harkaway, för att få tillbaka de ägor han för länge sedan har spelat och supit bort. De köptes 

av Graces far, som i sitt testamente lämnar tillbaka dem på villkor att Grace gifter sig med sir 

Harcourt. Annars går de till sir Harcourts arvinge, och lämnar både sir Harcourt och Grace i 

(relativ) fattigdom.  

Sir Harcourt har en son från ett tidigare äktenskap, Charles, som när han åker till landet för 

att undvika alla indrivare som pressar honom på pengar råkar hamna på godset där sir 

Harcourt och Grace ska gifta sig (som ägs av Graces farbror Max). För att hans far inte ska få 

reda på att Charles inte alls är den snälle och flitige pojke han låtsas vara, utan i själva verket 

lika förtjust i att festa som sir Harcourt själv, hävdar Charles (ivrigt uppmuntrad av sin 

nyfunne suparbroder Dazzle) att han inte alls heter Charles, utan Augustus Hamilton, vilket 

hans far går med på utan frågor. Charles blir genast förälskad i sin blivande styvmor, som 

dock är betydligt mer klarsynt än sin tillkommande. Charles och Dazzle kokar ihop en plan 

med Graces kusin, lady Gay Spanker, om att lady Gay ska förföra sir Harcourt, och därmed 

lämna vägen öppen för Charles att förföra Grace. Det kompliceras av att lady Gays blide 

make, Adolphus Spanker, ilsknar till och utmanar sir Harcourt på duell. De överlever båda 

två, och hela bluffen avslöjas. Mr Spanker förlåter sin fru, sir Harcourt får reda på att 

Hamilton och hans son är samma person, och går med på att Charles och Grace gifter sig, 

eftersom arvet ju ändå skulle gå till Charles om Grace gifte sig med någon annan än sir 

Harcourt.  

Trots att Charles och Graces kärlekshistoria är textens konventionella centrum ligger 

mycket av textens egenart och satir i sir Harcourt och hans romantiska motpart, lady Gay 

Spanker. Sir Harcourt är ett sätt att driva med överklassen vilket förmodligen var populärt hos 

den arbetarklass som under 1800-talet blev en allt större del av teaterpubliken (Brockett & 

Hildy 2007:296), och även om även lady Gay är adlig fungerar hon som stark kontrast till sir 

Harcourts mer degenererade adel. Den frispråkiga, proto-feministiska lady Gay, skiljer sig i 
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hög grad från hur kvinnor ofta gestaltades på 1800-talet, särskilt jämfört med andra verk som 

utspelar sig i en liknande miljö, som Jane Austens Pride and Prejudice, där vi visserligen 

finner en stor bredd av kvinnoporträtt men där större delen av kvinnorna är vimsiga produkter 

av sin omgivning, och den skarpsynta Elizabeth Bennet är ett undantag. Utöver dessa fyra kan 

även Max och Dazzle räknas bland de större rollfigurerna. Även dessa två är ett kontrastpar – 

den väl ansedde, om än inte adlige så åtminstone välbärgade godsägaren Max Harkaway och 

Richard Dazzle, som varken tycks ha pengar eller kontakter utan som lyckats ta sig upp i 

världen på charm och slagfärdighet, och som på en direkt fråga om vem han är svarar: ”I have 

not the remotest idea!” (Boucicault 1984:125). Det är frestande att se vissa drag hos Dazzle 

som påminner om Boucicault. 

Dessutom finns ett antal mindre roller, däribland advokaten Meddle, betjänten Cool och 

kammarjungfrun Pert, som bidrar till att betona kontrasten mellan stadslivet och det lantliga 

livet.  

1.3.3 Textanalys 
Vid översättning av litterära verk är hänsyn till textens stil ofta lika viktigt som till dess 

innehåll. Här följer därför en diskussion om textens genre och hur Boucicault använder 

teaterkonventioner och stilgrepp. 

I en intervju kallar Fiona Shaw, som spelade lady Gay Spanker under våren 2010 på 

National Theatre i London, London Assurance för restoration comedy (Shaw 2010) och syftar 

på de pjäser som var populära under sent 1600-tal och tidigt 1700-tal i Storbritannien med 

början 1660 då teatrarna öppnades igen efter att konstformen varit förbjuden i 18 år. 

Restoration-pjäserna var fulla av överklassfigurer och handlade framförallt om förförelse, 

arrangerade äktenskap, modenycker och snabb, humoristisk dialog (Brockett & Hildy, 

2007:223), drag som är mycket framträdande i London Assurance, även om den skrevs över 

100 år för sent, under tidig viktoriansk tid, för att passa in i perioden. Edward Seckerson, som 

intervjuar Fiona Shaw, konstaterar att lady Gay i en mindre kapabel skådespelerskas händer 

”could so easily be a kind of horsy, comic act” (Shaw 2010), något som kan sägas om hela 

pjäsen. Den är lustig, stolpig och stundtals löjlig, och diskursmarkörer och interjektioner som 

”why”, ”I say”, ”good gracious” och ”my good fellow” duggar tätt.  

Boucicault använder flera av teaterns konventioner för att ge bakgrundsinformation och 

skapa humor (se även avsnitt 3.2.9 och 4). Avsidesreplikerna är många, och fungerar både 

karaktärstecknande och humorskapande. Det finns få regelrätta monologer, men vissa 

rollfigurer, framförallt lady Gay, får breda ut sig i långa, poetiska beskrivningar av jakten, 
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naturen och sällskapslivet som gränsar till det pekoralartade. Större delen av replikskiftena är 

dock korta och rappa där rollfigurerna ibland fyller i varandras repliker. Den tonen sätts redan 

i början av första akten: 

 
COOL Mr Charles … 

CHARLES Out! Out! Not at home to anyone! 

COOL And drunk … 

CHARLES As a lord. (24:10-13) 

 

I akt III är de längre replikerna vanliga, med Graces beskrivning av soluppgången på 

landsbygden, som elegant kontrasterar hennes attityd till sådana saker med sir Harcourts 

urbana: 

 
I love to watch the first tear that glistens in the opening eye of morning. The silent song the flowers 

breathe, the thrilly choir of the woodland minstrels, to which the modest brook trickles applause—these, 

swelling out the sweetest chord of sweet creation's matins, seem to pour some soft and merry tale into the 

daylight's ear, as if the waking world had dreamed a happy thing and now smiled o'er the telling of it. 

(80:20-25) 

 

Översättaren måste således kunna växla mellan dessa ytterligheter – de snabba replikerna bör 

gå i varandra även på det nya språket, och de långa pekoralen måste låta smått löjliga men 

ändå poetiska. Graces replik innehåller en del stilfigurer som allitteration (”silent song”) och 

assonans (”sweetest chord of sweet creation”), vilka givetvis bidrar till den poetiska känslan. 

Boucicault använder sig gärna av sådana stilfigurer även i icke-monologiska repliker. Dessa 

fungerar dels som kryckor för skådespelarna och dels som humorverktyg. Så långt det är 

möjligt behåller jag eller ersätter dessa stilfigurer, och har på många ställen skapat mina egna 

i syfte att göra en mer talbar text.  

1.3.4 Textversion 
Gamla texter finns ofta i flera versioner, och så även den här. Det är svårt att tala om något 

”original”, då London Assurance som gamla pjäser ofta gör finns i flera olika versioner, 

redigerade såväl av Dion Boucicault som av andra. Ofta reflekterar en version en särskild 

uppsättning, och är därmed anpassad efter den uppsättningens särskilda förutsättningar. Jag 

har till största delen utgått ifrån en version som redigerats och kommenterats av James L 

Smith och är utgiven 1984 av New Mermaids. Jag har jämfört James L Smiths version med en 



 11 

utgåva från 1889, utgiven av Dick and Fitzgerald och till viss del även tagit intryck av den. 

Den version som återges i den här uppsatsen är dock den från 1984, och det är den min 

översättning utgår ifrån. De två versionerna skiljer sig främst i scenanvisningarna. I 1889 års 

utgåva finns en hel del scenanvisningar som anger om skådespelarna ska stå till vänster, på 

mitten eller till höger på scen. James L Smith har tagit bort dessa i de fall de inte har direkt 

dramatisk relevans, en ändring jag har godtagit då 1889 års utgåva är en nedteckning av två 

specifika uppsättningar av pjäsen från 1841, uruppförandet på Covent Garden samt en 

uppsättning på Park Theatre i New York senare samma år (Boucicault 1889:3). Utöver manus 

finns en förteckning över skådespelarna som var med, deras kostymer och en skiss över hur 

scenen såg ut. För att scenanvisningarna som anger höger/mitten/vänster scen ska vara 

relevanta krävs att scenen ser likadan ut. Det är något jag anser måste lämnas till regissörens 

och scenografens omdöme, och är därför inte relevant i översättningen.  

De scenanvisningar som James L Smith har lagt till är sådana som främst förtydligar om 

repliker är avsidesrepliker (aside) eller ska talas högt (aloud). Dessa står i 1984 års utgåva 

inom [hakparentes], till skillnad från ursprungliga scenanvisningar som står inom (parentes). I 

enstaka fall anser jag att Smiths tillägg är överflödiga, och har då tagit bort dem, till exempel 

GRACE [rises] (Boucicault 1984:67), eftersom det inte är nödvändigt att skådespelaren reser 

sig just då – det är mer troligt att Grace rest sig flera repliker tidigare.. I syfte att skapa en så 

sammanhängande text som möjligt har jag valt att ha alla scenanvisningar, även de James L 

Smith har lagt till, i (parentes). Översättningen ska inte behöva läsas parallellt med originalet 

för att sådana särdrag ska förstås.  

Systemet för centrering respektive högerjustering i 1984 års utgåva är oklart, så för att 

underlätta läsningen av pjäsen har jag centrerat alla scenanvisningar som inte hör direkt till 

repliker i översättningen. 

1.4 Metod och strategi 

Dramatext är till sin natur annorlunda än prosa. Mycket få pjäser skrivs för att läsas på 

papper, utan de når sin publik via en eller flera skådespelare. Förutom sättet på vilket 

skådespelaren agerar och uttalar de ord som skrivits av manusförfattaren (efter instruktioner 

från en regissör och eventuell bearbetning av dramaturg), påverkas mottagandet av texten 

även av bland annat scenografi, kostym och rekvisita samt övriga skådespelares agerande. 

Dessutom når inte hela texten publiken – scenanvisningar, som beskriver hur scenen ser ut 

och hur skådespelarna ska bete sig, är till exempel en viktig del av texten som inte hörs i 
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replikerna. Översättare av prosa är vana att ha tolkningsföreträde, att vara den som överför 

texten från ett språk till ett annat och därmed vara den som bestämmer vilka värden och 

tolkningar i källtexten som når läsaren. Men när man översätter den här typen av text är man 

bara en del i en tolkningskedja som består av skådespelare, regissörer, producenter, 

dramaturger, scenografer, kostymörer och så vidare som alla sätter sin prägel på 

föreställningen, antingen genom att tolka och framföra texten eller genom att ta 

scenanvisningar och förverkliga dem på scen. Texten överförs inte bara mellan olika språk, 

utan även mellan olika medier. 

Gunilla Anderman (2007:75) poängterar att skillnaden i medium påverkar hur en 

översättare förhåller sig till texten. Det går inte att förutsätta att publiken kan slå upp de ord 

och företeelser som inte direkt går fram, något som en prosaöversättare, beroende på typ av 

text och strategi, kan göra. Allt som krävs för att förstå en pjäs måste finnas på scen och i 

skådespelarnas repliker.  

Översättaren av dramatik, kanske särskilt komedi, måste alltså ha en stark känsla för både 

käll- och målkultur. Vad fungerar där, men inte här? Vad fungerar här, men inte där? Vad 

fungerar både här och där? Det finns flera sätt att förhålla sig till detta. Det går att tänka sig en 

översättningsstrategi som inte alls försöker kulturanpassa eller förklara, utan som förutsätter 

att åskådarna är så insatta i textens kulturella och tidsmässiga kontext att de snappar upp allt, 

men jag väljer det som jag anser passar bäst för den här typen av text, och som jag misstänker 

är det vanligaste för dramaöversättare: de skämt och kulturella referenser som finns ska 

förstås och uppskattas även av målkulturpubliken.  

Men vilka består publiken av? Under 1800-talet blev arbetarklassen en allt större del av 

publiken (Brockett & Hildy 2007:296), och förmodligen tillhörde dåtidens källkulturpublik 

snarare arbetarklass än adel. Det är svårt att avgöra exakt vem den moderna 

målkulturmottagaren är, eftersom det till så hög grad beror på var en pjäs spelas – en fri 

teatergrupp har en annan publik än en länsteater som har en annan publik än Dramaten. 

Eftersom Boucicault inte har tonat ned sådana allusioner till äldre verk som man skulle 

behöva en klassisk utbildning för att kunna uppfatta är det svårt att motivera att inte ha med 

dem i översättning, däremot finns det en hel del kulturspecifika företeelser och skämt som är 

självklara för någon som växt upp i källkulturen, och därför kan behöva anpassas något för att 

gå fram i översättning. Dessa kommer att diskuteras vidare i avsnitt 3.2.4, där jag applicerar 

Antoine Bermans teorier om deformerande tendenser i översättning på hanteringen av 

specifika kulturspecifika företeelser.  
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En annan viktig skillnad mellan prosa och dramatext är textens fullständighet och sätt att 

meddelas till publiken. I och med att texten ska framföras ”översätts” vissa delar av texten till 

icke-lingvistiska tecken, främst scenanvisningarna, som går från att vara beskrivande text till 

att vara faktiska objekt eller rörelser på scenen. Scenanvisningarna täcker dock inte allt, utan 

det finns hål i den skrivna texten, ”gaps” (Ubersfeld 1999:10), som måste fyllas i. Få 

dramatexter ger en fullständig beskrivning av rollfigurerna och scenerna. För att ta första 

scenen i London Assurance som exempel: Vem är Cool? Hur gammal är han, vad har han på 

sig? Är han lika gammal som Martin? Svaren fylls i under förarbete och repetitioner, både 

som nedskriven text och samtal mellan de som arbetar med pjäsen.  

Anne Ubersfeld kallar den skrivna texten för T och den (till största delen oskrivna) text 

som skapas när hålen fylls i för T’, vilka samverkar för att skapa föreställningen 

(produktionen) P: T + T’ → P (Ubersfeld 1999:11). 

Carole-Anne Upton (2011:41) utvecklar Ubersfelds tankegång och relaterar den till 

översättning, varpå ekvationen blir T1 → T2 + T2’ → P2. Källtext (T1) översätts till måltext 

(T2), som behandlas (T2’) och blir föreställning på målspråket (P2). ”Ekvationen” synliggör 

hela processen från text till publik, och förtydligar hur översättningen kan vara fullständig 

(som översättning) och icke-fullständig (som teater) samtidigt, eftersom källtexten till sin 

natur är likadan. Att skapa en fullständig text, som beskriver allt in i minsta detalj, vore att 

övertolka som översättare, och inte lämna plats för regissör och andra inblandade i 

produktionsarbetet. Vissa teoretiker vänder sig dock emot den synen på översättning, vilket 

diskuteras vidare i avsnitt 1.4.1.  

Denna process kan även uttryckas som David Johnston gör när han kallar 

dramaöversättning för ”the scaffold upon which the actor constructs his or her performance” 

(2011:23). Översättaren kan inte förvänta sig att översättningen når mottagaren i opåverkad 

form, utan kan, beroende på regissörens och skådespelarnas val och även rena misstag, 

förändras i hög grad. 

I översättningen av prosa förväntar man sig att ens läsare nås av hela texten, men i 

översättning av dramatext nås olika läsare (och jag använder här begreppet läsare i dess 

vidast möjliga bemärkelse, det vill säga inklusive publiken) av olika delar av texten; 

scenografen intresserar sig främst för de scenanvisningar som anger scenografi och hur 

skådespelarna rör sig, kostymören läser texten för att få en idé om hur rollfigurerna klär sig 

(vilket givetvis även inkluderar repliker), skådespelarna är möjligen inte särskilt intresserade 

av hur de andra skådespelarna går fram och åter på scenen när de själva inte är på scen, 

medan publiken överhuvudtaget inte läser scenanvisningarna.  
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1.4.1 Normer och spelbarhet 
Normer påverkar alltid översättningsarbetet, och när det gäller dramaöversättning finns det 

två sätt att förhålla sig till dem: antingen skapar man en semantiskt trogen översättning som 

riktar sig till en läsare, eller så skapar man en översättning i syfte att den ska sättas upp. I 

engelskspråkig översättningsteori pratar man bland annat om krav från teatervärlden på 

performability, spelbarhet, speakability, talbarhet, och breathability, andningsbarhet (Baines 

et al 2011, Finburgh 2011) – texten ska gå att framföra, och det får inte finnas några hinder 

för naturligt tal eller andning. En översättning som inte går att framföra, där onaturliga 

konstruktioner stör åskådarens upplevelse av pjäsen, kommer inte kunna användas, förutom i 

väldigt specialiserade teatergenrer, där originalet inte heller uppfyller kraven på spelbarhet (jfr 

Upton 2011, där Maeterlincks symbolistiska pjäs Les Aveugles diskuteras). 

I den här översättningen har jag valt att förhålla mig så fritt till källtexten som krävs för att 

skapa en text som är spelbar och talbar, utan att för den sakens skull släppa taget om 

Boucicaults speciella röst och spetsfundigheter eller pjäsens kulturella och tidsmässiga 

kontext. Framförallt har jag lagt in fler allitterationer och liknande stilgrepp, något som gör 

det lättare för skådespelare att lära sig en text, och ändrat vissa skämt och parallellismer som 

annars inte tydligt går fram i översättningen. Jag har alltså i min översättning gjort vissa 

kulturspecifika företeelser och skämt lättare att förstå, i syfte att bevara kulturell kontext och 

humor. Dessutom har jag strävat efter att göra texten texten spel- och talbar för skådespelarna. 

Det finns dock alltid en risk med att försöka förklara för mycket och göra texten för logisk, 

eftersom det kan leda till att man suddar ut källtextens egenart. Detta diskuteras vidare i 

avsnitt 3.2.4.  

Clare Finburgh har kritiserat begreppen spelbarhet, talbarhet och andningsbarhet, och 

skriver om en översättning av en fransk pjäs att ”adherence to the linguistic specificity of the 

French text rather than to the dramatic conventions of the UK theatre, might constitute a 

political act” (Finburgh 2011:243). Hon menar att spelbarhet i slutändan betyder säljbarhet, 

och att det är en typ av aktivt motstånd mot den typen av politiska och ekonomiska krafter att 

översätta text som i källspråket är svårspelad till lika svårspelad text på målspråket: ”It is not 

the text that must modify itself […] to accommodate the actors, but the actors who must 

evolve their practices in order to accomodate the text” (Finburgh 2011:248). Finburgh skriver 

även att en översättning som raderar särskilda lingvistiska och kulturella drag är 

imperialistisk. Det här kan jämföras med Lawrence Venutis (1995) tankegångar om 

domesticerad och foreigniserad översättning som diskuteras vidare i avsnitt 3.1.1.  
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Susan Bassnett (1991:99) beskriver idén som spelbarhet som att det skulle finnas en 

”gestic text […] encoded in the written”. Hon menar att detta, att överföra en text som påstås 

ha en gestisk dimension, en dimension av uttolkande genom rörelser och åtbörder, till ett nytt 

språk, och bevara eller reproducera den gestiska dimensionen trots att den bara är 

underförstådd i den skrivna texten är ett omöjligt arbete eftersom källtexten redan från början 

inte är fullständig. Vidare hävdar hon att spelbarhet inte kan godtas som teoretiskt begrepp 

eftersom det tycks skilja sig mellan kulturer och tidsåldrar. Hon menar att tanken om att 

dramatext måste vara spelbar innebär ett nedvärderande av översättarkonsten, eftersom den 

har lett till att man ofta låter en två-/flerspråkig översättare göra en semantisk, ganska exakt 

översättning till målspråket, och därefter låter en enspråkig dramatiker bearbeta den – och få 

både största delen av pengarna och erkännandet. 

Är kritiken mot begreppen relevant i fallet London Assurance? Mycket av Finburghs kritik 

riktar sig ju mot utslätande översättning av pjäser som är språkligt nyskapande i original, och 

det är svårt att se London Assurance som just språkligt nyskapande. Däremot skiljer sig den 

en del från de nyskrivna pjäser som blir populära på svensk teater – socialrealistiska, politiska 

och/eller problemframhävande författare som Lars Norén och Sara Stridsberg utgör rådande 

norm.  

Om att göra en spelbar översättning skulle innebära att anpassa London Assurance till 

dessa normer, till exempel att ta bort avsidesrepliker och monologiska drag (se även avsnitt 

3.2.10 och 4) vore det olämpligt, eftersom det vore att ta ifrån pjäsen dess egenart och 

förmodligen förta hela poängen med att spela den. Däremot finns det en del partier i pjäsen 

som skulle kunna ändras, flyttas om eller tas bort, för att göra den roligare både att spela och 

att titta på; processen från text till scen innebär alltid ett mått av tolkning och bearbetning.  

Tolkning är en mycket viktig del av arbetet med drama. Till skillnad från i en roman talar 

författaren faktiskt aldrig direkt till publiken i en uppsättning, något Ubersfeld kallar ”the first 

feature that is distinctive to theatrical writing: it is never subjective, to the extent that, of his 

or her own free will, the author refuses to speak on his or her own behalf and in direct 

reference to himself or herself” (Ubersfeld 1999:9). Replikerna är skrivna för att uttalas av en 

skådespelare – den enda gången författarens röst hörs direkt är i scenanvisningarna, som i en 

uppsättning inte läses av publiken. Författaren lämnar ifrån sig sin makt till de som gör 

tolkningen, inklusive översättaren. Det innebär ett ansvar för tolkarna, men även en frihet. Det 

ingår dessutom i teaterproduktionens natur att ändringar görs i pjäsen för att anpassa den efter 

de skådespelare och resurser som finns tillgängliga.  
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En norm för översättning som är stark i Sverige är den om idiomatiska, flytande 

översättningar som inte bär spår av källspråket, vilket bland annat syns i Martin Gellerstams 

inflytelserika artikel ”Translationese in Swedish Novels Translated from English” (Gellerstam 

1986), där Gellerstam kritiserar drag som han klassificerar som översättningssvenska. Denna 

norm och dess konsekvenser diskuteras mer ingående i avsnitt 3.1.1. 

1.4.2 Ekvivalens 
Vid prosaöversättning talar man ofta om översättningsstrategi och olika typer av ekvivalens 

på olika nivåer – från ordnivå till textnivå. Det finns många olika typer av strategier och 

många olika namn på likartade strategier, men ett strategipar som ofta anförs är Newmarks 

begrepp semantic translation, semantisk översättning och communicative translation, 

kommunikativ översättning (Munday 2008:45).  

 
Communicative translation attempts to produce in its readers an effect as close as possible to that 

obtained on the readers of the original. Semantic translation attempts to render, as closely as the semantic 

and syntactic structures of the second language allow, the exact contextual meaning of the original. 

(Newmark 1981:39, citerad i Munday 2008:44) 

 

Gemensamt för de två strategierna är att de utgår ifrån hela texten som en enhet. Newmark 

anser att bland annat texter som räknas till populärlitteratur, icke-skönlitterära texter, tekniska 

och informativa texter bör översättas kommunikativt, medan seriösare skönlitteratur, 

autobiografiska texter och viktiga politiska texter ingår bland dem som bör översättas 

semantiskt (Munday 2008:45).  

I fallet London Assurance har vi dock två distinkt olika genrer inom samma text: 

scenanvisningarna kan ses som instruktiv, informativ eller teknisk text, medan replikerna är 

litterära, och dessutom har vi den icke-uttalade texten som Ubersfeld och Upton talar om, som 

visserligen inte ska översättas av översättaren, men som påverkar hur texten framförs och 

därmed hur den uppfattas av publiken, och även, beroende på situation, kan påverka hur 

översättningsarbetet fortskrider.   

Således går det att tänka sig att både semantisk och kommunikativ översättning skulle 

tillämpas på olika delar av en och samma text. I det här fallet är det dock tveksamt om en 

semantisk strategi är lämplig ens för replikerna, eftersom den ekvivalens som är viktigast i 

översättningen av London Assurance är effekten på publiken, framförallt den humoristiska, 

och mycket av den skulle gå förlorad med en semantisk översättning, där man inte 

kulturanpassar texten. I den mån kommunikativ översättning går att applicera på dramatext 
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har jag således använt mig av den strategin, även om min huvudsakliga strategi är att sträva 

efter en spelbar, talbar text. En språkligt nyskapande dramatiker som Eugene Ionesco skulle 

dock vara lämplig att översätta semantiskt. 

1.4.3 Spelstil 
Något som oundvikligen påverkar en dramaöversättning och som ytterligare skiljer genren 

från prosaöversättning är hur pjäsen är tänkt att spelas. Ska den moderniseras eller inte? Ska 

den lokaliseras till målspråkskulturen? 

Att vifta undan sådana frågor med att säga att ”den ska spelas som den spelades i original” 

är omöjligt – man måste definiera vad som ska reproduceras på det nya språket. Hur 

påverkade pjäsens tid, kultur och språk originaluppsättningen, och hur påverkar den nya 

kontexten? Även om det är praktiskt omöjligt för översättaren att analysera varje replik på det 

sättet måste man ta hänsyn till detta när man väljer övergripande strategi.  

Att säga ”den ska låta som en modern svensk pjäs” är visserligen en giltig 

översättningsstrategi, men medför att pjäsen förmodligen blir stilistiskt utslätad, och vad är då 

poängen med att producera den här typen av pjäs, vars förtjänst till stora delar ligger i sin 

tidstypiska humor, istället för att skriva nytt? Dessa två ytterligheter kan sammanfattas som 

det Lars Kleberg kallar ”översättningskritikens grundläggande stridsfrågor: ska en 

översättning ansluta till rådande normer eller tillkallar vi det främmande just därför att det är 

främmande?” (1998:16)  

Man kan tänka sig att olika genrer går att modernisera i olika hög grad. Som konstaterats 

under avsnittet Textanalys (1.2.3) påminner London Assurance om restoration comedy från  

1600-talet. Frågan blir då om det går att sätta en 1800-talspjäs som ser ut som en 1600-

talspjäs i en 2000-talskontext. Det är svårt att svara på det med en vetenskapligt grundad 

teori; svaret måste nästan per definition grundas i subjektiva åsikter, som så mycket som har 

med konstnärliga val att göra. Eftersom så mycket av det humoristiska i pjäsen beror på den 

tid, plats och samhällsklass där den utspelar sig tror jag att det är svårt att modernisera den. 

Därför har jag försökt behålla pjäsen i sitt 1800-talssammanhang. Det bidrar även till att hålla 

texten öppen för eventuella senare tolkningar – det är lättare att modernisera en mer textnära 

översättning än att återföra en moderniserad översättning till sin ursprungskontext.  

1.4.4 Strategi för citat och andra intertextuella drag 
Boucicault låter gärna sina rollfigurer citera, främst ur Shakespeares pjäser men även ur 

Illiaden. Det går inte att förvänta sig att alla i publiken, varken i käll- eller målkulturen, 
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känner igen lösryckta citat ur klassiska verk, men för att respektera författarens 

rollfigursteckning i så hög grad som möjligt bör de i publiken som kan sin Shakespeare få 

möjlighet att känna igen det. Strategin blir därför att låna in tidigare översättningar. Detta 

diskuteras utförligare i avsnitt 3.2.7.  

1.4.5 Strategi för namn och kulturspecifika företeelser 
Eftersom jag anser att mycket av London Assurance värde ligger i dess humoristiska drag, 

och dessa drag är beroende av pjäsens kulturella och tidsmässiga kontext, har jag varit 

försiktig med sådant som kunde leda till att texten lokaliserades om till Sverige. Till exempel 

har större delen av namnen behållits på engelska, med undantag för vissa titlar. För vidare 

diskussion om namn, se 3.2.1. Många kulturspecifika företeelser fungerar både lokaliserande 

och humoristiskt, vilket innebär att de inte kan förklaras för mycket eftersom de då skulle ta 

texten ur sin kontext, men betydelsen måste fortfarande gå framu för att de fortfarande ska 

fungera som skämt. Strategier och exempel diskuteras vidare i avsnitt 3.2.4.  

1.4.6 Översättningsprocess och hjälpmedel 
Översättningen av London Assurance har till största delen gått till som en prosaöversättning, 

med hjälp av ordböcker och lexikon som Norstedts ord, Macmillan English Dictionary for 

Advanced Learners, Oxford English Dictionary, Svenska Akademiens Ordbok och Svenska 

Akademiens Ordlista. När betydelser av ord och deras historia och etymologi diskuteras, 

kommer informationen om inget annat anges från dessa källor. Även uppslagsverk som 

Encyclopedia Britannica, Wikipedia och Nationalencyclopedin har varit till stor hjälp, dock 

med hjälp av sedvanlig källkritik. För att försäkra mig om översättningens spelbarhet, 

talbarhet och andningsbarhet ordnades en läsning där Jaime Edwards, Karin Hallström, Karin 

Holmer, Emil Kieri, Elin Rangbäck, Britta Renman och Joakim Sundh, delvis från 

teatergruppen på Västgöta nation i Uppsala, deltog.  
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2 Källtext och översättning 
Characters 

 

SIR HARCOURT COURTLY 

MAX HARKAWAY 5 

CHARLES COURTLY 

MR [ADOLPHUS] SPANKER 

[RICHARD] DAZZLE 

MARK MEDDLE [attorney-at-law] 

COOL [Sir Harcourt’s] valet 10 

MARTIN [Sir Harcourt’s butler] 

SIMPSON butler [at Oak Hall] 

JAMES servant at Oak Hall 

[MR SOLOMON ISAACS 

 15 

SERVANTS] 

 

LADY GAY SPANKER 

GRACE HARKAWAY 

PERT [her maid] 20 

 

The scene lies in London and Gloucestershire in 1841 

Time: three days 

 

LONDON ASSURANCE 25 

ACT I 

 

An ante-room in Sir Harcourt Courtly's house in Belgrave Square 

Enter COOL 

COOL Half past nine, and Mr Charles has not yet returned. I am in a fever of dread. If his 30 

father happen to rise earlier than usual on any morning, he is sure to ask first for Mr 

Charles. Poor, deluded old gentleman! He little thinks how he is deceived. 

 



 20 

Roller 

 

SIR HARCOURT COURTLY 

MAX HARKAWAY 

CHARLES COURTLY 5 

MR ADOLPHUS SPANKER 

RICHARD DAZZLE 

MARK MEDDLE, advokat 

COOL, sir Harcourts betjänt 

MARTIN, sir Harcourts butler 10 

SIMPSON, butler på Oak Hall 

JAMES, tjänare på Oak Hall 

MR SOLOMON ISAACS 

 

TJÄNARE 15 

 

LADY GAY SPANKER 

GRACE HARKAWAY 

PERT, Graces tjänsteflicka 

 20 

 

Pjäsen utspelar sig 1841 under tre dagar i London och Gloucestershire. 

 

LONDON ASSURANCE 

AKT I 25 

 

I förrummet till sir Harcourt Courtlys hus på Belgrave Square i London. 

COOL kommer in. 

COOL Halv tio är klockan, och unge herr Charles har inte kommit hem än. Jag är så orolig att 

jag inte vet vart jag ska ta vägen. Om hans far råkar stiga upp tidigare än han brukar om 30 

morgonen kommer han garanterat att fråga efter Charles, det första han gör. Stackars 

gamle herrn, att lura honom på det viset! Han har ingen aning om hur han blir bedragen. 
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Enter MARTIN, lazily 

Well, Martin, he has not come home yet? 

MARTIN No; and I have not had a wink of sleep all night. I cannot stand this any longer. I 

shall give warning. This is the fifth night Mr Courtly has remained out, and I am obliged to 

stand at the hall window to watch for him.   5 

COOL You know if Sir Harcourt was aware that we connived at his son's irregularities, we 

should all be discharged. 

MARTIN I have used up all my common excuses on his duns. ‘Call again,’ ‘Not at home,’ 

and ‘Send it down to you’ won’t serve any more, and Mr Crust the wine merchant swears 

he will be paid.  10 

COOL So they all say. Why, he has arrests out against him already. I've seen the fellows 

watching the door—(Loud knock and ring heard) There he is, just in time. Quick, Martin, 

for I expect Sir Harcourt's bell every moment—(Bell rings) and there it is. 

Exit MARTIN, slowly 

Thank heaven he will return to college tomorrow, and this heavy responsibility will be 15 

taken off my shoulders. A valet is as difficult a post to fill properly as that of prime 

minister. 

Exit 

YOUNG COURTLY (Without) Hollo! 

DAZZLE (Without) Steady! 20 

Enter YOUNG COURTLY and DAZZLE 

YOUNG COURTLY Hollo-o-o— 

DAZZLE Hush! What are you about, howling like a Hottentot? Sit down there, and thank 

heaven you are in Belgrave Square instead of Bow Street. 

YOUNG COURTLY D—d—damn Bow Street. 25 

DAZZLE Oh, with all my heart! You have not seen as much of it as I have.  

YOUNG COURTLY I say—let me see—what was I going to say? Oh, look here. (He pulls 

out a large assortment of knockers, bell-pulls &c. from his pocket) There! Dam'me, I'll 

puzzle the twopenny postmen; I'll deprive them of their right of disturbing the 

neighbourhood. That black lion's head did belong to old Vampire the money-lender, this 30 

bell-pull to Miss Stitch the milliner. 
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En dåsig MARTIN kommer in. 

Nå, Martin, har han inte kommit hem än? 

MARTIN Nej, och jag har inte sovit en blund på hela natten. Jag står inte ut med det här 

längre. Jag ska säga upp mig. Det här är den femte natten i rad som mr Courtly har varit 

ute på galej och jag måste stå i hallfönstret och spana efter honom. 5 

COOL Martin vet väl att vi skulle bli avskedade allihop om sir Harcourt visste att vi såg 

mellan fingrarna med sonens dåliga vanor? 

MARTIN Alla mina vanliga ursäkter har gått åt till björnarna som hans fordringsägare skickar 

hit. ”Kom tillbaka senare”, ”inte hemma”, ”pengarna kommer med bud” – inget duger 

längre, och vinhandlaren mr Crust har svurit på att han ska ha betalt.  10 

COOL Det säger de allihop. Ja, unge herrn är trots allt redan efterlyst. Jag har sett att folk står 

och lurar utanför porten … (Det knackar högt och ringer på dörren) Där kommer han 

visst, nätt och jämt i tid. Skynda sig, Martin, sir Harcourt lär ringa efter er när som helst … 

(En klocka ringer) Och där kom det. 

MARTIN går långsamt ut. 15 

Jag tackar högre makter för att han åker tillbaka till universitetet i morgon, och detta tunga 

ansvar lyfts från mina axlar. Betjäntens uppgifter är lika svåra att uppfylla som 

premiärministerns.  

Går ut. 

CHARLES (Utanför) Hallå! 20 

DAZZLE (Utanför) Ta det lugnt! 

CHARLES och DAZZLE kommer in. 

CHARLES Hallå-å-å … 

DAZZLE Sch! Vad gör du? Du hojtar ju som en Hottentott! Sätt dig ned där och tacka din 

lyckliga stjärna för att du är på fina Belgrave Square och inte i fyllefinkan på Bow Street. 25 

CHARLES Å-å-åt helvete med Bow Street. 

DAZZLE Det håller jag sannerligen med om, och du har inte sett hälften så mycket av det 

stället som jag har.  

CHARLES Vet du vad … få se nu … vad var det jag skulle säga? Jo, titta här. (Tar ut en stor 

mängd klocksträngar, portklappar och dylikt ur fickan) Sådär ja! Jäklar, vad postiljonerna 30 

ska bli förvirrade. Härmed förvägras de rätten att störa grannskapet! Det svarta 

lejonhuvudet tillhörde den gamle ockraren runt hörnet, en riktig blodsugare, och den här 

klocksträngen ägdes av miss Stitch, modisten. 
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DAZZLE And this brass griffin—? 

YOUNG COURTLY That? Oh, let me see. I think I twisted that off our own hall door as I 

came in, while you were paying the cab. 

DAZZLE What shall I do with them? 

YOUNG COURTLY Pack ’em in a small hamper and send 'em to the sitting magistrate with 5 

my father's compliments. In the meantime, come into my room and I'll astonish you with 

some burgundy.  

Enter COOL 

COOL Mr Charles— 

YOUNG COURTLY Out! Out! Not at home to anyone! 10 

COOL And drunk— 

YOUNG COURTLY As a lord. 

COOL If Sir Harcourt knew this he would go mad; he would discharge me.  

YOUNG COURTLY You flatter yourself; that would be no proof of his insanity. (To 

DAZZLE) This is Cool, sir, Mr Cool; he is the best liar in London. There is a pungency 15 

about his invention and an originality in his equivocation that is perfectly refreshing. 

COOL (Aside) Why, Mr Charles, where did you pick him up? 

YOUNG COURTLY You mistake; he picked me up. 

Bell rings 

COOL Here comes Sir Harcourt. Pray do not let him see you in this state. 20 

YOUNG COURTLY State? What do you mean? I am in a beautiful state. 

COOL I should lose my character. 

YOUNG COURTLY That would be a fortunate epoch in your life, Cool. 

COOL Your father would discharge me. 

YOUNG COURTLY Cool, my dad is an old ass!  25 

COOL Retire to your own room, for heaven's sake, Mr Charles. 

YOUNG COURTLY I'll do so for my own sake. (To DAZZLE) I say, old fellow, (Staggering) 

just hold the door steady while I go in. 

DAZZLE This way. Now then—take care! 

Helps him into the room 30 
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DAZZLE Gripen i mässing då …? 

CHARLES Den där? Nu måste jag tänka. Jag tror att jag slet loss den från vår egen port när 

jag klev in, medan du betalade droskan.  

DAZZLE Vad ska jag göra av dem? 

CHARLES (Sluddrigt) Packa ned dem i en liten korg och skicka dem till tjänsteförrättande 5 

domare med hälsningar från min far. Men kom först in på mitt rum så ska du få smaka en 

bourgogne vars like du aldrig upplevt. 

COOL kommer in. 

COOL Mr Charles … 

CHARLES Ut! Ut! Jag är inte hemma vem som än frågar!  10 

COOL Och full … 

CHARLES Som en alika.  

COOL Om sir Harcourt visste om det här skulle han bli galen. Jag skulle få sparken. 

CHARLES Inbilla er inget, det vore knappast bevis för hans galenskap. (Till DAZZLE) Det 

här är Cool, gamle gosse, mr Cool, Londons bäste lögnare. Det finns en skärpa i hans 15 

påfund och en originalitet i hans slingerbultar som är så oerhört uppfriskande.  

COOL (Avsides) Men mr Charles, var har ni hittat honom? 

CHARLES Ni misstar er, det var han som hittade mig.  

En klocka ringer. 

COOL Nu kommer sir Harcourt. Snälle herrn, låt honom inte se er i det här tillståndet. 20 

CHARLES Tillstånd? Vad menar ni? Mitt tillstånd är strålande. 

COOL Er far skulle avskeda mig utan referenser. 

CHARLES Cool, min far är en gammal åsna! 

COOL Hela mitt liv vore förstört. 

CHARLES Vore det verkligen en förlust? 25 

COOL Och hur ska jag kunna få en ny tjänst? 

CHARLES Tänk så roligt ni skulle kunna ha … 

COOL Vart skulle jag ta vägen? 

CHARLES … om ni blev av med det här eländiga jobbet. 

COOL För Guds skull, mr Charles, gå in på ert rum.  30 

CHARLES Det ska jag göra, men blott för min egen skull. (Till DAZZLE) Käre gamle vän, 

(snubblar) håll i dörren medan jag går in, den svajar så hemskt.  

DAZZLE Hitåt. Såja! Försiktigt!  

Hjälper honom in i rummet 
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Enter SIR HARCOURT COURTLY in an elegant dressing-gown and Greek skull-cap and 

tassels &c. &c. 

SIR HARCOURT Cool, is breakfast ready? 

COOL Quite ready, Sir Harcourt.  

SIR HARCOURT Apropos, I omitted to mention that I expect Squire Harkaway to join us 5 

this morning, and you must prepare for my departure to Oak Hall immediately. 

COOL Leave town in the middle of the season, Sir Harcourt? So unprecedented a proceeding! 

SIR HARCOURT It is, I confess it. There is but one power could effect such a miracle—that 

is, divinity.  

COOL How! 10 

SIR HARCOURT In female form, of course. Cool, I am about to present society with a 

second Lady Courtly: young—blushing eighteen; lovely—I have her portrait; rich—I have 

her banker's account; an heiress and a Venus!  

COOL Lady Courtly could be none other.  

SIR HARCOURT Ha, ha! Cool, your manners are above your station. Apropos, I shall find 15 

no further use for my brocaded dressing-gown. 

COOL I thank you, Sir Harcourt. Might I ask who the fortunate lady is?  

SIR HARCOURT Certainly: Miss Grace Harkaway, the niece of my old friend Max.  

COOL Have you never seen the lady, sir? 

SIR HARCOURT Never—that is, yes, eight years ago. Having been, as you know, on the 20 

Continent for the last seven years, I have not had the opportunity of paying my devoirs. 

Our connection and betrothal was a very extraordinary one. Her father's estates were 

contiguous to mine; being a penurious, miserly, ugly old scoundrel, he made a market of 

my indiscretion and supplied my extravagance with large sums of money on mortgages, 

his great desire being to unite the two properties. About seven years ago he died, leaving 25 

Grace, a girl, to the guardianship of her uncle, with this will: if on attaining the age of 

nineteen she would consent to marry me, I should receive those deeds and all his property 

as her dowry; if she refused to comply with this condition, they should revert to my heir 

presumptive or apparent. She consents. 

COOL Who would not? 30 

SIR HARCOURT I consent to receive her fifteen thousand pounds a year. 

COOL (Aside) Who would not? 

SIR HARCOURT So prepare, Cool, prepare. But where is my boy, where is Charles? 

COOL Why—Oh, he is gone out, Sir Harcourt; yes, gone out to take a walk. 
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SIR HARCOURT COURTLY kommer in, klädd i elegant morgonrock, tofsprydd fez, etc. 

SIR HARCOURT Cool, är frukosten klar? 

COOL Givetvis, sir Harcourt. 

SIR HARCOURT Förresten underlät jag att nämna att jag väntar en visit från godsägare 

Harkaway nu på morgonen, och ni måste förbereda för avresa till Oak Hall i detta nu. 5 

COOL Ska ni lämna staden mitt i sällskapslivets högsäsong? Det saknar motstycke! 

SIR HARCOURT Javisst, det erkänner jag. Endast en makt kunde framkalla ett sådant 

mirakel: en gudomlig.  

COOL Vafalls? 

SIR HARCOURT I form av en kvinna, förstås. Cool, inom kort ska jag presentera en ny lady 10 

Courtly för societeten. Ung! Arton år, en nyutsprungen ros. Vacker! Jag har sett ett 

porträtt. Rik! Jag har läst hennes bankbok. En arvtagerska, en Venus! 

COOL Lady Courtly kunde inte vara på något annat sätt.  

SIR HARCOURT Ha! Ha! Cool, ert sätt är långt finare än en enkel tjänares. Apropå det 

använder jag inte längre min morgonrock i brokad.  15 

COOL Tack så mycket, sir Harcourt. Får jag fråga vem den lyckliga damen är? 

SIR HARCOURT Javisst! Miss Grace Harkaway, brorsdotter till min gamle vän Max.  

COOL Har herrn aldrig träffat damen ifråga?  

SIR HARCOURT Aldrig … det vill säga, jo, för åtta år sedan. Ni vet ju att jag har vistats på 

kontinenten de senaste sju åren, och därför har jag inte fått tillfälle att göra henne min 20 

uppvaktning. Vår förbindelse och trolovning var märklig så det förslår. Faderns ägor 

gränsade till mina, och eftersom han var en njugg, girig, ful gammal usling, slog han mynt 

av mina obetänksamheter och bidrog till mina utsvävningar med stora summor från 

inteckningar, eftersom hans högsta önskan var att förena de två egendomarna. För ungefär 

sju år sedan dog han, och lämnade flickan Grace under sin farbrors förmyndarskap, med 25 

följande testamentsvillkor: Om hon, då hon uppnår nitton års ålder, skulle samtycka till att 

gifta sig med mig, får jag lagfarterna och all egendom i hemgift. Om hon skulle vägra att 

foga sig efter dessa villkor, övergår de istället till Charles. Ja, enligt testamentet till 

bröstarvingen eller annan arvinge, men som bekant har jag en son. Flickan samtycker.   

COOL Vem skulle inte göra det? 30 

SIR HARCOURT Jag samtycker till att få hennes femton tusen pund i räntor varje år. 

COOL (Avsides) Vem skulle inte göra det? 

SIR HARCOURT Således, Cool, förbered för avfärd. Men var är min son, var är Charles? 

COOL Jo … Ja, han har gått ut, sir Harcourt. Javisst, gått på en promenad.  
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SIR HARCOURT Poor child! A perfect child in heart, a sober placid mind, the simplicity and 

verdure of boyhood kept fresh and unsullied by any contact with society! Tell me, Cool, at 

what time was he in bed last night?  

COOL Half past nine, Sir Harcourt.  

SIR HARCOURT Half past nine! Beautiful! What an original idea—reposing in cherub 5 

slumbers, while all around him teems with drinking and debauchery! Primitive sweetness 

of nature! No pilot-coated, bearskinned brawling. 

COOL Oh, Sir Harcourt! 

SIR HARCOURT No cigar smoking. 

COOL Faints at the smell of one. 10 

SIR HARCOURT No brandy and water bibbing. 

COOL Doesn't know the taste of anything stronger than barley-water. 

SIR HARCOURT No night parading. 

COOL Never heard the clock strike twelve, except at noon.  

SIR HARCOURT In fact, he is my son, and became a gentleman by right of paternity. He 15 

inherited my manners. 

Enter MARTIN 

MARTIN Mr Harkaway. 

Enter MAX HARKAWAY 

MAX Squire Harkaway, fellow, or Max Harkaway another time. 20 

MARTIN bows and exits 

—Ah, ha! Sir Harcourt, I'm devilish glad to see ye. Gi' me your fist. Dang it, but I'm glad 

to see ye. Let me see: six, seven years or more since we have met. How quickly they have 

flown! 

SIR HARCOURT (Throwing off his studied manner)Max, Max. Give me your hand, old boy. 25 

(Aside) Ah, he is glad to see me! There is no fawning pretence about that squeeze—

[Aloud] Cool, you may retire. 

Exit COOL 

MAX Why, you are looking quite rosy. 

SIR HARCOURT Ah! Ah! Rosy! Am I too florid?  30 

MAX Not a bit; not a bit.  

SIR HARCOURT I thought so. (Aside) Cool said I had put too much on. 
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SIR HARCOURT Stackars barn! En sann barnasjäl, ett nyktert, milt sinne. Enkelheten och 

friskheten från pojkåren är bibehållna och ofördärvade av någon som helst kontakt med 

sällskapslivet. Säg mig, Cool, när gick han till sängs i går kväll? 

COOL Halv tio, sir Harcourt. 

SIR HARCOURT Halv tio! Lysande! Vilken nyskapande idé, att vila i kerubisk slummer 5 

medan omgivningen sjuder av dryckenskap och dåligheter. Åh, så naturligt, ofördärvat, 

ljuvt! Inget lågpannat bråk med sjöbusar och råskinn! 

COOL O ja, sir Harcourt! 

SIR HARCOURT Röker aldrig cigarr. 

COOL Svimmar av blotta lukten. 10 

SIR HARCOURT Inget konjaksgroggande. 

COOL Har aldrig smakat något starkare än svagdricka. 

SIR HARCOURT Inget nattsuddande. 

COOL Har aldrig hört klockan slå tolv, utom mitt på dagen. 

SIR HARCOURT Faktum är att han är min son, och han har ärvt sitt fina sätt på fädernet – 15 

från mig! 

MARTIN kommer in. 

MARTIN Mr Harkaway. 

MAX HARKAWAY kommer in. 

MAX Godsägare Harkaway eller Max Harkaway nästa gång, min gode man. 20 

MARTIN bugar och går ut. 

Ah, ha! Sir Harcourt, jag är förbaskat glad att se dig. Hit med näven. Dra mig baklänges vad 

glad jag är att se dig. Få se nu, det måste vara sex, sju år om inte mer sedan sist vi sågs. 

Vad fort åren har gått förbi!  

SIR HARCOURT (Slutar bete sig tillgjort) Max, Max. Ge mig handen, gamle gosse. 25 

(Avsides) Aha! Han är glad att se mig! Det handslaget är allt annat än tomt och inställsamt! 

(Högt) Cool, ni har min tillåtelse att lämna oss. 

COOL går ut. 

MAX Du ser minsann frisk och rosig ut. 

SIR HARCOURT Åh! Åh! Frisk och rosig! Är jag för rödkindad? 30 

MAX Inte alls, inte alls. 

SIR HARCOURT Jag tänkte väl det. (Avsides) Cool tyckte att jag hade lagt på för mycket. 
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MAX How comes it, Courtly, that you manage to retain your youth? See, I'm as grey as an 

old badger or a wild rabbit, while you are—are as black as a young rook. I say, whose head 

grew your hair, eh? 

SIR HARCOURT Permit me to remark that all the beauties of my person are of home 

manufacture. Why should you be surprised at my youth? I have scarcely thrown off the 5 

giddiness of a very boy—elasticity of limb, buoyancy of soul. Remark this position. 

(Throws himself into an attitude) I held that attitude for ten minutes at Lady Acid's last 

réunion at the express desire of one of our first sculptors, while he was making a sketch of 

me for the Apollo. 

MAX (Aside) Making a butt of thee for their gibes. 10 

SIR HARCOURT Lady Sarah Sarcasm started up and, pointing to my face, ejaculated: ‘Good 

gracious! Does not Sir Harcourt remind you of the countenance of Ajax in the Pompeian 

portrait?’ 

MAX Ajax? Humbug! 

SIR HARCOURT You are complimentary. 15 

MAX I'm a plain man and always speak my mind. What's in a face or figure? Does a Grecian 

nose entail a good temper? Does a waspish waist indicate a good heart? Or do oily, 

perfumed locks necessarily thatch a well-furnished brain? 

SIR HARCOURT It's an undeniable fact: plain people always praise the beauties of the mind. 

MAX Excuse the insinuation. I had thought the first Lady Courtly had surfeited you with 20 

beauty. 

SIR HARCOURT No; she lived fourteen months with me, and then eloped with an intimate 

friend. Etiquette compelled me to challenge the seducer, so I received satisfaction—and a 

bullet in my shoulder at the same time. However, I had the consolation of knowing that he 

was the handsomest man of the age. She did not insult me by running away with a damned 25 

ill-looking scoundrel.  

MAX That certainly was flattering. 

SIR HARCOURT I felt so, as I pocketed the ten thousand pounds' damages. 

MAX That must have been a great balm to your sore honour.  

SIR HARCOURT It was; Max, my honour would have died without it, for on that year the 30 

wrong horse won the Derby—by some mistake. It was one of the luckiest chances—a thing 

that does not happen twice in a man's life: the opportunity of getting rid of his wife and his 

debts at the same time. 
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MAX Courtly, hur kommer det sig att du har lyckats behålla din ungdom? Titta, jag är lika 

grå som en gammal grävling, eller en vildkanin, medan du … du är svart som en ung råka! 

På min ära, på vems huvud har det där håret växt? 

SIR HARCOURT Tillåt mig påpeka att allt som är tilltalande hos mig är hemgjort. Varför är 

du så överraskad över hur ungdomlig jag är? Än har jag inte kastat av mig gossens ystra 5 

manér. Mina lemmar är viga, och min själ är okuvlig! Skåda denna pose! (Intar en pose) 

Vid lady Acids senaste (på franska) réunion blev jag ombedd av en av våra främsta 

skulptörer att stå i denna ställning i tio minuter, medan han skissade av mig som Apollon.  

MAX (Avsides) Medan han lät dem göra dig till åtlöje. 

SIR HARCOURT Lady Sarah Sarcasm flög upp, pekade på mitt ansikte och utropade: ”Du 10 

store! Påminner inte sir Harcourt er om Ajax anlete i porträttet från Pompeji?”  

MAX Ajax? Nonsens! 

SIR HARCOURT Du är då allt en smickrare. 

MAX Jag är en modest man och säger vad jag tycker. Vad har väl ansiktet eller figuren att 

säga? Innebär en grekisk profil ett gott lynne? Tyder en getingmidja på ett gott hjärta? Och 15 

täcker välsmorda, parfymerade lockar nödvändigtvis välförsedda tankar? 

SIR HARCOURT Det går inte att förneka att de med modest utseende alltid lovordar tankens 

skönhet.  

MAX Ber om ursäkt för min antydan. Jag trodde att din första fru hade gjort dig proppmätt på 

skönhet. 20 

SIR HARCOURT Nej, hon levde med mig i fjorton månader, tills hon gav sig av med en 

mycket nära vän. God ton tvingade mig att utmana förföraren på duell, så på så vis fick jag 

upprättelse, och till på köpet en kula i axeln. Jag kunde ändå trösta mig med vetskapen om 

att han var den tidens elegantaste man. Hon förolämpade mig inte genom att rymma med 

någon fördömt frånstötande fähund.   25 

MAX Ja, det var allt smickrande för dig! 

SIR HARCOURT Jag tyckte nog det, när jag stoppade på mig de tio tusen punden i 

skadestånd. 

MAX Något som måste ha varit en lisa för din mörbultade ära. 

SIR HARCOURT I sanning. Max, min ära skulle dött förutan dem, ty samma år vann fel häst 30 

derbyt av någon underlig anledning. Det var allt tursamt; det händer inte två gånger i en 

mans liv att han blir av med sin fru och sina skulder på samma gång.  
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MAX Tell the truth, Courtly. Did you not feel a little frayed in your delicacy, your honour, 

now? Eh?  

SIR HARCOURT Not a whit. Why should I? I married money, and I received it—virgin gold. 

My delicacy and honour had nothing to do with hers. The world pities the bereaved 

husband, when it should congratulate. No; the affair made a sensation, and I was the 5 

object. Besides, it is vulgar to make a parade of one's feelings, however acute they may be; 

impenetrability of countenance is the sure sign of your highly-bred man of fashion. 

MAX So a man must therefore lose his wife and his money with a smile—in fact, everything 

he possesses but his temper. 

SIR HARCOURT Exactly; and greet ruin with ‘vive la bagatelle!’ For example, your modish 10 

beauty never discomposes the shape of her features with convulsive laughter. A smile 

rewards the bon mot, and also shows the whiteness of her teeth. She never weeps 

impromptu; tears might destroy the economy of her cheek. Scenes are vulgar, hysterics 

obsolete. She exhibits a calm, placid, impenetrable lake, whose surface is reflection but of 

unfathomable depth—a statue whose life is hypothetical and not a prima facie fact. 15 

MAX Well, give me the girl that will fly at your eyes in an argument, and stick to her point 

like a fox to his own tail. 

SIR HARCOURT But etiquette, Max, remember etiquette! 

MAX Damn etiquette! I have seen a man who thought it sacrilege to eat fish with a knife that 

would not scruple to rise up and rob his brother of his birthright in a gambling-house. Your 20 

thoroughbred, well-blooded heart will seldom kick over the traces of good feeling. That's 

my opinion, and I don't care who knows it. 

SIR HARCOURT Pardon me; etiquette is the pulse of society, by regulating which the body 

politic is retained in health. I consider myself one of the faculty in the art. 

MAX Well, well; you are a living libel upon common sense, for you are old enough to know 25 

better. 

SIR HARCOURT Old enough! What do you mean? Old! I still retain all my little juvenile 

indiscretions, which your niece's beauties must teach me to discard. I have not sown my 

wild oats yet.  

MAX Time you did, at sixty three. 30 

SIR HARCOURT Sixty three! Good God! Forty, 'pon my life! Forty next March. 

MAX Why, you are older than I am. 
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MAX Säg som det är nu, Courtly. Kändes inte din ömtåliga ära en smula naggad i kanten då?  

SIR HARCOURT Inte det minsta. Varför skulle den göra det? Jag gifte mig för pengar och 

det fick jag – rent guld. Min ömtåliga ära hade inget att göra med hennes. Världen tycker 

synd om den övergivne maken trots att den borde gratulera honom. Nej, affären väckte 

uppståndelse, och jag var den förfördelade. För övrigt är det smaklöst att skylta med sina 5 

känslor, hur starka de än må vara. Ett ogenomträngligt stenansikte är ett säkert tecken på 

att man har att göra med en kultiverad man av värld. 

MAX En man måste alltså förlora hustru och pengar med ett leende. Ja, allt han äger utom sitt 

humör. 

SIR HARCOURT Just så, och möta ruinen med ett ”vive la bagatelle!” En fashionabel 10 

skönhet bringar till exempel aldrig oreda i anletsdragen med krampaktigt skratt. Ett bonmot 

belönas med ett leende, som även visar upp de vita tänderna. Hon gråter aldrig utan 

anledning, då tårar kan göra alla ansträngningar för utseendets skull förgäves. 

Uppståndelse är vulgärt, hysteri gammalmodigt. Hon tycks vara en lugn, stilla, 

ogenomtränglig sjö, vars yta speglar dess bottenlösa djup, en staty vars liv är hypotetiskt 15 

och inte ett prima facie faktum.  

MAX Jag föredrar en flicka som siktar på strupen i diskussioner, som håller fast vid sin 

ståndpunkt lika hårt som räven håller i svansen när han hör jaktlaget komma dundrande.  

SIR HARCOURT Men etiketten, Max! Glöm inte etiketten! 

MAX Åt helvete med etiketten! Jag har träffat män som tycker att det är helgerån att äta fisk 20 

med kniv, men som inte skulle dra sig för att ge sig på sin bror i en spelhåla och lura av 

honom hans förstfödslorätt! Ett kultiverat fullblod hoppar sällan över välviljans skaklar. 

Det är min åsikt, och den står jag för. 

SIR HARCOURT Förlåt mig, men etiketten är samhällets puls. Genom att reglera den kan 

man bibehålla statskroppens goda hälsa. Jag anser mig tillhöra de lärda inom denna 25 

läkekonst. 

MAX Du är allt en levande skymf mot det sunda förnuftet, ty du är gammal nog att veta 

bättre.  

SIR HARCOURT Gammal nog! Vad ska det betyda? Gammal! Jag ägnar mig fortfarande åt 

ungdomens små eskapader, något din brorsdotters skönhet måste lära mig av med. Än har 30 

jag inte sått min vildhavre! 

MAX Vid sextiotre års ålder är det väl dags att du gör det. 

SIR HARCOURT Sextiotre! Himmel! Fyrtio, jag svär! Fyrtio i mars.  

MAX Seså, du är äldre än vad jag är. 
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SIR HARCOURT Oh! You are old enough to be my father. 

MAX Well, if I am, I am. [Aside] That's etiquette, I suppose. (Aloud) Poor Grace! How often 

I have pitied her fate. That a young and beautiful creature should be driven into wretched 

splendour or miserable poverty! 

SIR HARCOURT Wretched! Wherefore? Lady Courtly, wretched? Impossible. 5 

MAX Will she not be compelled to marry you whether she likes you or not—a choice 

between you and poverty? (Aside) And hang me if it isn't a tie! [Aloud] But why do you 

not introduce your son Charles to me? I have not seen him since he was a child. You would 

never permit him to accept any of my invitations to spend his vacation at Oak Hall. Of 

course, we shall have the pleasure of his company now? 10 

SIR HARCOURT He is not fit to enter society yet. He is a studious, sober boy. 

MAX Boy! Why, he's five and twenty. 

SIR HARCOURT Good gracious! Max, you will permit me to know my own son's age. He is 

not twenty. 

MAX I'm dumb. 15 

SIR HARCOURT You will excuse me while I indulge in the process of dressing.—Cool! 

Enter COOL 

Prepare my toilet. 

Exit COOL 

That is a ceremony which with me supersedes all others. I consider it a duty which every 20 

gentleman owes to society—to render himself as agreeable an object as possible; and the 

least compliment a mortal can pay to nature, when she honours him by bestowing extra 

care in the manufacture of his person, is to display her taste to the best possible advantage; 

and so, au revoir. 

Exit 25 

MAX That's a good soul. He has his faults, and who has not? Forty years of age! Oh, 

monstrous! But he does look uncommonly young for sixty, spite of his foreign locks and 

complexion. 

Enter DAZZLE 

DAZZLE [Aside] Who's my friend with the stick and gaiters, I wonder? One of the family—30 

the governor, maybe. 

MAX [Aside] Who's this? [Aloud] Oh, Charles, is that you, my boy? How are you? (Aside) 

This is the boy! 
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SIR HARCOURT Åh! Du är gammal nog att vara min far. 

MAX Är jag det så är jag det. (Avsides) Det var etikett, det. (Högt) Stackars Grace! Jag sörjer 

ständigt hennes öde. Att en ung och vacker varelse ska tvingas in i eländig lyx eller 

förtvivlad fattigdom. 

SIR HARCOURT Eländig? Varför då? Skulle Lady Courtly vara eländig? Omöjligt. 5 

MAX Kommer hon inte att nödgas gifta sig med dig vare sig hon vill det eller inte? Valet står 

mellan dig och fattigdom! (Avsides) Och ta mig i akterskeppet om det inte är oavgjort! 

(Högt) Men varför presenterar du inte din son Charles för mig? Jag har inte sett honom 

sedan han var barn. Du lät ju honom aldrig tacka ja när jag bjöd in honom till Oak Hall 

över ferierna. Vi ska väl få njuta av hans sällskap nu? 10 

SIR HARCOURT  Han är inte mogen att debutera i sällskapslivet än. Han är en idog, nykter 

pojke.  

MAX Pojke! Men han är ju tjugofem år. 

SIR HARCOURT Bevare mig! Max, jag vet väl hur gammal min egen son är! Han har inte 

fyllt tjugo. 15 

MAX Jag är förstummad. 

SIR HARCOURT Du får ursäkta mig medan jag ger mig hän åt påklädningsritualen. Cool!  

COOL kommer in. 

Förbered min toalett. 

COOL går ut. 20 

Detta är en ceremoni som för mig kommer före alla andra. Jag anser att det är varje 

gentlemans plikt gentemot societeten att framställa sig som så tilltalande som möjligt. När 

naturen hedrar en vanlig dödlig med att lägga ned extra arbete vid konstruktionen av hans 

yttre, är det den minsta komplimang man kan ge henne att förevisa hennes goda smak på 

ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Således: au revoir.  25 

Går ut. 

MAX En hygglig karl. Han har sina fel, men vem har inte det? Fyrtio år gammal! Åh, det är 

förfärligt. Men nog ser han ovanligt ung ut för att vara sextio, trots att både lockar och hy 

ser ut att ha importerats.  

DAZZLE kommer in. 30 

DAZZLE (Avsides) Vem är karln med käpp och damasker, månntro? Någon i familjen, 

kanske familjeöverhuvudet? 

MAX (Avsides) Vem kan det vara? (Högt) Se Charles, är det ni som kommer? Hur mår ni, 

unge man? (Avsides) Det är sonen!  
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DAZZLE [Aside] He knows me. He is too respectable for a bailiff. (Aloud) How are you? 

MAX Your father has just left me. 

DAZZLE (Aside) The devil he has! He's been dead these ten years. Oh, I see; he thinks I’m 

young Courtly. (Aloud) The honour you would confer on me I must unwillingly disclaim: I 

am not Mr Courtly. 5 

MAX I beg pardon; a friend, I suppose? 

DAZZLE Oh, a most intimate friend, a friend of years, distantly related to the family: one of 

my ancestors married one of his. (Aside) Adam and Eve. 

MAX Are you on a visit here? 

DAZZLE Yes, oh, yes. (Aside) Rather a short one, I’m afraid. 10 

MAX (Aside) This appears a dashing kind of fellow. As he is a friend of Sir Harcourt’s, I’ll 

invite him to the wedding. (Aloud) Sir, if you are not otherwise engaged, I shall feel 

honoured by your company at my house: Oak Hall, Gloucestershire. 

DAZZLE Your name is— 

MAX Harkaway; Max Harkaway. 15 

DAZZLE Harkaway! Let me see; I ought to be related to the Harkaways, somehow. 

MAX A wedding is about to come off; will you take part on the occasion? 

DAZZLE With pleasure—any part but that of the husband. 

MAX Have you any previous engagements? 

DAZZLE I was thinking—eh! Why, let me see. (Aside) Promised to meet my tailor and his 20 

account tomorrow; however, I’ll postpone that. (Aloud) Have you good shooting? 

MAX Shooting! Why, there’s no shooting at this time of the year. 

DAZZLE Oh, I’m in no hurry; I can wait till the season, of course. I was only speaking 

precautionally. You have good shooting?  

MAX The best in the country. 25 

DAZZLE Make yourself comfortable. Say no more; I’m your man. Wait till you see how I’ll 

murder your preserves. 

MAX Do you hunt?  

DAZZLE Pardon me, but will you repeat that? (Aside) Delicious and expensive idea! 

MAX You ride? 30 
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DAZZLE (Avsides) Han känner igen mig, men han är för prydlig för att vara delgivningsman. 

(Högt) Hur står det till? 

MAX Er far har just lämnat mig. 

DAZZLE (Avsides) I helvete heller! Han har varit död i tio år! Åh, jag förstår nog, han tror att 

jag är son i huset. (Högt) Äran ni ämnar förläna mig måste jag, om än ovilligt, avsäga mig, 5 

ty jag är inte mr Courtly. 

MAX Jag ber om ursäkt. En vän, förmodar jag? 

DAZZLE O ja, en mycket nära vän, sedan flera år tillbaka, långväga släkt med familjen. En 

av mina anfäder gifte sig med en av hans. (Avsides) Adam och Eva. 

MAX Är ni på besök? 10 

DAZZLE Javisst! (Avsides) Men jag befarar att det blir kortvarigt. 

MAX (Avsides) Det här verkar vara en käck ung man. Eftersom han är sir Harcourts gode vän 

ska jag bjuda in honom till bröllopet. (Högt) Om ni inte är upptagen på annat håll skulle 

jag se det som en ära om ni ville besöka mig i mitt hem: Oak Hall i Gloucestershire. 

DAZZLE Och ni heter …? 15 

MAX Harkaway, Max Harkaway.  

DAZZLE Harkaway! Jag måste tänka, jag torde vara släkt med Harkaways på något vis.  

MAX Vi firar snart bröllop, vill ni komma? 

DAZZLE Med nöje! Bara jag slipper vara maken; det vore knappast något att fira.  

MAX Har ni några andra åtaganden? 20 

DAZZLE Jag tänkte just … äsch! Hur var det nu? (Avsides) Har ju bokat in ett möte med min 

skräddare i morgon, men innan jag kan hoppas på några nya kritstreck måste jag betala 

min krita. Det kan jag allt skjuta upp. (Högt) Har ni bra jaktmarker? 

MAX Jaktmarker? Men jaktsäsongen har ju inte börjat än. 

DAZZLE Äsch, jag har inte bråttom. Självklart kan jag vänta till dess. Jag frågar bara för 25 

säkerhets skull. Har ni bra jaktmarker? 

MAX De bästa i landet. 

DAZZLE Ta det lugnt. Ni behöver inte säga mer. Jag är den ni söker. Vänta bara tills ni ser 

hur jag länsar era skogar.  

MAX Jagar ni? 30 

DAZZLE Ursäkta mig, skulle ni kunna upprepa det där? (avsides) Vilken förtjusande idé! 

Och så fasligt dyr! 

MAX Rider ni? 
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DAZZLE Anything! Everything—from a blood to a broomstick! Only catch me a flash of 

lighting, and let me get on the back of it, and dam’me if I wouldn’t astonish the elements. 

MAX Ha, ha! 

DAZZLE I’d put a girdle round about the earth in very considerably less than forty minutes. 

MAX Ah, ha! We’ll show old Fiddlestrings how to spend the day. He imagines that Nature, at 5 

the earnest request of Fashion, made summer days long for him to saunter in the park, and 

winter nights, that he might have a good time to get cleared out at hazard or at whist. Give 

me the yelping of a pack of hounds before the shuffling of a pack of cards. What state can 

match the chase in full cry, each vying with his fellow which shall be most happy? A 

thousand deaths fly by unheeded in that one hour's life of ecstasy. Time is outrun, and 10 

Nature seems to grudge our bliss by making the day so short. 

DAZZLE No; for then rises up the idol of my great adoration. 

MAX Who's that? 

DAZZLE The bottle—that lends a lustre to the soul! When the world puts on its nightcap and 

extinguishes the sun, then comes the bottle. Oh mighty wine!—Don't ask me to 15 

apostrophise. Wine and love are the only two indescribable things in nature; but I prefer 

the wine, because its consequences are not entailed and are more easily got rid of. 

MAX How so? 

DAZZLE Love ends in matrimony, wine in soda water.  

MAX Well, I can promise you as fine a bottle as ever was cracked. 20 

DAZZLE Never mind the bottle; give me the wine. Say no more; but when I arrive just shake 

one of my hands and put the key of the cellar into the other, and if I don't make myself 

intimately acquainted with its internal organisation—well, I say nothing; time will show. 

MAX I foresee some happy days.  

DAZZLE And I some glorious nights. 25 

MAX It mustn't be a flying visit.  

DAZZLE I despise the word. I'll stop a month with you. 

MAX Or a year or two. 

DAZZLE I'll live and die with you. 

MAX Ha, ha! Remember: Max Harkaway, Oak Hall, Gloucestershire. 30 

DAZZLE I'll remember. Fare ye well. (MAX is going) I say, holloa! Tally-ho-o-o-o! 

MAX Yoicks! Tally-ho-o-o-o! 
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DAZZLE Vad som helst! Allt från fullblod till flygfän! Fånga en blixt åt mig, låt mig stiga 

upp på ryggen, och må djävulen ta mig om inte världens själva grundvalar skulle skälva. 

MAX Ha, ha! 

DAZZLE Jag skulle slå en gördel runt kring hela jorden på betydligt mindre än fyrtio 

minuter.  5 

MAX Ah, ha! Vi ska nog visa den gamle rucklaren hur man fördriver en dag på bästa sätt. 

Han tror att Naturen, efter innerlig anhållan från Stilen, har gjort långa sommardagar för att 

han ska kunna flanera i parken, och vinternätter för att han ska kunna bli skinnad i 

tärningsspel eller whist. Nej, ge mig hellre gläfsandet från ett koppel hundar med vittring 

än gnyendet från ett koppel hasardspelare med otur. Vilken prakt kan gå upp mot jakten i 10 

full karriär, där varje man tävlar om vem som ska få vara lyckligast? Döden passerar tusen 

gånger under en timme fylld av liv och hänryckning. Vi rider snabbare än tiden, och 

naturen tycks missunna oss denna sällhet när den gör dagen så kort. 

DAZZLE Nej, ty då stiger den avgud, som jag dyrkar så, högt upp på himlen. 

MAX Vem är det?  15 

DAZZLE Flaskan, som skänker själen ett skimmer. När världen klär sig i nattmössa och 

släcker solen, då träder flaskan fram. O mäktiga vin! Tvinga mig inte att hålla monolog. 

Vin och kärlek är de enda ting i naturen som ej kan beskrivas, men jag föredrar vinet, ty 

dess konsekvenser är lättare att bli av med. 

MAX Vad menar ni? 20 

DAZZLE Kärlek slutar i äktenskap, vin slutar i sodavatten. 

MAX Jag ska bjuda på en flaska så god som någon som någonsin korkats upp.  

DAZZLE Strunta i flaskan, ge mig vinet! Vi säger inget mer om saken nu, men när jag 

kommer kan ni artigt trycka min ena hand och trycka källarnyckeln i den andra, och om jag 

sedan inte skulle bli förtrolig med dess inre organisation, så … Ja, jag säger inget, vi får se. 25 

MAX Jag ser framför mig många glada dagar. 

DAZZLE Och jag ser många saliga nätter. 

MAX Det får inte bli en hastig visit. 

DAZZLE Jag avskyr det ordet. Jag stannar hos er en månad. 

MAX Eller ett år eller två. 30 

DAZZLE Med er ska jag leva och dö. 

MAX Ha, ha! Kom ihåg: Max Harkaway, Oak Hall, Gloucestershire. 

DAZZLE Det glömmer jag inte. Farväl! (MAX går ut) Tjoho! Tallyho-o-o-o! 

MAX Buss på! Tallyho-o-o-o! 
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Exit 

DAZZLE There I am, quartered for a couple of years at the least. The old boy wants 

somebody to ride his horses, shoot his game, and keep a restraint on the morals of the 

parish: I'm eligible. What a lucky accident to meet young Courtly last night! Who could 

have thought it? Yesterday I could not make certain of a dinner, except at my own proper 5 

peril; today I would flirt with a banquet. 

Enter YOUNG COURTLY 

YOUNG COURTLY What infernal row was that? (Seeing DAZZLE) Why, are you here still? 

DAZZLE Yes. Ain't you delighted? I'll ring and send the servant for my luggage.  

YOUNG COURTLY The devil you will! Why, you don't mean to say you seriously intend to 10 

take up a permanent residence here? 

He rings bell 

DAZZLE Now that's a most inhospitable insinuation. 

YOUNG COURTLY Might I ask your name? 

DAZZLE With a deal of pleasure: Richard Dazzle, late of the Unattached Volunteers, 15 

vulgarly entitled the 'Dirty Buffs'. 

Enter MARTIN 

YOUNG COURTLY Then, Mr Richard Dazzle, I have the honour of wishing you a very 

good morning.—Martin, show this gentleman the door. 

DAZZLE If he does, I'll kick Martin out of it. [To MARTIN] No offence. 20 

Exit MARTIN 

Now sir, permit me to place a dioramic view of your conduct before you. After bringing 

you safely home this morning, after indulgently waiting whenever you took a passing 

fancy to a knocker or bell-pull, after conducting a retreat that would have reflected honour 

on Napoleon, you would kick me into the street like a mangy cur; and that's what you call 25 

gratitude. Now to show you how superior I am to petty malice, I give you an unlimited 

invitation to my house—my country house—to remain as long as you please. 

YOUNG COURTLY Your house! 

DAZZLE Oak Hall, Gloucestershire—fine old place, for further particulars see road-book. 

That is, it nominally belongs to my old friend and relation Max Harkaway, but I'm 30 

privileged. Capital old fellow! Say, shall we be honoured? 
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Går ut 

DAZZLE Sådär ja, nu har jag bostad i åtminstone några år. Den gamle gossen vill att någon 

ska rida hans hästar, skjuta hans vilt och hålla församlingens moral i schack. Det ska jag 

nog kunna klara av. Vilken lyckosam slump att jag träffade den unge Courtly i går kväll. 

Vem hade kunnat föreställa sig detta? I går kunde jag inte ens vara säker på att få tag i 5 

middag, utom ur egen ficka, och i dag har jag en bankett inom räckhåll! 

CHARLES kommer in. 

CHARLES Vad var det för fruktansvärt oljud? (Ser DAZZLE) Bevare mig, är du fortfarande 

kvar? 

DAZZLE Ja. Är det inte underbart, så säg? Jag ska ringa efter betjänten så att han kan hämta 10 

mitt bagage. 

CHARLES I helvete heller! Du menar väl ändå inte att du på allvar ämnar bosätta dig här för 

gott?  

Han ringer i klockan. 

DAZZLE Det var mig en ogästvänlig antydan.  15 

CHARLES Får jag fråga vad du heter? 

DAZZLE Det ska nog gå bra! Richard Dazzle, för tillfället med den Disponibla frivilligkåren, 

som i folkmun kallas ”Grötrockarna”.  

MARTIN kommer in. 

CHARLES Då så, mr Richard Dazzle, har jag den äran att önska en mycket god morgon. 20 

Martin, visa herrn här till dörren.  

DAZZLE Gör Martin det sparkar jag ut honom genom den. (Till MARTIN) Inget illa menat. 

MARTIN går ut. 

Såja, herrn, tillåt mig skissa en bild av hur du betett dig. Efter att jag tagit dig hem oskadd, 

efter att jag väntat med överseende närhelst en portklapp eller klocksträng föll dig i 25 

smaken, efter att jag lett en reträtt som skulle ha hedrat Napoleon, ska du alltså sparka ut 

mig i rännstenen som en skabbig byracka? Är det vad du kallar tacksamhet? För att visa 

hur högt över småaktighet och illvilja jag står, bjuder jag in dig på begränsad tid till mitt 

hem – min herrgård, ja, du kan stanna där så länge du vill.  

CHARLES Din herrgård!  30 

DAZZLE Oak Hall i Gloucestershire. Ett vackert gammalt ställe, för mer information se 

reseguiden. Ja, rättare sagt tillhör stället rent formellt min gamle vän och släkting Max 

Harkaway, men jag är hans favorit. En ypperlig karl! Säg mig, får vi den äran?  
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YOUNG COURTLY Sir, permit me to hesitate a moment. (Aside) Let me see. I go back to 

college tomorrow, so I shall not be missing. Tradesmen begin to dun. 

A noise off between MARTIN and ISAACS; COOL has entered, crosses, and goes off  

[towards it] 

I hear thunder. Here is shelter ready for me. 5 

Enter COOL 

COOL Oh Mr Charles, Mr Solomon Isaacs is in the hall, and swears he will remain till he has 

arrested you. 

YOUNG COURTLY Does he! Sorry he is so obstinate. Take him my compliments, and I will 

bet him five to one he will not.  10 

DAZZLE Double or quits, with my kind regards. 

COOL But sir, he has discovered the house in Curzon Street. He says he is aware the furniture 

at least belongs to you, and he will put a man in immediately. 

YOUNG COURTLY That's awkward; what's to be done? 

DAZZLE Ask him whether he couldn't make it a woman? 15 

YOUNG COURTLY I must trust that to fate. 

DAZZLE I will give you my acceptance, if it will be of any use to you; it is of none to me. 

YOUNG COURTLY No sir; but in reply to your most generous and kind invitation, if you be 

in earnest I shall feel delighted to accept it.  

DAZZLE Certainly. 20 

YOUNG COURTLY Then off we go: through the stables, down the mews, and so slip 

through my friend's fingers. 

DAZZLE But stay; you must do the polite. Say farewell to him before you part. Damn it, 

don't cut him. 

YOUNG COURTLY You jest! 25 

DAZZLE Here, lend me a card, (COURTLY gives him one) Now then. (Writes) [to COOL] 

Our respects to Mr Isaacs; sorry to have been prevented from seeing him. Ha, ha! 

YOUNG COURTLY Ha, ha! 

DAZZLE We'll send him up some game. 

YOUNG COURTLY (To COOL) Don't let my father see him. 30 

Exeunt YOUNG COURTLY and DAZZLE 

COOL What's this? [Reading] ‘Mr Charles Courtly, P.P.C., returns thanks for obliging 

enquiries.’ 
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CHARLES Ge mig ett ögonblicks betänketid. (Avsides) Måste tänka. I morgon åker jag 

tillbaka till universitetet, så ingen kommer att sakna mig. Handelsmännen har börjat göra 

väsen av sig, och överhopar mig med kravbrev.  

Ljud av bråk mellan MARTIN och ISAACS utanför scen. COOL kommer in, går över scenen 

och försvinner ut mot ljudet. 5 

Jag hör åskans dån, men en tillflykt står där, redo för mig. 

COOL kommer in. 

COOL Jo, mr Charles. Mr Solomon Isaacs är i tamburen, och han svär på att han stannar tills 

han har arresterat er.  

CHARLES Gör han det! Synd att han är så envis. Hälsa och säg att jag satsar fem mot ett på 10 

att det ingalunda kommer att ske. 

DAZZLE Kvitt eller dubbelt, med vänliga hälsningar från mig. 

COOL Men herrn, han har hittat huset på Curzon Street. Han säger att han vet att åtminstone 

möblemanget tillhör er, och att han genast ska skicka dit en karl. 

CHARLES Så pinsamt. Vad ska jag göra? 15 

DAZZLE Fråga om han inte kan skicka dit en kvinna?  

CHARLES Det måste jag lämna till ödets försyn. 

DAZZLE Jag ska ge dig en bankväxel, om du kan ha nytta av den. Det har inte jag.  

CHARLES Nej, gamle gosse, men jag ska svara på din vänliga och högst generösa inbjudan. 

Om du menar allvar så tackar jag med glädje ja. 20 

DAZZLE Självklart. 

CHARLES Så går vi då: genom stallet, nedför stallgården, och på så vis slinker vi mellan 

fingrarna på min vän.  

DAZZLE Dröj ett ögonblick, du måste vara hövlig. Säg farväl till honom innan ni skiljs åt. 

Förolämpa honom inte, för bövelen. 25 

CHARLES Du måtte skämta! 

DAZZLE Ge mig ett kort. (COURTLY ger det till honom) Då ska vi se. (Skriver. Till COOL) 

Säg till mr Isaacs at vi hälsar allra vördsammast, och att vi är ledsna över att vi inte har 

kunnat ta emot honom. Ha, ha!  

CHARLES Ha, ha! 30 

DAZZLE Vi skickar hit lite vilt åt honom. 

CHARLES (Till COOL) Låt inte min far se att han är här. 

CHARLES och DAZZLE går ut. 

COOL Vad är detta? (Läser) ”Mr Charles Courtly tackar för visat intresse”.  
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Exit 

 

End of Act I 

 

 5 

ACT II 

 

The lawn before Oak Hall, a fine Elizabethan mansion; a drawing-room is seen through 

large French windows at the back. Statues, urns and garden chairs about the stage 

Enter PERT and JAMES 10 

PERT James, Miss Grace desires me to request that you will watch at the avenue, and let her 

know when the squire's carriage is seen on the London road. 

JAMES I will go to the lodge. 

Exit 

PERT How I do long to see what kind of a man Sir Harcourt Courtly is! They say he is sixty, 15 

so he must be old and consequentially ugly. If I was Miss Grace I would rather give up all 

my fortune and marry the man I liked than go to church with a stuffed eel-skin. But taste is 

everything. She doesn't seem to care whether he is sixty or sixteen, jokes at love, prepares 

for matrimony as she would for dinner, says it is a necessary evil and what can't be cured 

must be endured. Now I say this is against all nature, and she is either no woman or a 20 

deeper one than I am if she prefers an old man to a young one. Here she comes, looking as 

cheerfully as if she was going to marry Mr Jenks—my Mr Jenks, whom nobody won't lead 

to the halter till I have that honour. 

Enter GRACE from the drawing-room 

GRACE Well, Pert, any sign of the squire yet?  25 

PERT No, Miss Grace; but James has gone to watch the road.  

GRACE In my uncle's letter he mentions a Mr Dazzle, whom he has invited; so you must tell 

Mrs Howton to prepare a room for him. He is some friend of my husband-that-is-to- be, 

and my uncle seems to have taken an extraordinary predilection for him. Apropos, I must 

not forget to have a bouquet for the dear old man when he arrives. 30 

PERT The dear old man! Do you mean Sir Harcourt?  

GRACE Law, no; my uncle, of course. (Plucking flowers) What do I care for Sir Harcourt 

Courtly? 
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Går ut. 

 

Slut på akt I. 

 

 5 

AKT II 

 

Gräsmattan framför Oak Hall, en vacker elisabetansk herrgård. En salong syns genom stora 

franska fönster i fonden. Statyer, urnor och trädgårdsstolar står här och där på scenen. 

PERT och JAMES kommer in. 10 

PERT James, miss Grace vill att jag ska be dig hålla uppsikt över allén. Säg till när 

godsägarens ekipage syns på Londonvägen. 

JAMES Jag går till grindstugan. 

Går ut 

PERT Åh, vad jag längtar efter att se hurdan sir Harcourt Courtly är. Jag har hört att han är 15 

sextio, så han måste vara gammal och följaktligen ful. Vore jag miss Grace skulle jag avstå 

från allt mitt välstånd och gifta mig med en man som jag tyckte om, hellre än att gå till 

altaret med en skinntorr slapptask till gubbe. Men smaken är som den är. Hon verkar inte 

bry sig om ifall han är sextio eller sexton, hon skämtar om kärlek, hon förbereder sig för 

bröllopet som vore det en enkel middag, hon säger att det är ett nödvändigt ont och att det 20 

som inte dödar härdar. Jag, å min sida, säger att det här är fullständigt onaturligt. Ja, 

antingen är hon ingen kvinna, eller så är hon mer listig än jag, om hon hellre tar en gammal 

man än en yngre. Här kommer hon, och ser lika munter ut som om hon skulle gifta sig med 

mr Jenks, min mr Jenks, som ingen ska få lägga grimman om innan jag har fått den äran. 

GRACE kommer ut från salongen 25 

GRACE Nå, Pert, har min farbror visat sig än?  

PERT Nej, miss Grace, men James håller utkik vid vägen. 

GRACE I sitt brev nämner min farbror en mr Dazzle som han har bjudit in. Du måste säga åt 

mrs Howton att göra i ordning ett rum åt honom. Han känner min blivande make på något 

sätt, och min farbror verkar ha fattat ett märkligt tycke för honom. Förresten får jag inte 30 

glömma att ha en bukett till den käre gamle gubben när han kommer.  

PERT Den käre gamle gubben! Menar ni sir Harcourt? 

GRACE Nej, kors! Jag menar förstås min farbror. (Plockar blommor) Varför skulle jag bry 

mig om sir Harcourt? 
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PERT Isn't it odd, Miss, you have never seen your intended, though it has been so long since 

you were betrothed? 

GRACE Not at all. Marriage matters are conducted nowadays in a most mercantile manner; 

consequently a previous acquaintance is by no means indispensable. Besides, my 

prescribed husband has been upon the Continent for the benefit of his—property. They say 5 

a southern climate is a great restorer of consumptive estates. 

PERT Well Miss, for my own part I should like to have a good look at my bargain before I 

paid for it, 'specially when one's life is the price of the article. But why, ma'am, do you 

consent to marry in this blind-man's-buff sort of manner? What would you think if he were 

not quite so old?  10 

GRACE I should think he was a little younger. 

PERT Well, I should like him all the better. 

GRACE That wouldn't I. A young husband might expect affection and nonsense, which 

‘twould be deceit in me to render; nor would he permit me to remain with my uncle. Sir 

Harcourt takes me with the incumbrances on his estate, and I shall beg to be left among the 15 

rest of the live-stock. 

PERT Ah, Miss, but some day you might chance to stumble over the man. What could you do 

then? 

GRACE Do? Beg the man's pardon, and request the man to pick me up again. 

PERT Ah, you were never in love, Miss?  20 

GRACE I never was, nor will be till I am tired of myself and common sense. Love is a 

pleasant scapegoat for a little epidemic madness. I must have been innoculated in my 

infancy, for the infection passes over poor me in contempt. 

Enter JAMES 

JAMES Two gentlemen, Miss Grace, have just alighted. 25 

GRACE Very well, James. 

Exit JAMES 

Love is pictured as a boy; in another century they will be wiser and paint him as a fool 

with cap and bells, without a thought above the jingling of his own folly. Now, Pert, 

remember this as a maxim: a woman is always in love with one of two things. 30 

PERT What are they, Miss?  

GRACE A man or herself; and I know which is the most profitable. 

Exit 
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PERT Men fröken, är det inte underligt att ni aldrig har sett er tillkommande, trots att ni har 

varit trolovade så länge?  

GRACE Inte alls. Nu för tiden administreras äktenskapet och dess angelägenheter på ett helt 

och hållet affärsmässigt sätt, och därför är en tidigare bekantskap inte alls nödvändig. 

Dessutom har maken som ålagts mig vistats på kontinenten, för hälsans skull. Ja, det sägs 5 

ju att det sydliga klimatet håller de lungsiktigaste av fattiglappar vid god vigör. Möjligen 

har det även gjort hans egendomar gott? 

PERT Ja, själv skulle jag föredra att ta en ordentlig titt på fyndet innan jag betalar för det, 

särskilt när det är ens liv som står på prislappen. Men fröken, varför går ni med på att gifta 

er på det här blindbockssättet? Vad skulle ni tycka om han inte var fullt så gammal? 10 

GRACE Jag skulle tycka att han var något yngre. 

PERT Själv skulle jag tycka bättre om honom då. 

GRACE Inte jag. En ung make skulle kanske förvänta sig svärmeri och annat strunt, vilket 

trots allt skulle vara falskt av mig att gå med på. Inte skulle han låta mig stanna kvar hos 

min farbror heller. Sir Harcourt ser mig som en del av lösöret, så jag ska be att han lämnar 15 

mig med resten av inventarierna. 

PERT Jovisst, men en vacker dag kanske fröken råkar snubbla över den rätte. Vad ska ni då 

göra? 

GRACE Göra? Be den rätte om ursäkt, och be den rätte hjälpa mig upp. 

PERT Så fröken har aldrig varit förälskad? 20 

GRACE Aldrig, och inte kommer jag att bli det förrän jag har tröttnat på mig själv och på 

sunt förnuft. Kärleken kommer väl till pass som syndabock för lite smittsamt vansinne. Jag 

måste ha blivit vaccinerad som barn, ty sjukdomen går förbi stackars mig med en fnysning. 

JAMES kommer in. 

JAMES Miss Grace, två herrar har just stigit ur sin vagn. 25 

GRACE Förträffligt, James. 

JAMES går ut. 

Kärleken avbildas som en gosse, men i en annan tid när människan blivit visare kommer vi 

att framställa honom som en narr med bjällror på mössan och färgglad dräkt, oförmögen att 

tänka längre än vad pinglandet från den egna dårskapen når. Pert, lägg dessa ord på 30 

minnet: en kvinna älskar alltid en av två saker. 

PERT Vilka då, fröken? 

GRACE En man eller sig själv, och jag vet vad som är mest fördelaktigt. 

Går ut. 
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PERT I wonder what my Jenks would say, if I was to ask him? Law, here comes Mr Meddle, 

his rival ‘contemporary solicitor’ as he calls him: a nasty, prying, ugly wretch. What brings 

him here? He comes puffed with some news. 

Retires 

Enter MEDDLE, with a newspaper 5 

MEDDLE I have secured the only newspaper in the village; my character as an attorney-at-

law depended on the monopoly of its information. I took it up by chance, when this 

paragraph met my astonished view. (Reads) 'We understand that the contract of marriage, 

so long in abeyance on account of the lady's minority, is about to be celebrated at Oak 

Hall, Gloucestershire, the well-known and magnificent mansion of Maximilian Harkaway 10 

Esquire, between Sir Harcourt Courtly, Baronet, of fashionable celebrity, and Miss Grace 

Harkaway, niece to the said Mr Harkaway. The preparations are proceeding on the good 

old English style.' Is it possible? I seldom swear except in a witness box but dam'me! had it 

been known in the village my reputation would have been lost, my voice in the parlour of 

'The Red Lion' mute, and Jenks—a fellow who calls himself a lawyer, without more 15 

capability than a broomstick, and as much impudence as a young barrister after getting a 

verdict by mistake—why, he would actually have taken the Reverend Mr Spout by the 

button, which is now my sole privilege. Ah! Here is Mrs Pert; couldn't have hit upon a 

better person; I'll cross- examine her: lady's maid to Miss Grace, confidential purloiner of 

second-hand silk, a nisi prius of her mistress —Ah!—sits on the woolsack in the pantry 20 

and dictates the laws of kitchen etiquette.—Ah, Mrs Pert, good morning. Permit me to 

say—and my word as a legal character is not unduly considered—I venture to affirm that 

you look a—quite like the—a— 

PERT Law, Mr Meddle! 

MEDDLE Exactly—like the law. 25 

PERT Ha! Indeed, complimentary, I confess; like the law: tedious, prosy, made up of musty 

paper. You shan't have a long suit of me. Good morning! 

Going  

MEDDLE Stay, Mrs Pert; don't calumniate my calling or disseminate vulgar prejudices.  

PERT Vulgar! You talk of vulgarity to me—you, whose sole employment is to sneak about 30 

like a pig snouting out the dust-hole of society and feeding upon the bad ends of vice, you, 

who live upon the world's iniquity? You miserable specimen of a bad six-and-eightpence! 
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PERT Jag undrar vad min käre Jenks skulle säga, om jag frågade honom? Jösses, här kommer 

mr Meddle, rivalen som Jenks kallar ”nyprånglad advokat”. En otäck, snokande, ful skurk. 

Varför är han här? Han ser ut att vara sprickfärdig av nyheter att dela med sig av.  

Drar sig undan. 

MEDDLE kommer in med en tidning. 5 

MEDDLE Jag har lagt beslag på den enda tidningen i byn; mitt rykte som advokat hänger på 

att jag har monopol på informationen i den. Jag öppnade den av en slump, och följande 

stycke mötte min förvånade blick. (Läser) ”Vi har hört att det bröllop, som så länge fått 

anstå med anledning av damens omyndighet, snart ska firas på Oak Hall i Gloucestershire, 

godsägare mr Maximilian Harkaways välkända och storslagna herrgård, mellan sir 10 

Harcourt Courtly, en världsvan och celeber baronet, och miss Grace Harkaway, brorsdotter 

till tidigare nämnda mr Harkaway. Förberedelserna fortgår på traditionellt engelskt vis.” Är 

det möjligt? Jag svär sällan, annat än i vittnesbåset, men förbannat! Vore detta känt i byn 

skulle mitt rykte vara förstört. Min röst i sällskapsrummet på The Red Lion skulle vara 

tystad. Jenks, en karl som kallar sig advokat men som inte är mer begåvad än ett kvastskaft 15 

men är lika fräck som en nykläckt jurist som av en ren lyckträff fått ett fördelaktigt 

domslut, ja, sanna mina ord: visste han detta, skulle pastor Spout ha vänt sitt öra mot 

honom istället för mig, som åtnjuter ensamrätt på hans uppmärksamhet idag. Aha! Här står 

miss Pert. Jag kunde inte ha sprungit på någon lämpligare person. Henne ska jag 

korsförhöra, ty hon är miss Graces kammarjungfru, hon snattar silkestyg i hemlighet, och 20 

hon är första instans om man vill tala med hennes husmor. Hon är lordkansler över 

skafferiet och stiftar köksvettets lagar. (Till Pert) Se miss Pert, god morgon. Tillåt mig 

säga, och betänk att mitt ord som lagens man inte bör underskattas, ja, jag tar mig friheten 

att bekräfta att ni liknar en … ni ser ut som … som … 

PERT Kära nån, mr Meddle! 25 

MEDDLE Just så, som en kärande.  

PERT Ha! Verkligen en komplimang, det må jag säga. Som en kärande. Allt som har med 

juridik att göra är trist, andefattigt och utgörs av mossiga papper. Men jag gör processen 

kort med er, och önskar en god morgon! 

Går. 30 

MEDDLE Vänta, kära ni. Baktala ej mitt kall, och sprid inte tarvliga fördomar. 

PERT Tarvliga! Ni talar med mig om tarvlighet, ni, vars enda syssla är att smyga runt som ett 

svin som bökar i societetens soptunna och förser sig av syndens skulor? Ni, som lever på 

världens orättvisor? Eländige brännvinsadvokat!  
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MEDDLE But Mrs Pert— 

PERT Don't ‘but’ me, sir; I won't be butted by any such low fellow. 

MEDDLE This is slander; an action will lie.  

PERT Let it lie; lying is your trade. I'll tell you what, Mr Meddle: if I had my will I would 

soon put a check on your prying propensities. I'd treat you as the farmers do the inquisitive 5 

hogs. 

MEDDLE How? 

PERT I would ring your nose. 

Exit 

MEDDLE Not much information elicited from that witness. Jenks is at the bottom of this. I 10 

have very little hesitation in saying Jenks is a libellous rascal; I heard reports that he was 

undermining my character here through Mrs Pert; now I'm certain of it. Assault is 

expensive, but I certainly will put by a small weekly stipendium until I can afford to kick 

Jenks. 

DAZZLE (Outside) Come along; this way. 15 

MEDDLE Ah! Whom have we here? Visitors. I'll address them.  

Enter DAZZLE 

DAZZLE [Aside] Who's this, I wonder? One of the family? I must know him. (To MEDDLE) 

Ah! How are ye? 

MEDDLE Quite well. Just arrived? Ah! Um! Might I request the honour of knowing whom I 20 

address? 

DAZZLE Richard Dazzle Esquire; and you— 

MEDDLE Mark Meddle, attorney-at-law. 

Enter YOUNG COURTLY 

DAZZLE What detained you? 25 

YOUNG COURTLY My dear fellow, I have just seen such a woman! 

DAZZLE (Aside [to YOUNG COURTLY]) Hush! (Aloud) Permit me to introduce you to my 

very old friend Meddle. He's a capital fellow. Know him. 

MEDDLE I feel honoured. Who is your friend?  

DAZZLE Oh, he? What, my friend? Oh! Augustus Hamilton. 30 

YOUNG COURTLY How d’ye do? (Looking off) There she is again! 

MEDDLE (Looking off) Why, that is Miss Grace. 

DAZZLE Of course, Grace.  

YOUNG COURTLY I'll go and introduce myself. 
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MEDDLE Miss Pert, det kan ni väl inte mena? 

PERT Jag menar vad jag menar, min bäste herre. En så lågt stående person som ni däremot 

drar sig väl inte för att begå mened?  

MEDDLE Detta är förtal! En stämning skulle äga laglig grund. 

PERT Knappast, ty allt ni säger är grundlöst. Vet ni, mr Meddle, att om jag fick bestämma 5 

skulle jag genast sätta stopp för ert snokande sätt. Jag skulle göra som bönderna gör med 

nyfikna galtar. 

MEDDLE Vad? 

PERT Sätta en ring genom trynet. 

Går ut. 10 

MEDDLE Det gick inte att få fram mycket information från det vittnet. Jenks måste ligga 

bakom det här. Jag tvekar inte det minsta när jag säger att han är en bakdantande skojare. 

Nog har jag hört att han saboterat mitt anseende på herrgården genom miss Pert, men jag 

var inte säker förrän nu! Misshandel kan bli dyrt, men jag ska minsann lägga undan en 

mindre summa varje månad tills jag har råd att ge Jenks en spark i baken. 15 

DAZZLE (Utanför) Kom nu, den här vägen.  

MEDDLE Minsann! Vem kommer här? Besökare. Jag ska tala med dem. 

DAZZLE kommer in.  

DAZZLE (Avsides) Jag undrar vem detta kan vara. Någon i familjen? Honom måste jag lära 

känna. (Till MEDDLE) Men, ser man på! Hur står det still? 20 

MEDDLE Mycket bra. Kom ni just? Ja! Jo! Får jag be om äran att veta vem jag tilltalar? 

DAZZLE Mr Richard Dazzle i egen hög person. (Bugar teatraliskt) Och ni? 

MEDDLE Mark Meddle, advokat. 

CHARLES kommer in. 

DAZZLE Var har du hållit hus? 25 

CHARLES Käre vän, jag såg just en kvinna utan like! 

DAZZLE (Avsides till CHARLES) Sch! (Högt) Tillåt mig presentera min gode gamle vän 

Meddle. Han är en utmärkt karl. Honom skulle du ha nytta av att lära känna. 

MEDDLE Vilken ära. Vem är er vän? 

DAZZLE Han? Vem då, min vän? Jaha! Augustus Hamilton. 30 

CHARLES Hur står det till? (Tittar bort) Där är hon igen! 

MEDDLE (Tittar bort) Nämen, där är miss Grace. 

DAZZLE Javisst, Grace. 

CHARLES Jag ska gå och presentera mig. 
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DAZZLE stops him 

DAZZLE (Aside [to YOUNG COURTLY]) What are you about? Would you insult my old 

friend Puddle by running away? (Aloud) I say, Puddle, just show my friend the lions while 

I say how d’ye do to my young friend Grace. (Aside [to MEDDLE]) Cultivate his 

acquaintance. 5 

Exit. 

YOUNG COURTLY looks after him 

MEDDLE Mr Hamilton, might I take the liberty? 

YOUNG COURTLY (Looking off) Confound the fellow! 

MEDDLE Sir, what did you remark? 10 

YOUNG COURTLY She's gone!—Oh, are you here still, Mr Thingamy—Puddle? 

MEDDLE Meddle, sir, Meddle; in the list of attorneys. 

YOUNG COURTLY Well, Muddle, or Puddle, or whoever you are, you are a bore. 

MEDDLE (Aside) How excessively odd! Mrs Pert said I was a pig; now I'm a boar; I wonder 

what they'll make of me next? 15 

YOUNG COURTLY Mr Thingamy, will you take a word of advice? 

MEDDLE Feel honoured. 

YOUNG COURTLY Get out. 

MEDDLE Do you mean to—I don't understand. 

YOUNG COURTLY Delighted to quicken your apprehension. You are an ass, Puddle. 20 

MEDDLE (Aside) Ha, ha! Another quadruped! Yes; beautiful! I wish he'd call me something 

libellous, but that would be too much to expect. (Aloud) Anything else? 

YOUNG COURTLY Some miserable pettifogging scoundrel! 

MEDDLE Good! Ha, ha! 

YOUNG COURTLY What do you mean by laughing at me? 25 

MEDDLE Ha, ha, ha! Excellent! Delicious! 

YOUNG COURTLY Mr—, are you ambitious of a kicking? 

MEDDLE Very, very. Go on, kick, go on! 

YOUNG COURTLY (Looking off) Here she comes! I'll speak to her. 

MEDDLE But sir—sir— 30 

YOUNG COURTLY Oh, go to the devil! 

He runs off 
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DAZZLE hindrar honom. 

DAZZLE (Avsides till CHARLES) Vafalls? Ska du förolämpa min gamle vän Puddle genom 

att springa iväg? (Högt) Vet ni vad, Puddle, kan ni inte visa min vän sevärdheterna medan 

jag går och hälsar på min lilla vän Grace. (Avsides till MEDDLE) Odla hans bekantskap. 

Går ut, CHARLES tittar efter honom. 5 

MEDDLE Mr Hamilton, om jag får be? 

CHARLES (Tittar bort) Fördömde karl!  

MEDDLE Vad sa min herre?  

CHARLES Hon har gått! … Oj, är ni kvar fortfarande, mr Vahettere … Puddle?  

MEDDLE Meddle, herrn, Meddle står det i advokatrullorna. 10 

CHARLES Ja, Muddle, eller Puddle, eller vem ni nu månde vara, ni är tråkig som en träbock.  

MEDDLE (Avsides) Så utomordentligt konstigt! Miss Pert påstod att jag var en gris, men nu 

är jag en bock. Jag undrar vad de ska kalla mig härnäst?  

CHARLES Mr Vahettere, får jag ge er ett råd? 

MEDDLE Det vore mig en stor ära. 15 

CHARLES Stick.  

MEDDLE Menar ni … jag förstår inte. 

CHARLES Ska bli ett nöje att sätta er fattningsförmåga i rörelse. Puddle, ni är en åsna. 

MEDDLE (Avsides) Ha, ha! Ännu ett fyrfotadjur! Vackert! Om han ändå kunde kalla mig 

något ärekränkande, men det är nog att önska för mycket. (Högt) Något annat? 20 

CHARLES En erbarmlig skurk till paragrafryttare! 

MEDDLE Utmärkt! Ha, ha! 

CHARLES Skrattar ni åt mig? Vad ska det betyda? 

MEDDLE Ha, ha, ha! Utmärkt! Underbart! 

CHARLES Mr … traktar ni efter en spark?  25 

MEDDLE Något så oerhört! Seså, sparka mig! 

CHARLES (Tittar bort) Där är hon! Jag ska tala med henne.  

MEDDLE Men herrn! Herrn! 

CHARLES Men dra åt helvete! 

Går iväg med raska steg. 30 
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MEDDLE There, there's a chance lost—gone! I have no hesitation in saying that in another 

minute I should have been kicked, literally kicked: a legal luxury! Costs, damages and 

actions rose up like sky-rockets in my aspiring soul, with golden tails reaching to the 

infinity of my hopes. (Looking) They are coming this way, Mr Hamilton in close 

conversation with Lady Courtly that-is-to-be. Crim. con. Courtly versus Hamilton—5 

damages problematical—Meddle, chief witness for plaintiff—guinea a day—professional 

man! I'll take down their conversation verbatim. 

He retires behind a bush  

Enter GRACE, followed by YOUNG COURTLY 

GRACE Perhaps you would follow your friend into the dining- room? Refreshment after your 10 

long journey must be requisite. 

YOUNG COURTLY Pardon me, madam; but the lovely garden and the loveliness before me 

is better refreshment than I could procure in any dining-room. 

GRACE Ha! Your company and compliments arrive together. 

YOUNG COURTLY I trust that a passing remark will not spoil so welcome an introduction 15 

as this by offending you. 

GRACE I am not certain that anything you could say would offend me. 

YOUNG COURTLY I never meant— 

GRACE I thought not. In turn pardon me, when I request you will commence your visit with 

this piece of information: I consider compliments impertinent and sweetmeat language 20 

fulsome. 

YOUNG COURTLY I would condemn my tongue to a Pythagorean silence if I thought it 

could attempt to flatter. 

GRACE It strikes me, sir, that you are a stray bee from the hive of fashion; if so, reserve your 

honey for its proper cell. A truce to compliments. You have just arrived from town, I 25 

apprehend? 

YOUNG COURTLY This moment I left mighty London, under the fever of a full season, 

groaning with the noisy pulse of wealth and the giddy, whirling brain of fashion. 

Enchanting, busy London! How have I prevailed on myself to desert you? Next week the 

new ballet comes out; the week after comes Ascot. Oh! 30 

GRACE How agonising must be the reflection! 
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MEDDLE Ack, där gick ännu ett tillfälle förlorat – för alltid försvunnet! Jag tvekar inte när 

jag säger att om bara ett ögonblick skulle jag ha blivit sparkad, bokstavligen sparkad. 

Stekta sparvar i munnen på en advokat! Rättegångskostnader, skadestånd och processer 

stiger likt fyrverkerier i min strävande själ, med gyllne svansar som sträcker sig genom 

hoppets oändlighet. (Ser sig omkring) De är på väg hitåt. Mr Hamilton och den blivande 5 

lady Courtly i ett förtroligt samtal. Lönskaläge! Otukt! Courtly mot Hamilton. Skadestånd 

tveksamt. Meddle, huvudvittne för käranden. En guinea om dagen. En yrkesman! Jag ska 

anteckna vad de säger, ordagrant. 

Han drar sig undan bakom en buske. 

GRACE kommer in, CHARLES efter. 10 

GRACE Kanske skulle ni vilja följa med er vän till matsalen? Förfriskningar torde erfordras 

efter en så lång resa. 

CHARLES Jag ber om tillgift, kära fröken, men den vackra trädgården och skönheten jag har 

framför mig är mer uppfriskande än något jag kunde skaffa i en matsal. 

GRACE Ha! Besöket och berömmet kommer hand i hand.  15 

CHARLES Inte blir ni väl så förnärmad av en anmärkning i förbigående att det förstör ett 

sådant uppskattat möte som vårt?  

GRACE Jag tror inte att ni kan säga något som förnärmar mig.  

CHARLES Jag menade inte … 

GRACE Jag tänkte väl det. Nu är det min tur att be om tillgift för att jag inleder er visit med 20 

följande information: jag anser komplimanger vara ohyfsade och lismande tal vara 

osmakligt.  

CHARLES Jag skulle döma mina läppar till pythagoreisk tystnad om jag trodde att de skulle 

ge sig på att smickra.  

GRACE Min herre, ni tycks vara ett bi som surrat iväg för långt från societetens kupa. 25 

Stämmer det ber jag er spara honungen till rätt cell. Ge komplimangerna respit. Jag har 

förstått att ni just kommit hit från stan? 

CHARLES Jag lämnade alldeles nyss det storslagna London, där säsongens rus var i full 

gång. London, som dignade av välståndets bultande puls och societetens yra, virvlande 

hjärna. Hänförande, livliga London! Hur kunde jag förmå mig att överge dig? Nästa vecka 30 

har den nyaste baletten premiär, veckan därefter åker alla till Ascot! Åh! 

GRACE Ni måste våndas något oerhört av blotta tanken.  
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YOUNG COURTLY Torture! Can you inform me how you manage to avoid suicide here? If 

there was but an opera, even within twenty miles! We couldn't get up a rustic ballet among 

the village girls? No? Ah.  

GRACE I am afraid you would find that difficult. How I contrive to support life I don't know; 

it is wonderful, but I have not precisely contemplated suicide yet, nor do I miss the opera. 5 

YOUNG COURTLY How can you manage to kill time? 

GRACE I can't. Men talk of killing time, while time quietly kills them. I have many 

employments: this week I devote to study and various amusements, next week to being 

married, the following week to repentance perhaps. 

YOUNG COURTLY Married! 10 

GRACE You seem surprised. I believe it is of frequent occurrence in the metropolis, is it not? 

YOUNG COURTLY Might I ask to whom? 

GRACE A gentleman who has been strongly recommended to me for the situation of 

husband. 

YOUNG COURTLY What an extraordinary match! Would you not consider it advisable to 15 

see him, previous to incurring the consequences of such an act? 

GRACE You must be aware that fashion says otherwise. The gentleman swears eternal 

devotion to the lady's fortune, and the lady swears she will outvie him still. My lord's 

horses and my lady's diamonds shine through a few seasons, until a seat in Parliament, or 

the Continent, stares them in the face. Then, when thrown upon each other for resources of 20 

comfort, they begin to quarrel about the original conditions of the sale. 

YOUNG COURTLY Sale? No! That would be degrading civilisation into Turkish barbarity. 

GRACE Worse, sir, a great deal worse; for there at least they do not attempt concealment of 

the barter, but here every London ball-room is a marriage mart. Young ladies are trotted 

out, while the mother, father or chaperone plays auctioneer and knocks them down to the 25 

highest bidder; young men are ticketed up with their fortunes on their backs; and love, 

turned into a dapper shopman, descants on the excellent qualities of the material. 

YOUNG COURTLY Oh, that such a custom could have ever emanated from the healthy soil 

of an English heart! 

GRACE No, it never did; like most of our literary dandyisms and dandy literature, it was 30 

borrowed from the French. 
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CHARLES Det är rena tortyren! Kan ni berätta hur ni avhåller er från självmord här? Om det 

ändå fanns en opera, om så tre mil härifrån! Vore det möjligt att sätta upp en pastoral balett 

med flickorna i byn? Inte? Åh. 

GRACE Det skulle nog bli svårt, är jag rädd. Hur jag lyckas hålla livsandarna uppe vet jag 

inte. Nog är det märkligt, men jag har inte direkt funderat på självmord än, ej heller saknar 5 

jag operan. 

CHARLES Hur slår ni ihjäl tiden? 

GRACE Det gör jag inte. Män talar om att slå ihjäl tid medan tiden i tysthet slår ihjäl dem. 

Jag har många sysslor. Innevarande vecka ägnar jag åt studier och diverse förlustelser, 

nästa vecka åt att vara gift, veckan därefter kanske åt ruelse.  10 

CHARLES Gift! 

GRACE Jaså, ni verkar förvånad. Jag trodde att det var något som ofta förekom i storstaden, 

men jag kanske har fel?  

CHARLES Får jag fråga med vem? 

GRACE En herre som starkt rekommenderats till posten som äkta make.  15 

CHARLES Det var ett parti utan motstycke! Tycker ni inte att det vore lämpligt att träffa 

honom innan ni drabbas av äktenskapets konsekvenser? 

GRACE Ni måste vara medveten om att de lagar som styr smak och stil säger emot er. Herrn 

svär evig trohet till damens förmögenhet och damen svär att hon nog ska besegra honom 

ändå. Fine herrns hästar och fina damens diamanter behåller sin lyskraft i några år, tills en 20 

tripp till kontinenten eller en plats i parlamentet stirrar dem i vitögat. Då, när den glansfulla 

tillvaron tar slut och de tvingas ta varandra till tröst börjar de bråka om transaktionens 

ursprungliga villkor. 

CHARLES Transaktion? Nej! Det vore att bryta ned civilisationen till turkiskt barbari. 

GRACE Värre, min bäste herre, mycket värre. Där försöker de åtminstone inte dölja att de 25 

köpslår, men varje balsal i London är en äktenskapsmarknad. Unga damer får paradera ut 

medan modern, fadern eller förklädet leker auktionsförrättare och klubbar bort dem till 

högstbjudande. Unga män får en prislapp på ryggen som anger deras tillgångar. Och 

kärleken, som blivit förvandlad till en prydlig köpman, lägger ut texten om materialets 

fantastiska egenskaper.  30 

CHARLES Att en sådan sedvänja någonsin kunde växa fram ur ett engelskt hjärtas sunda 

mylla! 

GRACE Det gjorde den inte. Liksom större delen av vår litterära snobbighet och vår 

snobblitteratur har den lånats in från Frankrike. 
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YOUNG COURTLY You seem to laugh at love. 

GRACE Love! Why, the very word is a breathing satire upon man's reason, a mania 

indigenous to humanity: nature's jester, who plays off tricks upon the world and trips up 

common sense. When I'm in love, I'll write an almanac for very lack of wit, prognosticate 

the sighing season, when to beware of tears: 'about this time, expect matrimony to be 5 

prevalent.' Ha, ha! Why should I lay out my life in love's bonds upon the bare security of a 

man's word? 

Enter JAMES 

JAMES The squire, madam, has just arrived, and another gentleman with him. 

Exit JAMES 10 

GRACE (Aside) My intended, I suppose. 

YOUNG COURTLY I perceive you are one of the railers against what is termed the follies of 

high life.  

GRACE No, not particularly; I deprecate all folly. By what prerogative can the West End 

mint issue absurdity which, if coined in the East, would be voted vulgar? 15 

YOUNG COURTLY By a sovereign right: because it has Fashion's head upon its side, and 

that stamps it current.  

GRACE Poor Fashion, for how many sins hast thou to answer! The gambler pawns his 

birthright for fashion, the roue steals his friend's wife for fashion; each abandons himself 

to the storm of impulse, calling it the breeze of fashion. 20 

YOUNG COURTLY Is this idol of the world so radically vicious? 

GRACE No, the root is well enough, as the body was until it had outgrown its native soil; but 

now, like a mighty giant lying over Europe, it pillows its head in Italy, its heart in France, 

leaving the heels alone its sole support for England. 

YOUNG COURTLY Pardon me, madam; you wrong yourself to rail against your own 25 

inheritance, the kingdom to which loveliness and wit attest your title. 

GRACE A mighty realm, forsooth, with milliners for ministers, a cabinet of coxcombs, envy 

for my homage, ruin for my revenue; my right of rule depending on the shape of a bonnet 

or the sit of a pelisse, with the next grand noodle as my heir-apparent. Mr Hamilton, when 

I am crowned I shall feel happy to abdicate in your favour. 30 

Curtseys, and exit 
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CHARLES Ni tycks göra narr av kärleken. 

GRACE Kärleken! Ja, själva ordet är en levande satir över människans förstånd, en hos 

mänskligheten medfödd mani. Den är naturens gycklare, som spelar världen ett spratt och 

lägger krokben för förnuftet. När jag blir kär ska jag skriva en societetens bondepraktika 

över bristen på vett, förutsäga suckarnas säsong, när man ska vara beredd på tårar. ”Vid 5 

den här tiden finns stor risk för giftermål.” Ha, ha! Varför ska jag slösa bort mitt liv i 

kärlekens bojor, med enbart en mans ord som borgen? 

JAMES kommer in. 

JAMES Miss Grace, godsägaren har just kommit fram, med ytterligare en herre i sällskap. 

JAMES går ut. 10 

GRACE (Avsides) Förmodligen min tillkommande. 

CHARLES Jag får en känsla av att ni är en av dem som rasar mot det som kallas de förnäma 

kretsarnas dårskap. 

GRACE Nej, inte särskilt. Jag tar avstånd från all dårskap. Vem har givit er som bor i de fina 

kvarteren i West End rätten att mynta absurditeter som, om de präglats i fattigare kvarter 15 

österut, skulle ha kallats vulgära?  

CHARLES Därför att vi ger valuta för pengarna! Den ena sidan bär stilens gudinnas profil; 

hon har givit den sin välsignelse, och det garanterar dess lödighet. 

GRACE Stackars stilens gudinna, hur många synder har hon ej på hennes samvete? Spelaren 

sätter förstfödslorätten i pant för hennes skull, den rumlande rouén stjäl vännens hustru för 20 

hennes skull. Var och en låter sig dras med i den storm av impulser som kallas stilens 

vindfläktar.  

CHARLES Är denna världens avgud verkligen så fruktansvärt lastbar? 

GRACE Nej, roten mår väl bra, och det gjorde kroppen med tills den växt ur sin fosterjord. 

Nu ligger den som en väldig jätte över Europa. Italien är huvudkudden, hjärtat vilar i 25 

Frankrike, och bara fötterna bär England.  

CHARLES Ursäkta, kära ni, men när ni rasar mot er egen arvedel gör ni er själv en orätt. Er 

skönhet och kvickhet slår fast er rätt till detta kungadöme. 

GRACE Sannerligen ett mäktigt rike, där modister är ministrar, fåfänga narrar sitter i 

kabinettet, avund går för hyllning, insolvens räknas som inkomst. Där min rätt att styra 30 

beror på formen på en hätta eller passformen på en pälskappa, med nästa stora nolla som 

min arvinge. Mr Hamilton, när jag har blivit krönt ska jag gärna abdikera till förmån för er. 

Niger och går ut. 
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YOUNG COURTLY What did she mean by that? Hang me if I can understand her. She is 

evidently not used to society—ha!—takes every word I say for infallible truth, requires the 

solution of a compliment as if it were a problem in Euclid. She said she was about to 

marry, but I rather imagine she was in jest. 'Pon my life, I feel very queer at the 

contemplation of such an idea. I'll follow her. 5 

MEDDLE comes down 

Oh, perhaps this booby can inform me something about her. (MEDDLE makes signs at 

him) What the devil is he at? 

MEDDLE It won't do; no. Ah! Um. It's not to be done. 

YOUNG COURTLY What do you mean? 10 

MEDDLE (Points after GRACE) Counsel retained; cause to come off. 

YOUNG COURTLY Cause to come off? 

MEDDLE Miss Grace is about to be married. 

YOUNG COURTLY Is it possible? 

MEDDLE Certainly. If I have the drawing out of the deeds— 15 

YOUNG COURTLY To whom? 

MEDDLE Ha! Hem! Oh yes, I dare say. Information being scarce in the market, I hope to 

make mine valuable. 

YOUNG COURTLY Married! Married!  

MEDDLE [Aside] Now I shall have another chance. 20 

YOUNG COURTLY I'll run and ascertain the truth of this from Dazzle. 

Exit 

MEDDLE It's of no use; he either dare not kick me, or he can't afford it. In either case, he is 

beneath my notice. Ah! Who comes here? Can it be Sir Harcourt Courtly himself? It can be 

no other. 25 

Enter COOL 

Sir, I have the honour to bid you welcome to Oak Hall and the village of Oldborough. 

COOL (Aside) Excessively polite. (Aloud) Sir, thank you. 

MEDDLE The township contains two thousand inhabitants. 

COOL Does it! I am delighted to hear it. 30 

MEDDLE (Aside) I can charge him for that. Ahem! Six and eightpence is not much, but it is a 

beginning. (Aloud) If you will permit me, I can inform you of the different commodities 

for which it is famous.  
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CHARLES Vad menade hon med det? Förbaske mig, det går inte att förstå vad hon säger. Det 

är uppenbart att hon inte är van vid sällskapslivet – ha! – utan tar allt jag säger som 

ofelbara sanningar och kräver lösningen till varje komplimang som vore den ett euklidiskt 

geometriproblem. Hon sa att hon skulle gifta sig, men jag tror nog att hon skämtade. Du 

milde tid, att tänka på något sådant får mig att bli illamående. Jag ska följa efter henne. 5 

MEDDLE kommer ned mot rampen. 

Se där, kanske den här åsnan kan upplysa mig om henne. (MEDDLE signalerar till honom) 

Vad i hela friden gör han? 

MEDDLE Det får inte ske. Nej. Åh! Hm. Det är omöjligt.  

CHARLES Vad menar ni? 10 

MEDDLE (Pekar efter GRACE) Advokat är engagerad. Huvudförhandlingarna är i full gång. 

CHARLES Huvudförhandlingarna? 

MEDDLE Miss Grace ska gifta sig.  

CHARLES Kan det vara möjligt?  

MEDDLE Javisst. Om jag får upprätta handlingarna … 15 

CHARLES Med vem? 

MEDDLE Ha! Hm! Jo, jag säger då det. Eftersom informationen ute på marknaden är skral 

hoppas jag kunna få ett gott pris för den jag har.  

CHARLES Gifta sig! Gifta sig! 

MEDDLE (Avsides) Nu får jag en andra chans!  20 

CHARLES Jag måste gå till Dazzle och utröna sanningen i detta.  

Går ut. 

MEDDLE Det tjänar ingenting till. Antingen vågar han inte sparka mig, eller så har han inte 

råd. Hur som helst är han inte värd min uppmärksamhet. Aha! Vem kommer här? Kan det 

vara självaste sir Harcourt Courtly? Det kan inte vara någon annan.  25 

COOL kommer in. 

Herrn! Jag har äran att välkomna er till Oak Hall och byn Oldborough. 

COOL (Avsides) Ytterst artig. (Högt) Tack, min herre. 

MEDDLE I församlingen bor det tvåtusen själar. 

COOL Minsann! En sådan glad nyhet.  30 

MEDDLE (Avsides) Det kan jag ta betalt för. Hm! Min grundtaxa må inte vara hög, bara sex 

shilling och åtta pence. Men det är en början. (Högt) Om ni tillåter ska jag upplysa om de 

olika handelsvaror vi är kända för. 
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COOL Much obliged. But here comes Sir Harcourt Courtly, my master, and Mr Harkaway; 

any other time, I shall feel delighted. 

MEDDLE Oh. (Aside) Mistook the man for the master. 

He retires up  

Enter MAX and SIR HARCOURT 5 

MAX Here we are at last. Now give ye welcome to Oak Hall, Sir Harcourt, heartily. 

SIR HARCOURT (Languidly) Cool, assist me. 

COOL takes off his furred cloak and gloves; gives him white gloves and a white handkerchief 

MAX Why, you require unpacking as carefully as my best bin of port. Well, now you are 

decanted, tell me: what did you think of my park as we came along? 10 

SIR HARCOURT That it would never come to an end. You said it was only a stone's throw 

from your infernal lodge to the house; why, it's ten miles at least. 

MAX I'll do it in ten minutes any day. 

SIR HARCOURT Yes, in a steam carriage.—Cool, perfume my handkerchief. 

MAX Don't do it. Don't! Perfume in the country? Why, it's high treason in the very face of 15 

nature; 'tis introducing the robbed to the robber. [Indicating the flowers] Here are the 

sweets from which your fulsome essences are pilfered and libelled with their names; don't 

insult them too. 

SIR HARCOURT Oh. (To MEDDLE) Cull me a bouquet, my man. 

MAX (Turning) Ah, Meddle, how are you? [To SIR HARCOURT] This is Lawyer Meddle. 20 

SIR HARCOURT  Oh! I took him for one of your people. 

MEDDLE Ah, naturally. Um. Sir Harcourt Courtly, I have the honour to congratulate—happy 

occasion approaches. Ahem! I have no hesitation in saying this very happy occasion 

approaches. 

SIR HARCOURT Cool, is the conversation addressed towards me? 25 

COOL I believe so, Sir Harcourt. 

MEDDLE Oh, certainly. I was complimenting you.  

SIR HARCOURT Sir, you are very good. The honour is undeserved, but I am only in the 

habit of receiving compliments from the fair sex. Men's admiration is so damnably insipid. 

MEDDLE I had hoped to make a unit on that occasion. 30 
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COOL Tack ska ni ha. Men här kommer sir Harcourt Courtly, min husbonde, och mr 

Harkaway. Gärna en annan gång, det vore oerhört trevligt.  

MEDDLE Åh. (Avsides) Tog herrn för hans husbonde.  

Han drar sig undan mot fonden. 

MAX och SIR HARCOURT kommer in, 5 

MAX Äntligen är vi här. Hjärtligt välkommen ska du vara till Oak Hall, sir Harcourt. 

SIR HARCOURT (Håglöst) Cool, hjälp mig. 

COOL tar av hans pälskappa och pälshandskar och ger honom vita handskar och en vit 

näsduk. 

MAX Jag säger då det, du måste packas upp lika försiktigt som den finaste låda portvin. Nu 10 

när du har blivit dekanterad, så säg, vad tycker du om parken vi har passerat? 

SIR HARCOURT Att den aldrig skulle ta slut. Du sa ju att det bara var ett stenkast mellan 

den där satans grindstugan och huset, men det var över en mil! 

MAX Jag tar mig hela vägen på tio minuter, när som helst.  

SIR HARCOURT Ja, i ångdrivet ekipage. Cool, parfymera min näsduk. 15 

MAX Gör det inte. Sluta! Parfym på landet? Nej, det vore att begå högförräderi mot naturen 

själv, att tvinga rånoffret att möta rånaren. (Pekar mot blommorna) Här är de ljuva ting 

som de vidriga essenserna har stulit ifrån, och kränkt med sina namn. Förolämpa dem inte 

du med.  

SIR HARCOURT Jaha. (Till MEDDLE) Plocka en bukett åt mig, min gode man. 20 

MAX (vänder sig om) Men se Meddle, hur står det till? (Till SIR HARCOURT) Det här är 

advokat Meddle.  

SIR HARCOURT Jaså! Jag trodde han tillhörde tjänstefolket.  

MEDDLE Naturligtvis. Öh. Sir Harcourt Courtly, jag har den äran att gratulera … lycklig 

tilldragelse närmar sig. (Harklar sig) Jag tvekar inte när jag säger att en mycket lycklig 25 

tilldragelse närmar sig.  

SIR HARCOURT Cool, riktar sig det här samtalet till mig?  

COOL Jag tror det, sir Harcourt. 

MEDDLE Förvisso. Jag lyckönskade er.  

SIR HARCOURT Ni är blott alltför vänlig. Jag förtjänar inte sådana överord, och dessutom 30 

har jag för vana att bara få komplimanger från det täcka könet. Mäns beundran är så 

fördömt banal.  

MEDDLE Jag hoppas att jag kan räkna med en inbjudan? 
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SIR HARCOURT Yes; and you hoped to put an infernal number of cyphers after your unit on 

that and any other occasion. 

MEDDLE Ha, ha; very good. Why, I did hope to have the honour of drawing out the deeds, 

for whatever Jenks may say to the contrary I have no hesitation in saying— 

SIR HARCOURT (Putting him aside; to MAX) If the future Lady Courtly be visible at so 5 

unfashionable an hour as this, I shall beg to be introduced. 

MAX Visible! Ever since six this morning, I'll warrant ye. Two to one she is at dinner. 

SIR HARCOURT Dinner! Is it possible? Lady Courtly dine at half past one p.m.! 

MEDDLE I rather prefer that hour to peck a little my— 

SIR HARCOURT Dear me, who was addressing you? 10 

MEDDLE Oh! I beg pardon. 

MAX (Calling) Here, James! 

Enter JAMES 

Tell Miss Grace to come here directly. 

Exit JAMES 15 

Now prepare, Courtly; for though I say it she is, with the exception of my bay mare Kitty, 

the handsomest thing in the county. Considering she is a biped, she is a wonder- full of 

blood, sound wind and limb, plenty of bone, sweet coat, in fine condition, with a 

thoroughbred step as dainty as a pet greyhound. 

SIR HARCOURT Dam'me, don't compare her to a horse. 20 

MAX Well I wouldn't, but she's almost as fine a creature: close similarities. 

MEDDLE Oh, very fine creature: close similarity amounting to identity! 

SIR HARCOURT Good gracious, sir! What can a lawyer know about woman? 

MEDDLE Everything. The consistorial court is a fine study of the character, and I have no 

hesitation in saying that I have examined more women than Jenks or—  25 

SIR HARCOURT Oh, damn Jenks! 

MEDDLE Sir, thank you. Damn him again, sir; damn him again.  

Enter GRACE 

GRACE My dear uncle! 

MAX Ah, Grace, you little jade, come here. 30 
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SIR HARCOURT Ja, och ni hoppas få lägga till en djävulsk massa nollor på er räkning 

efteråt, som är brukligt bland er sort. 

MEDDLE Ha, ha. Mycket lustigt. Jag hoppas faktiskt att jag ska få äran att upprätta 

handlingarna, för oavsett vad Jenks har sagt så tvekar jag inte när jag säger att … 

SIR HARCOURT (Föser undan honom, talar till MAX) Om den blivande lady Courtly är 5 

anträffbar vid en så föga salongsfähig timme som denna ber jag att få bli presenterad. 

MAX Anträffbar! Sedan klockan sex i morse, det kan jag garantera. Jag sätter två mot ett på 

att hon äter middag. 

SIR HARCOURT Middag! Är det möjligt? Skulle lady Courtly äta middag halv två på 

eftermiddagen? 10 

MEDDLE Jag är själv rätt förtjust i att knapra på något vid den tiden på … 

SIR HARCOURT Kära hjärtanes, vem talade med er? 

MEDDLE Åh! Jag ber om ursäkt. 

MAX (Ropar) James, kom hit! 

JAMES kommer in. 15 

Säg åt miss Grace att genast komma hit. 

JAMES går ut. 

Gör dig redo, Courtly. Om jag får säga det själv är hon, med undantag för mitt bruna sto 

Kitty, ståtligast i grevskapet. Med tanke på att hon är tvåfotad är hon ett underverk, ett 

fullblod, med sund kondition och fysik, mycket välbyggd, fin päls, i gott skick, med ett 20 

rasrent steg, lika nätt som en vinthund. 

SIR HARCOURT För bövelen, likna henne inte vid en häst! 

MAX Nåväl, jag skulle inte gå så långt, men hon är en nästan lika förträfflig varelse. Många 

likheter.  

MEDDLE Mycket förträfflig varelse. Likheter som närmar sig det identiska! 25 

SIR HARCOURT Kors i taket! Vad vet en advokat om kvinnor? 

MEDDLE Allt! Skilsmässodomstolen är en utmärkt plats för att studera deras natur, och jag 

tvekar inte när jag säger att jag har förhört fler kvinnor än Jenks eller … 

SIR HARCOURT Åt fanders med Jenks! 

MEDDLE Tack, gunstig herrn! Åt fanders och åter åt fanders med honom. 30 

GRACE kommer in. 

GRACE Käre farbror! 

MAX Se där, Grace! Min lilla fölunge, kom hit. 
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SIR HARCOURT (Eyeing her through his glass) Oh dear, she is a rural Venus! I'm 

astonished and delighted. 

MAX Won't you kiss your old uncle? 

He kisses her 

SIR HARCOURT (Draws an agonising face) Oh—ah—um! N'importe! My privilege in 5 

embryo. Hem! It's very tantalizing, though.  

MAX You are not glad to see me; you are not. 

Kissing her 

SIR HARCOURT (Aside) Oh, no, no; that is too much. I shall do something horrible 

presently, if this goes on. (Aloud) I should be sorry to curtail any little ebullition of 10 

affection, but—ahem! May I be permitted? 

MAX Of course you may.—There, Grace, is Sir Harcourt, your husband that-will-be. Go to 

him, girl. 

SIR HARCOURT Permit me to do homage to the charms, the presence of which has placed 

me in sight of paradise. 15 

SIR HARCOURT and GRACE retire  

Enter DAZZLE 

DAZZLE Ah! Old fellow, how are you? 

MAX I'm glad to see you. Are you comfortably quartered yet, eh?  

DAZZLE Splendidly quartered! What a place you've got here!—[Calling] Here, Hamilton. 20 

Enter YOUNG COURTLY 

—Permit me to introduce my friend, Augustus Hamilton. (Aside [to MAX]) Capital 

fellow! Drinks like a sieve and rides like a thunderstorm. 

MAX Sir, I'm devilish glad to see you.—Here, Sir Harcourt, permit me to introduce to you— 

YOUNG COURTLY The devil! 25 

DAZZLE (Aside) What's the matter? 

YOUNG COURTLY (Aside) Why, that is my governor, by Jupiter! 

DAZZLE (Aside) What, old Whiskers? You don't say that! 

YOUNG COURTLY (Aside) It is. What's to be done now? 

MAX Mr Hamilton, Sir Harcourt Courtly; Sir Harcourt Courtly, Mr Hamilton. 30 

SIR HARCOURT Hamilton! Good gracious! God bless me! Why, Charles, is it possible?—

Why, Max, that's my son! 

YOUNG COURTLY (Aside) What shall I do? 

MAX Your son! 
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SIR HARCOURT (Ser på henne genom monokel) Bevare mig väl, hon är en lantlig Venus! 

Jag är förvånad och förtjust.  

MAX Ska du inte kyssa din gamle farbror? 

Han kysser henne. 

SIR HARCOURT (Gör en ångestfylld min) Åh … hm! N’importe! Det spelar ingen roll. Jag 5 

har snart ensamrätt på sådant där. (harklar sig) Men ändå är det otroligt retsamt. 

MAX Du är inte glad att se mig. Det är du inte. 

Kysser henne. 

SIR HARCOURT (Avsides) Åh, nej. Det är för mycket. Om detta fortgår kommer jag inom 

kort att göra något fruktansvärt. (Högt) Jag vill verkligen inte inskränka denna 10 

översvämmande tillgivenhet, men … (Harklar sig) Kan jag få den äran?  

MAX Givetvis får du det. Grace, det här är sir Harcourt, din blivande make. Gå till honom, 

flicka lilla.  

SIR HARCOURT Tillåt mig hylla er tjuskraft, vars blotta närvaro har givit mig en skymt av 

paradiset.  15 

SIR HARCOURT och GRACE drar sig undan. 

DAZZLE kommer in. 

DAZZLE Aha! Gamle vän, hur står det till?  

MAX Jag är glad att se er! Har ni hittat era rum än? Duger de? 

DAZZLE Utmärkta rum! Vilket ställe ni har! (Ropar) Hitåt, Hamilton.  20 

CHARLES kommer in. 

Låt mig presentera min vän Augustus Hamilton. (Avsides till MAX) En förträfflig karl. 

Dricker som ett såll och rider som en åskvigg.  

MAX Förbaskat trevligt att träffa herrn. Se här, sir Harcourt, låt mig presentera er för … 

CHARLES Fördömt! 25 

DAZZLE (Avsides) Vad är det? 

CHARLES (Avsides) Det där är ju min far! Vid Jupiter! 

DAZZLE (Avsides) Vad, gamle Knävelborre där? Det menar du inte! 

CHARLES (Avsides )Det är sant. Vad ska vi ta oss till? 

MAX Mr Hamilton, sir Harcourt Courtly. Sir Harcourt Courtly, mr Hamilton. 30 

SIR HARCOURT Hamilton! Gode Gud! Kors i alla mina dar! Men Charles, är det möjligt? 

Max, det där är ju min son! 

CHARLES (Avsides) Vad gör jag? 

MAX Din son! 
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GRACE Your son, Sir Harcourt? Have you a son as old as that gentleman? 

SIR HARCOURT No; that is—a—yes; not by twenty years—a—Charles, why don't you 

answer me, sir? 

YOUNG COURTLY (Aside to DAZZLE) What shall I say? 

DAZZLE (Aside) Deny your identity. 5 

YOUNG COURTLY (Aside) Capital! (Aloud) What's the matter, sir? 

SIR HARCOURT  How came you down here, sir? 

YOUNG COURTLY By one of Newman's best fours, in twelve hours and a quarter. 

SIR HARCOURT Isn't your name Charles Courtly? 

YOUNG COURTLY Not to my knowledge.  10 

SIR HARCOURT Do you mean to say you are usually called Augustus Hamilton?  

YOUNG COURTLY Lamentable fact—and quite correct.  

SIR HARCOURT  Cool, is that my son? 

COOL No, sir; it is not Mr Charles, but is very like him. 

MAX I cannot understand all this. 15 

GRACE (Aside) I think I can. 

DAZZLE (Aside to YOUNG COURTLY) Give him a touch of the indignant. 

YOUNG COURTLY  Allow me to say, Sir—What-d'ye-call-'em?—Hartly?— 

SIR HARCOURT Hartly, sir? Courtly, sir. Courtly! 

YOUNG COURTLY Well, Hartly or Court-heart or whatever your name may be, I say your 20 

conduct is—a—a—, and were it not for the presence of this lady, I should feel inclined—

to—to— 

SIR HARCOURT [Aside] No, no; that can't be my son; he never would address me in that 

way. 

MAX What is all this? 25 

SIR HARCOURT Sir, your likeness to my son Charles is so astonishing that it, for a 

moment—the equilibrium of my etiquette—; 'pon my life, I—permit me to request your 

pardon.  

MEDDLE (To SIR HARCOURT) Sir Harcourt, don't apologise, don't. Bring an action. I'm 

witness. 30 

SIR HARCOURT Some one take this man away. 

Enter JAMES 

JAMES [To MAX] Luncheon is on the table, sir. 

[Exit] 
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GRACE Er son, sir Harcourt? Har ni en son som är så gammal? 

SIR HARCOURT Nej! Jag menar, hm, ja. Minst tjugo år mellan dem, öh, Charles, min bäste 

herre, svara mig!  

CHARLES (Avsides till DAZZLE) Vad ska jag säga?  

DAZZLE (Avsides) Förneka allt! 5 

CHARLES (Avsides) Förträffligt! (Högt) Vad är det frågan om, herrn? 

SIR HARCOURT Hur kom ni hit?  

CHARLES Hyrde ett av Newmans bästa fyrspann, det tog tolv timmar och en kvart. 

SIR HARCOURT Heter du inte Charles Courtly? 

CHARLES Inte vad jag vet. 10 

SIR HARCOURT Menar herrn att folk brukar kalla er Augustus Hamilton?  

CHARLES Sorgligt men sant.  

SIR HARCOURT Cool, är det här min son? 

COOL Nej, herrn, men det är väldigt likt.  

MAX Jag förstår ingenting.  15 

GRACE (Avsides) Jag tror jag förstår precis. 

DAZZLE (Avsides till CHARLES) Visa dig en smula förargad. 

CHARLES Jag säger då det, sir Vad-ni-nu-hette … Hartly? 

SIR HARCOURT Hartly? Nej, Courtly. Courtly! 

CHARLES Tja, Hartly eller Court-Hartly eller vad ni nu månde heta, jag säger bara som så, 20 

att ert beteende är en … en … och vore det inte för att det är en dam närvarande skulle jag 

minsann ta och … och …  

SIR HARCOURT (Avsides) Nej, nej, detta kan omöjligen vara min son. Han skulle aldrig tala 

till mig så här.  

MAX Vad är det som pågår? 25 

SIR HARCOURT Min herre, ni är så förbluffande lik min son Charles att jag för ett 

ögonblick förlorade den jämvikt etiketten annars ger … på min ära, tillåt mig be om ursäkt.  

MEDDLE (Till SIR HARCOURT) Sir Harcourt, be inte om ursäkt. Gör det inte. Stäm honom. 

Jag ställer upp som vittne.  

SIR HARCOURT Kan någon föra bort den här mannen? 30 

JAMES kommer in. 

JAMES (Till MAX) Lunchen är serverad, herrn. 

Går ut. 
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SIR HARCOURT Miss Harkaway, I never swore before a lady in my life—except when I 

promised to love and cherish the late Lady Courtly, which I took care to preface with an 

apology: I was compelled to the ceremony and consequently not answerable for the 

language—but to that gentleman's identity I would have pledged—my hair. 

GRACE (Aside) If that security were called for, I suspect the answer would be ‘no effects.’ 5 

Exeunt SIR HARCOURT and GRACE 

MEDDLE (To MAX) I have something very particular to communicate. 

MAX Can't listen at present. 

Exit 

MEDDLE (To DAZZLE and YOUNG COURTLY) I can afford you information which I— 10 

 

DAZZLE Oh, don't bother! 

YOUNG COURTLY Go to the devil! 

Exeunt 

MEDDLE Now I have no hesitation in saying that is the height of ingratitude.—Oh, Mr Cool, 15 

can you oblige me? 

Presents his account 

COOL Why, what is all this? 

MEDDLE Small account versus you: to giving information concerning the last census of the 

population of Oldborough and vicinity, six and eightpence. 20 

COOL Oh, you mean to make me pay for this, do you? 

MEDDLE Unconditionally. 

COOL Well, I have no objection; the charge is fair. But remember, I am a servant on board 

wages; will you throw in a little advice gratis if I give you the money? 

MEDDLE Ahem! I will. 25 

COOL A fellow has insulted me. I want to abuse him. What terms are actionable? 

MEDDLE You may call him anything you please, providing there are no witnesses. 

COOL Oh, may I? (Looks round) Then you rascally, pettifogging scoundrel! 

MEDDLE Hallo! 

COOL You mean, dirty disgrace to your profession! 30 

MEDDLE Libel! Slander! 
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SIR HARCOURT Miss Harkaway, i hela mitt liv har jag aldrig svurit inför en dam, utom när 

jag lovade att älska den före detta lady Courtly i nöd och lust, och då var jag noga med att 

först be om ursäkt. Ritualens ramar tvingade mig och jag kunde därmed inte ställas till 

svars för språkbruket, men jag var så säker på vem han var att jag skulle ha satt, ja … mitt 

hår i pant! 5 

GRACE (Avsides) Om någon skulle kontrollera säkerheten för det där löftet skulle nog svaret 

bli ”ingen täckning”.  

SIR HARCOURT och GRACE går ut. 

MEDDLE (Till MAX) Jag har något särskilt att delge er. 

MAX Kan inte lyssna just nu. 10 

Går ut. 

MEDDLE (Till DAZZLE och CHARLES) Jag kan erbjuda er information som jag … 

DAZZLE Ge er! 

CHARLES Dra åt helvete! 

DAZZLE och CHARLES går ut. 15 

MEDDLE Nu tvekar jag inte när jag säger att det där var höjden av otacksamhet. … Åh, mr 

Cool, har ni ett ögonblick över? 

Lämnar över sin räkning. 

COOL Vad är nu detta? 

MEDDLE En liten räkning över vad ni är skyldig för information som delgivits er angående 20 

den senaste mantalsskrivningen i Oldborough med grannskap. Sex shilling och åtta pence.  

COOL Jaså, det tycker ni att jag ska betala för? 

MEDDLE Ovillkorligen. 

COOL Jag har inga invändningar, det är en rimlig kostnad. Men kom ihåg att jag är betjänt, 

och min enda lön är mat och husrum. Kan ni låta ett litet råd följa med på köpet om jag ger 25 

er pengarna? 

MEDDLE (Harklar sig) Det ska jag göra. 

COOL En man har förolämpat mig och jag vill skälla ut honom. Vilka uttryck kan leda till en 

stämning?  

MEDDLE Ni får kalla honom vad ni vill, så länge det inte finns några vittnen. 30 

COOL Får jag det? (Ser sig omkring) Då så. Ni är en lumpen, lömsk lagvrängare! 

MEDDLE Hallå där! 

COOL En medelmåttig, snaskig skam för ert yrke! 

MEDDLE Förtal! Ärekränkning! 



 71 

COOL Ay; but where are your witnesses? 

MEDDLE Give me the costs: six and eightpence. 

COOL I deny that you gave me information at all. 

MEDDLE You do? 

COOL Yes; where are your witnesses? 5 

Exit 

MEDDLE Ah! Dam'me! 

Exit 

 

End of Act II 10 

 

 

ACT III 

 

A morning-room in Oak Hall, French windows opening to the lawn. MAX and SIR 15 

HARCOURT seated together on one side, DAZZLE on the other; GRACE and YOUNG 

COURTLY are playing at chess at back. All dressed for dinner 

MAX (Aside to SIR HARCOURT) What can I do? 

SIR HARCOURT (to MAX) Get rid of them civilly. 

MAX [to SIR HARCOURT] What, turn them out after I particularly invited them to stay a 20 

month or two? 

SIR HARCOURT [To MAX] Why, they are disreputable characters. As for that young 

fellow, in whom my Lady Courtly appears so particularly absorbed, I am bewildered; I 

have written to town for my Charles, my boy; it certainly is the most extraordinary 

likeness— 25 

DAZZLE Sir Harcourt, I have an idea. 

SIR HARCOURT Sir, I am delighted to hear it. (Aside to MAX) That fellow is a swindler. 

MAX [To SIR HARCOURT] I met him at your house.  

SIR HARCOURT [To MAX] Never saw him before in all my life. 

DAZZLE (Crossing to SIR HARCOURT) I will bet you five to one that i can beat you three 30 

out of four games at billiards, with one hand. 

SIR HARCOURT No, sir. 

DAZZLE I don't mind giving you ten points in fifty. 

SIR HARCOURT Sir, I never gamble.  
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COOL Javisst, men var är vittnena? 

MEDDLE Ge mig pengarna. Sex shilling och åtta pence. 

COOL Jag förnekar att ni alls givit mig någon information. 

MEDDLE Gör ni? 

COOL Ja. Var är vittnena? 5 

Går ut. 

MEDDLE Fördömt! 

Går ut. 

Slut på akt II 

 10 

 

AKT III 

 

Ett vardagsrum på Oak Hall, med franska fönster som vetter ut mot gräsmattan. 

MAX och SIR HARCOURT sitter tillsammans på ena sidan, DAZZLE sitter på den andra. 15 

GRACE och CHARLES spelar schack i fonden. Alla är middagsklädda. 

MAX (Avsides till SIR HARCOURT) Vad ska jag göra? 

SIR HARCOURT (Till MAX) Sparka ut dem på något artigt sätt. 

MAX (Till SIR HARCOURT) Hur ska jag kunna kasta ut dem när jag har bett dem stanna en 

månad eller två?  20 

SIR HARCOURT (Till MAX) De verkar vara skumma typer. Och den där unge mannen som 

den blivande lady Courtly verkar vara så fullständigt fängslad av förbryllar mig. Jag har 

skickat bud till London efter Charles, min son. De är verkligen oerhört lika … 

DAZZLE Sir Harcourt, jag har en idé.  

SIR HARCOURT Då ska jag gärna lyssna. (Avsides till MAX) Den där jeppen är en skojare. 25 

MAX (Till SIR HARCOURT) Jag träffade honom hos dig. 

SIR HARCOURT (Till MAX) Har aldrig sett honom förut i hela mitt liv. 

DAZZLE (Går över till SIR HARCOURT) Jag slår vad om att jag slår er i tre av fyra partier 

biljard, med ena handen bakbunden. Jag sätter fem mot ett! 

SIR HARCOURT Nej tack. 30 

DAZZLE Om vi spelar till femtio får ni tio poängs handikapp.  

SIR HARCOURT Jag ägnar mig inte åt hasardspel. 
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DAZZLE You don't? Well, I'll teach you—easiest thing in life. You have every requisite: 

good temper—  

SIR HARCOURT I have not, sir.  

DAZZLE A long-headed, knowing old buck. 

SIR HARCOURT Sir! 5 

They go up, conversing with MAX 

GRACE Really, Mr Hamilton, you improve. A young man pays us a visit, as you half 

intimate, to escape inconvenient friends: that is complimentary to us, his hosts. 

YOUNG COURTLY Nay, that is too severe. 

GRACE After an acquaintanceship of two days, you sit down to teach me chess and domestic 10 

economy at the same time. Might I ask where you graduated in that science, where you 

learned all that store of matrimonial advice which you have obliged me with? 

YOUNG COURTLY I inferred it, madam, from the moment I beheld you, and having studied 

my subject con amore took my degrees from your eyes. 

GRACE Oh, I see you are a Master of Arts already. 15 

YOUNG COURTLY  Unfortunately, no; I shall remain a bachelor, till you can assist me to 

that honour. 

SIR HARCOURT comes down [with DAZZLE] 

(Aside to DAZZLE) Keep the old boy away. 

DAZZLE (Aside [to YOUNG COURTLY]) How do you get on? 20 

YOUNG COURTLY (Aside [to DAZZLE]) Splendidly! 

SIR HARCOURT Is the conversation strictly confidential, or might I join? 

DAZZLE (Taking his arm) Oh, not in the least, my dear sir. We were remarking that rifle 

shooting was an excellent diversion during the summer months. 

SIR HARCOURT (Drawing himself up) Sir, I was addressing— 25 

DAZZLE And I was saying what a pity it was I couldn't find anyone reasonable enough to 

back his opinion with long odds. Come out on the lawn and pitch up your hat, and I will 

hold you ten to one I put a bullet in it every time, at forty paces. 

SIR HARCOURT No, sir; I consider you— 

MAX (At window) Here, all of you—look! Here is Lady Gay Spanker coming across the lawn 30 

at a hand gallop! 
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DAZZLE Inte? Då ska jag lära er, det är det lättaste som finns. Ni har allt som krävs: rätt 

temperament … 

SIR HARCOURT Det har jag inte alls.  

DAZZLE En listig, knipslug gammal bock. 

SIR HARCOURT Men min bäste herre! 5 

De rör sig mot fonden i samtal med MAX. 

GRACE Mr Hamilton, jag måste allt säga att det bara blir bättre och bättre. En ung man 

besöker oss – det här är vad ni så smått antyder – för att komma ifrån besvärliga vänner. 

Det är verkligen smickrande för oss, som är hans värdar.  

CHARLES Nej, nu är ni för hård.  10 

GRACE Efter att vi varit bekanta i två dagar slår ni er ned för att lära mig schack och 

hushållsekonomi på samma gång. Får jag fråga var ni tog examen i ämnet? Var har ni 

skaffat er denna uppsättning av äktenskapliga råd som ni så vänligt har försett mig med?  

CHARLES Kära fröken, det kom över mig i det ögonblick jag först såg er, och efter att ha 

studerat ämnet con amore tog jag examen vid er blick.  15 

GRACE Ja, ni tycks redan ha avlagt magisterexamen.  

CHARLES Tyvärr är jag ännu bara en enkel kandidat, men med er handledning skulle jag 

nog kunna viga mig åt ämnet … 

SIR HARCOURT går fram till dem, tillsammans med DAZZLE. 

(Avsides till DAZZLE) Se till att den gamle gossen håller sig undan. 20 

DAZZLE (Avsides till CHARLES) Hur går det?  

CHARLES (Avsides till DAZZLE)Som på räls! 

SIR HARCOURT Är samtalet helt privat, eller får jag slå mig ned?  

DAZZLE (Tar hans arm) Inte alls, käre vän. Vi anmärkte bara att gevärsskytte är utmärkt 

som förströelse på sommaren, innan jakten börjar till hösten. 25 

SIR HARCOURT (Rätar upp sig) Min herre, jag talade till … 

DAZZLE Och jag sa just att det är synd att jag inte hittar någon med vett nog att styrka sin 

åsikt med höga odds. Om ni följer med mig ut på gräsmattan och hänger upp hatten 

någonstans ger jag er tio mot ett på att jag på fyrtio stegs avstånd kan träffa den på varje 

försök. 30 

SIR HARCOURT Nej. Jag anser att ni är … 

MAX (Vid fönstret) Hörni, allihop! Titta! Här kommer lady Gay Spanker över gräsmattan i 

samlad galopp!  
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SIR HARCOURT (Running to the window) Bless me, the horse is running away! 

MAX Look how she takes that fence! There's a seat. 

SIR HARCOURT Lady Gay Spanker? Who may she be? 

GRACE Gay Spanker, Sir Harcourt? My cousin and dearest friend: you must like her. 

SIR HARCOURT It will be my devoir, since it is your wish, though it will be a hard task in 5 

your presence. 

GRACE I am sure she will like you. 

SIR HARCOURT Ha, ha! I flatter myself. 

YOUNG COURTLY Who and what is she? 

GRACEGlee, glee made a living thing. Nature in some frolic mood shut up a merry devil in 10 

her eye and, spiting Art, stole Joy's brightest harmony to thrill her laugh, which peals out 

Sorrow's knell. Her cry rings loudest in the field; the very echo loves it best; and as each 

hill attempts to ape her voice, Earth seems to laugh that it made a thing so glad. 

MAX Ay, the merriest minx I ever kissed. 

LADY GAY laughs without 15 

LADY GAY (Without) Max! 

MAX Come in, you mischievous puss. 

Enter JAMES 

JAMES Mr Adolphus and Lady Gay Spanker. 

Exit 20 

Enter LADY GAY, fully equipped in riding habit, &c. 

LADY GAY Ha, ha! Well, governor, how are ye? I have been down five times, climbing up 

your stairs in my long clothes.—How are you, Grace dear? (Kisses her)—There, don't 

fidget, Max. And there (Kisses him)—there's one for you. 

SIR HARCOURT Ahem! 25 

LADY GAY Oh, gracious! I didn't see you had visitors. 

MAX Permit me to introduce. Sir Harcourt Courtly, Lady Gay Spanker; Mr Dazzle, Mr 

Hamilton, Lady Gay Spanker. 

SIR HARCOURT (Aside) A devilish fine woman! 

DAZZLE (Aside to SIR HARCOURT) She's a devilish fine woman. 30 

LADY GAY You mustn't think anything of the liberties I take with my old papa here, bless 

him. 
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SIR HARCOURT (Springer till fönstret) Kära nån, hästen skenar!  

MAX Se bara hur hon tar staketet! Det kallar jag sits. 

SIR HARCOURT Lady Gay Spanker? Och vem är det? 

GRACE Gay Spanker, sir Harcourt? Det är min kusin och bästa vän. Ni kan inte undgå att 

tycka om henne. 5 

SIR HARCOURT Jag ser det som en plikt, om det är vad ni önskar, men det kommer att bli 

svårt när ni är i närheten.  

GRACE Jag är övertygad om att hon kommer att tycka om er.  

SIR HARCOURT Ha, ha! Det tror jag säkert. 

CHARLES Vem och vad är hon? 10 

GRACE Fröjd, fröjd i människohamn. Naturen måste ha varit på uppsluppet humör när den 

stängde in en glad liten djävul i hennes blick, och ställde till förtret för konsten genom att 

stjäla glädjens ljuvaste harmoni och låta den skälva i hennes skratt, som klingar högre än 

sorgens själaringning. Hennes röst dränker de andra i jaktfältet. Ekot älskar ljudet av den, 

och när varenda kulle försöker härma den tycks jorden skratta för att den gjort något så 15 

vackert.  

MAX Ja, hon är den ystraste katta jag någonsin kysst. 

LADY GAY skrattar utanför. 

LADY GAY (Utanför) Max! 

MAX Kom in, din okynniga lilla snärta. 20 

JAMES kommer in. 

JAMES Mr Adolphus och lady Gay Spanker. 

Går ut. 

LADY GAY iförd ridklädsel med tillbehör kommer in. 

LADY GAY Ha, ha! Käre farbror, hur har ni det här i huset? Jag har varit här fem gånger och 25 

sprungit upp och ned för trapporna i mina ridkläder. Grace, kära du, hur står det till? 

(Kysser henne) Stå inte där och trampa, Max. Här (kysser honom) är en till dig också. 

SIR HARCOURT harklar sig. 

Åh, dra på trissor! Jag såg inte att ni hade besök. 

MAX Låt mig presentera er för varandra. Sir Harcourt Courtly, lady Gay Spanker. Mr Dazzle, 30 

mr Hamilton, lady Gay Spanker.  

SIR HARCOURT (Avsides) En fördömt stilig kvinna! 

DAZZLE (Avsides till SIR HARCOURT) Ja, hon är verkligen en fördömt stilig kvinna! 

LADY GAY Tro nu inget om friheterna jag tar mig med den här välsignade gamle farbrorn. 
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SIR HARCOURT Oh, no. (Aside) I only thought I should like to be in his place. 

LADY GAY I am so glad you have come, Sir Harcourt. Now we shall be able to make a 

decent figure at the heels of a hunt. 

SIR HARCOURT Does your ladyship hunt? 

LADY GAY Ha! I say, governor, does my ladyship hunt? I rather flatter myself that I do 5 

hunt. Why, Sir Harcourt, one might as well live without laughing as without hunting. Man 

was fashioned expressly to fit a horse. Are not hedges and ditches created for leaps? Of 

course. And I look upon foxes to be the most blessed dispensation of a benign Providence. 

SIR HARCOURT Yes, it is all very well in the abstract; I tried it once. 

LADY GAY Once! Only once? 10 

SIR HARCOURT Once, only once. And then the animal ran away with me. 

LADY GAY Why, you would not have him walk? 

SIR HARCOURT Finding my society disagreeable, he instituted a series of kicks with a view 

to removing the annoyance; but, aided by the united stays of the mane and tail, I frustrated 

his intentions. His next resource, however, was more effectual, for he succeeded in rubbing 15 

me off against a tree. 

MAX and LADY GAY Ha, ha, ha! 

DAZZLE How absurd you must have looked with your legs and arms in the air, like a 

shipwrecked tea-table. 

SIR HARCOURT I never looked absurd in my life. Ah, it may be very amusing in relation, I 20 

dare say, but very unpleasant in effect. 

LADY GAY I pity you, Sir Harcourt. It was criminal in your parents to neglect your 

education so shamefully. 

SIR HARCOURT Possibly; but be assured I shall never break my neck awkwardly from a 

horse when it might be accomplished with less trouble from a bedroom window. 25 

YOUNG COURTLY (Aside) My dad will be caught by this she Bucephalus-tamer. 

MAX Ah, Sir Harcourt, had you been here a month ago you would have witnessed the most 

glorious run that ever swept over merry England's green cheek—a steeplechase, sir, which 

I intended to win, but my horse broke down the day before. I had a chance, 

notwithstanding, and but for Gay here I should have won. How I regretted my absence 30 

from it! How did my filly behave herself, Gay? 
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SIR HARCOURT Inte alls. (Avsides) Men jag tror nog att jag gärna skulle vara i hans skor.  

LADY GAY Jag är så glad att ni är här, sir Harcourt. Nu blir vi någorlunda fulltaliga när vi 

ger oss ut för att följa räven i hasorna. 

SIR HARCOURT Jagar damen? 

LADY GAY Ha! Jag säger då det, gamle kanalje, jagar damen? Jag inbillar mig att jag till 5 

och med gör det väl. Sir Harcourt, man kan lika gärna leva utan skratt som utan jakt. 

Människan är uttryckligen formad för att passa på en häst. Har inte häckar och diken 

skapats för att hoppas över? Jo! Och jag hävdar att rävar är det mest välsignade som Guds 

försyn försett oss med.  

SIR HARCOURT Ja, i teorin är det väl gott nog. Jag har provat en gång. 10 

LADY GAY En gång! Bara en? 

SIR HARCOURT En, blott en gång. Och sedan skenade djuret iväg med mig. 

LADY GAY Ni skulle väl inte hellre se att han gick? 

SIR HARCOURT Eftersom han inte uppskattade mitt sällskap började han sparka bakut i 

syfte att avlägsna olägenheten. Emellertid omintetgjorde jag denna föresats med hjälp av 15 

gemensamt stöd från man och svans. Hans nästa utväg var dock effektivare, ty då lyckades 

han skrapa av mig mot ett träd.  

MAX och LADY GAY Ha, ha, ha! 

DAZZLE Så befängd ni måste ha sett ut med ben och armar i luften, som ett skeppsbrutet 

serveringsbord! 20 

SIR HARCOURT Jag har då aldrig sett befängd ut i hela mitt liv. Åh, det kan väl hända att 

det låter lustigt när jag berättar om det, men det var mycket otrevligt i verkligheten.  

LADY GAY Jag tycker synd om er, sir Harcourt. Det var brottsligt av era föräldrar att så 

skamligt försumma er utbildning. 

SIR HARCOURT Det är möjligt, men ni kan vara säker på att jag aldrig kommer att bryta 25 

nacken av mig i ett klumpigt fall från en häst när det så lätt kan åstadkommas via ett 

sovrumsfönster. 

CHARLES (Avsides) Den här kvinnan skulle ha tämjt Bukefalos. Min far fångar hon lätt.  

MAX Ack, sir Harcourt, om ni hade varit här för en månad sedan hade ni blivit vittne till det 

praktfullaste lopp som någonsin svept över muntra Englands gröna kind – ett hinderlopp 30 

som jag hade planerat att vinna, om inte hästen hade störtat dagen innan. Jag hade ändå en 

annan häst med i loppet, och hade det inte varit för Gay hade vi vunnit. Vad det har grämt 

mig att jag inte var med! Gay, hur uppförde sig mitt sto? 
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LADY GAY Gloriously, Max, gloriously! There were sixty horses in the field, all mettle to 

the bone. The start was a picture: away we went in a cloud, pell-mell, helter-skelter—the 

fools first as usual, using themselves up. We soon passed them: first your Kitty, then my 

Blueskin, and Craven's colt last. Then came the tug. Kitty skimmed the walls, Blueskin 

flew o'er the fences, the colt neck and neck, and half a mile to run. At last the colt baulked 5 

a leap and went wild. Kitty and I had it all to ourselves; she was three lengths ahead as we 

breasted the last wall—six feet if an inch, and a ditch on the other side. Now for the first 

time I gave Blueskin his head. Ha, ha! Away he flew like a thunderbolt; over went the 

filly; I over the same spot, leaving Kitty in the ditch—walked the steeple, eight miles in 

thirty minutes, and scarcely turned a hair. 10 

ALL Bravo! Bravo! 

LADY GAY Do you hunt? 

DAZZLE Hunt! I belong to a hunting family. I was born on horseback and cradled in a 

kennel. Ay, and I hope I may die with a whoo-whoop! 

MAX (To SIR HARCOURT) You must leave your town habits in the smoke of London; here 15 

we rise with the lark. 

SIR HARCOURT Haven't the remotest conception when that period is. 

GRACE The man that misses sunrise loses the sweetest part of his existence. 

SIR HARCOURT Oh, pardon me; I have seen sunrise frequently after a ball or from the 

window of my travelling carriage, and I always considered it disagreeable. 20 

GRACE I love to watch the first tear that glistens in the opening eye of morning. The silent 

song the flowers breathe, the thrilly choir of the woodland minstrels, to which the modest 

brook trickles applause—these, swelling out the sweetest chord of sweet creation's matins, 

seem to pour some soft and merry tale into the daylight's ear, as if the waking world had 

dreamed a happy thing and now smiled o'er the telling of it. 25 

SIR HARCOURT The effect of a rustic education! Who could ever discover music in a damp, 

foggy morning, except those confounded waits who never play in tune and a miserable 

wretch who makes a point of crying ‘Coffee’ under my window just as I am persuading 

myself to sleep? In fact, I never heard any music worth listening to except in Italy. 

LADY GAY No? Then you never heard a well-trained English pack, full cry. 30 

SIR HARCOURT Full cry! 
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LADY GAY Enastående, Max, enastående! Sextio hästar deltog, alla med mod ända in i 

märgen. Starten var en tablå, ska ni veta: vi for i väg i ett moln, huller om buller, hals över 

huvud. Stollarna låg först, som vanligt, och tog ut sig. Det tog inte lång tid innan vi gick 

om dem, först din Kitty, sedan min Blueskin, och Cravens unghäst sist. Då började 

kampen. Kitty gled över murarna, Blueskin svävade över staketen och unghästen höll 5 

jämna steg med mindre än en kilometer kvar. Äntligen vägrade unghästen vid ett hinder 

och började skena. Kitty och jag hade täten för oss själva. Hon var tre hästlängder före mig 

när vi närmade oss den sista muren – jag kan svära på att den var två meter hög, med ett 

dike på andra sidan. Nu gav jag äntligen fria tyglar. Ha, ha! Han flög iväg som en blixt. 

Kitty hoppade, sedan jag på samma ställe och lämnade henne på efterkälken. Raka vägen 10 

in i mål, en mil på trettio minuter, och vi var knappt andfådda. 

ALLA Bravo! Bravo! 

LADY GAY Jagar ni? 

DAZZLE Jagar! Jag kommer från en jaktfamilj. Född på hästryggen, blev vaggad i 

hundgården. Ja, och jag hoppas dö med ett tallyho ringande i öronen. Tjoho! 15 

MAX (Till SIR HARCOURT) Ni måste lämna era stadsvanor i Londondimman. Här stiger vi 

upp med tuppen.  

SIR HARCOURT Har inte den blekaste om när det inträffar.  

GRACE Den som inte ser soluppgången går miste om livets ljuvaste stund. 

SIR HARCOURT Åh, ursäkta mig, men jag har ofta sett soluppgången efter en bal eller 20 

genom vagnsfönstret på resor, och jag har alltid tyckt att den är obehaglig.  

GRACE Jag älskar att se den första tår som glänser i ögonvrån när morgonen slår upp 

ögonen. Den tysta sång som blommorna andas när skogens alla fåglar stämmer upp i en 

darrande kör och minsta bäck ger dem en porlande applåd. När deras sång stegras till ett 

vackert ackord i den vackra skapelsens ottesång tycks den fylla dagsljusets öra med en 25 

mjuk och munter saga, som om den vaknande världen hade drömt något glatt och nu ler 

medan den skildrar drömmen.  

SIR HARCOURT Så är det att ha fått en lantlig uppfostran! Vem i hela friden kan höra musik 

i en fuktig, dimmig morgon, utom de fördömda gatumusikanter som driver runt om 

morgnarna och alltid spelar falskt, eller lymmeln som gjort det till en regel att ropa ”kaffe” 30 

under fönstret just när jag försöker övertala mig själv att sova? Jag har faktiskt aldrig hört 

musik värd att lyssna till, utom i Italien. 

LADY GAY Inte? Då kan ni aldrig ha hört ett väldresserat engelskt jaktlag i full karriär. 

SIR HARCOURT Full karriär! 
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LADY GAY Ay; there is harmony if you will. Give me the trumpet neigh, the spotted pack 

just catching scent! What a chorus in their yelp! The view-halloo, blent with a peal of free 

and fearless mirth! That's our old English music; match it where you can. 

SIR HARCOURT (Aside) I must see about Lady Gay Spanker. 

DAZZLE (Aside to SIR HARCOURT) Ah, would you— 5 

LADY GAY Time then appears as young as love, and plumes as swift a wing. Away we go! 

The earth flies back to aid our course. Horse, man, hound, earth, heaven—all, all one piece 

of glowing ecstasy! Then I love the world, myself, and every living thing; my jocund soul 

cries out for very glee, as it could wish that all creation had but one mouth that I might kiss 

it. 10 

SIR HARCOURT (Aside) I wish I were the mouth. 

MAX Why, we will regenerate you, baronet.—But Gay, where is your husband? Where is 

Adolphus? 

LADY GAY Bless me, where is my Dolly? 

SIR HARCOURT You are married, then? 15 

LADY GAY I have a husband somewhere, though I can't find him just now.—(Calls) Dolly, 

dear! (Aside to MAX) Governor, at home I always whistle when I want him. 

Enter SPANKER 

SPANKER Here I am. Did you call me, Gay? 

SIR HARCOURT (Eyeing him) Is that your husband?  20 

LADY GAY (Aside [to SIR HARCOURT]) Yes, bless his stupid face; that's my Dolly. 

MAX [to SPANKER] Permit me to introduce you to Sir Harcourt Courtly. 

SPANKER How d'ye do? I—ah—um! 

Appears frightened 

LADY GAY (Gets behind him) Delighted to have the honour of making the acquaintance of a 25 

gentleman so highly celebrated in the world of fashion. 

SPANKER Oh, yes. Delighted, I'm sure—quite—very; so delighted—delighted. 

Gets quite confused; draws on his glove and tears it 

LADY GAY Where have you been, Dolly?  

SPANKER Oh, ah; I was just outside. 30 

MAX Why did you not come in?  
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LADY GAY Javisst, där kan ni få höra vackra harmonier. Ge mig trumpetgnägget när 

vittringen når det fläckiga hundkopplet! Skallet blir en vacker kör! Tjoandet när räven 

upptäcks blandas med ohämmade, orädda glädjetjut. Där har ni den gamla goda engelska 

musiken. Dess like kan ni försöka hitta var ni vill!  

SIR HARCOURT (Avsides) Jag måste ta reda på mer om lady Gay Spanker. 5 

DAZZLE (Avsides till SIR HARCOURT) Skulle ni kunna … 

LADY GAY Då tycks tiden vara så ung som kärleken själv, och lika lätt på vingen. Tallyho! 

Loppet dundrar fram över jorden som snurrar snabbare för att hjälpa oss på traven. Häst, 

människa, hund, jord, himmel – alla, alla är en enda glödande extas! Då älskar jag världen, 

mig själv och allt som lever. Min gladlynta själ ropar av glädje, som om den önskade att 10 

hela skapelsen hade blott en mun, så att jag kunde kyssa den.  

SIR HARCOURT (Avsides) Jag önskar att jag vore den munnen. 

MAX Vi ska nog se till att baroneten blir pånyttfödd … Men Gay, var är din make? Var är 

Adolphus?  

LADY GAY Jestanes, var är Dolly? 15 

SIR HARCOURT Ni är således gift? 

LADY GAY Jag har en make någonstans, men jag kan inte hitta honom för tillfället. (Ropar) 

Dolly, älskling! (Avsides till MAX) Hemma visslar jag bara på honom när jag vill honom 

något. 

SPANKER kommer in. 20 

SPANKER Här är jag. Gay, ropade du?  

SIR HARCOURT (Granskar honom) Är det där er make? 

LADY GAY (Avsides till SIR HARCOURT) Ja, Gud välsigne honom. Han må se lite korkad 

ut, men det där är min Dolly. 

MAX (Till SPANKER) Låt mig få presentera dig för sir Harcourt Courtly.  25 

SPANKER Hur står det till? Jag … (Stammar och harklar sig, verkar rädd) 

LADY GAY (Ställer sig bakom honom) Så förtjusande att få träffa en gentleman som är så 

firad och berömd i societeten.  

SPANKER Ja, just. Förtjusande, givetvis … absolut … oerhört. Så förtjusande. Förtjust.  

Blir förvirrad, drar i handsken och river sönder den. 30 

LADY GAY Var har du varit, Dolly? 

SPANKER (Stammar) Jag var alldeles utanför. 

MAX Varför kom ni inte in? 
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SPANKER I'm sure I didn't—I don't exactly know; but I thought as—perhaps—I can't 

remember. 

DAZZLE Shall we have the pleasure of your company to dinner?  

SPANKER I always dine—usually—that is, unless Gay remains. 

LADY GAY Stay dinner? Of course. We came on purpose to stop three or four days with 5 

you. 

GRACE [rising] Will you excuse my absence, Gay? 

MAX What, what! Where are you going? What takes you away? 

GRACE We must postpone the dinner till Gay is dressed. 

MAX Oh, never mind; stay where you are. 10 

GRACE No, I must go. 

MAX I say you shan't. I will be king in my own house.  

GRACE Do, my dear uncle. You shall be king, and I'll be your prime minister; that is, I will 

rule and you shall have the honour of taking the consequences. 

Exit 15 

LADY GAY Well said, Grace. Have your own way; it is the only thing we women ought to 

be allowed. 

MAX Come, Gay; dress for dinner.  

SIR HARCOURT Permit me, Lady Gay Spanker. 

LADY GAY With pleasure. What do you want? 20 

SIR HARCOURT To escort you. 

LADY GAY Oh, never mind; I can escort myself, thank you, and Dolly too.—Come, dear. 

Exit 

SIR HARCOURT Au revoir! 

SPANKER Ah, thank you. 25 

Exit awkwardly 

SIR HARCOURT What an ill-assorted pair! 

MAX Not a bit. She married him for freedom, and she has it; he married her for protection, 

and he has it. 

SIR HARCOURT How he ever summoned courage to propose to her, I can't guess. 30 

MAX Bless you, he never did. She proposed to him. She says he would if he could; but as he 

couldn't she did for him. 

Exeunt [MAX and SIR HARCOURT] laughing 
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SPANKER Jag tror inte att jag … jag är inte helt säker, men jag trodde att … kanske … jag 

minns inte. 

DAZZLE Får vi njuta av ert sällskap till middagen? 

SPANKER Jag äter alltid … om inte … det vill säga, om inte Gay stannar. 

LADY GAY Stanna på middag? Självklart. Vi tänkte stanna tre eller fyra dagar, det var 5 

därför vi kom. 

GRACE Gay, förlåter du mig om jag lämnar er? 

MAX Vadå? Vart ska du? Varför lämnar du oss? 

GRACE Vi måste skjuta upp middagen tills Gay har klätt om. 

MAX Bry dig inte om det, stanna här. 10 

GRACE Nej, jag måste. 

MAX Och jag säger att du inte måste. Jag är väl ändå kung i mitt eget hus! 

GRACE Var det, käre farbror. Du kan vara kung och jag kan vara premiärminister. Det vill 

säga: jag styr och du får äran att hantera följderna. 

Går ut. 15 

LADY GAY Väl talat, Grace. Gör som du vill. Det är det enda vi kvinnor bör tillåtas att göra. 

MAX Seså, Gay. Klä om till middagen. 

SIR HARCOURT Tillåt mig, lady Gay Spanker. 

LADY GAY Med nöje! Vad är det ni vill? 

SIR HARCOURT Eskortera er. 20 

LADY GAY Åh, bry er inte om det. Jag kan eskortera mig själv, och Dolly med, men tack 

ändå. Kom, kära vän! 

Går ut. 

SIR HARCOURT Au revoir! 

SPANKER Åh, tack så mycket.  25 

Verkar bortkommen, går ut. 

SIR HARCOURT Ett sådant omaka par! 

MAX Inte det minsta. Hon gifte sig med honom för frihetens skull, och frihet får hon. Han 

gifte sig med henne för beskyddets skull, och beskydd får han. 

SIR HARCOURT Hur han samlade tillräckligt med mod för att fria till henne kan jag inte ens 30 

föreställa mig.  

MAX Åh, bevare oss, det gjorde han aldrig. Hon friade till honom. Hon säger att han hade 

gjort det om han hade kunnat, men eftersom han inte kunde gjorde hon det åt honom. 

MAX och SIR HARCOURT skrattar och går ut. 
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Enter COOL with a letter 

COOL Mr Charles, I have been watching to find you alone. Sir Harcourt has written to town 

for you. 

YOUNG COURTLY The devil he has! 

COOL He expects you down tomorrow evening.  5 

DAZZLE Oh, he'll be punctual.—A thought strikes me. 

YOUNG COURTLY Pooh! Confound your thoughts. I can think of nothing but the idea of 

leaving Grace at the very moment when I had established the most— 

DAZZLE What if I can prevent her marriage with your governor? 

YOUNG COURTLY Impossible! 10 

DAZZLE He's pluming himself for the conquest of Lady Gay Spanker. It would not be 

difficult to make him believe she accedes to his suit; and if she would but join in the 

plan— 

YOUNG COURTLY I see it all. And do you think she would? 

DAZZLE I mistake my game if she would not. 15 

COOL Here comes Sir Harcourt! 

DAZZLE I'll begin with him. Retire, and watch how I'll open the campaign for you. 

YOUNG COURTLY and COOL retire  

Enter SIR HARCOURT 

SIR HARCOURT [Aside] Here is that cursed fellow again. 20 

DAZZLE Ah, my dear old friend. 

SIR HARCOURT Mr Dazzle. 

DAZZLE I have a secret of importance to disclose to you. Are you a man of honour? Hush! 

Don't speak; you are. It is with the greatest pain I am compelled to request you, as a 

gentleman, that you will shun studiously the society of Lady Gay Spanker. 25 

SIR HARCOURT Good gracious! Wherefore, and by what right, do you make such a 

demand? 

DAZZLE Why, I am distantly related to the Spankers. 

SIR HARCOURT Why, dam'me, sir, if you don't appear to be related to every family in Great 

Britain! 30 

DAZZLE A good many of the nobility claim me as a connection. But to return: she is much 

struck with your address; evidently she laid herself out for display— 

SIR HARCOURT Ha, you surprise me! 

DAZZLE To entangle you. 
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COOL kommer in med ett brev. 

COOL Mr Charles, jag har väntat på att ni ska bli ensam. Sir Harcourt har skickat bud till stan 

efter er.  

CHARLES Jäklar, har han det? 

COOL Han tror att ni kommer i morgon kväll. 5 

DAZZLE Han ska nog vara punktlig. Jag fick just en idé.  

CHARLES Pyttsan! Åt helvete med dina idéer. Jag kan inte tänka på något annat att lämna 

Grace just när jag lyckats skaffa en högst … 

DAZZLE Tänk om jag kan se till att hon inte gifter sig med din far? 

CHARLES Omöjligt! 10 

DAZZLE Han putsar fjädrarna inför erövringen av lady Gay Spanker. Det skulle inte vara 

svårt att få honom att tro att hon går med på uppvaktningen, och om hon bara var med på 

planen … 

CHARLES Jag förstår precis. Tror du att hon skulle göra det? 

DAZZLE Om jag inte helt tappat sinnet för jakten så skulle hon det. 15 

COOL Nu kommer sir Harcourt! 

DAZZLE Jag börjar med honom. Dra dig undan och studera hur jag inleder fälttåget åt dig. 

CHARLES och COOL går ut. 

SIR HARCOURT kommer in. 

SIR HARCOURT (Avsides) Här står den där fördömde karln igen. 20 

DAZZLE Åh, käre gamle vän.  

SIR HARCOURT Mr Dazzle. 

DAZZLE Jag har en mycket viktig hemlighet att avslöja för er. Är ni en ärans man? Sch! Säg 

inget. Det är ni. Det gör mig oerhört illa, men jag måste kräva att ni, som den gentleman ni 

är, ser till att undvika lady Gay Spankers sällskap.  25 

SIR HARCOURT På min ära! Med vilken rätt utkräver ni ett sådant löfte, och varför?  

DAZZLE Jag är faktiskt avlägset släkt med paret Spanker.  

SIR HARCOURT Dra mig baklänges; min herre verkar vara släkt med varenda familj i 

landet! 

DAZZLE En stor del av adeln gör anspråk på att vara släkt med mig. Men till ämnet: den 30 

hövliga uppmärksamhet ni visade henne gjorde stort intryck, ja, ni såg ju hur hon kråmade 

sig för er.  

SIR HARCOURT Ha, jag vet inte vad jag ska säga!  

DAZZLE För att snärja er. 
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SIR HARCOURT Ha, ha! Why, it did appear like it. 

DAZZLE You will spare her for my sake; give her no encouragement. If disgrace come upon 

my relatives, the Spankers, I should never hold up my head again. 

SIR HARCOURT (Aside) I shall achieve an easy conquest, and a glorious. Ha, ha! I never 

remarked it before, but this is a gentleman. 5 

DAZZLE May I rely on your generosity?  

SIR HARCOURT Faithfully. (Shakes his hand) Sir, I honour and esteem you; but might I ask 

how you came to meet our friend Max Harkaway in my house in Belgrave Square? 

Enter YOUNG COURTLY [who] sits on sofa at back 

DAZZLE Certainly. I had an acceptance of your son's for one hundred pounds. 10 

SIR HARCOURT (Astonished) Of my son's? Impossible! 

DAZZLE Ah, sir, fact! He paid a debt for a poor unfortunate man—fifteen children, half a 

dozen wives, the devil knows what all. 

SIR HARCOURT Simple boy! 

DAZZLE Innocent youth, I have no doubt. When you have the hundred convenient, I shall 15 

feel delighted. 

SIR HARCOURT Oh, follow me to my room, and if you have the document it will be 

happiness to me to pay it. Poor Charles. Good heart! 

DAZZLE Oh, a splendid heart, I dare say. 

Exit SIR HARCOURT  20 

[To YOUNG COURTLY] Come here; write me the bill. 

YOUNG COURTLY What for? 

DAZZLE What for? Why, to release the unfortunate man and his family, to be sure, from jail. 

YOUNG COURTLY Who is he? 

DAZZLE Yourself. 25 

YOUNG COURTLY But I haven't fifteen children. 

DAZZLE Will you take your oath of that?  

YOUNG COURTLY Nor four wives. 

DAZZLE More shame for you, with all that family. Come, don't be obstinate. Write, and date 

it back. 30 

YOUNG COURTLY Ay, but where is the stamp? 
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SIR HARCOURT Ha, ha! Ja, det verkade faktiskt så.  

DAZZLE För min skull måste ni skona henne, och inte uppmuntra henne. Om mina släktingar 

Spankers skulle vanhedras, så skulle jag aldrig mer kunna hålla huvudet högt. 

SIR HARCOURT (Avsides) Det här blir en lätt erövring, och en underbar sådan. Ha, ha! Jag 

har aldrig märkt det förut, men den här karln är allt en gentleman.  5 

DAZZLE Kan jag lita på ert goda hjärta? 

SIR HARCOURT Med förtröstan. (Skakar hand med honom) Min herre, jag högaktar och 

uppskattar er, men får jag fråga hur det kom sig att ni träffade vår vän Max Harkaway hos 

mig på Belgrave Square? 

CHARLES kommer in och sätter sig på soffan i fonden. 10 

DAZZLE Javisst. Jag hade en bankväxel från er son, värd ett hundra pund. 

SIR HARCOURT (Häpet) Från min son? Omöjligt! 

DAZZLE Åh, herrn, det är ett faktum! Han betalade en skuld åt en stackars olycksalig man 

med femton barn, ett halvdussin fruar, fan vet vad mer. 

SIR HARCOURT Enfaldige pojke! 15 

DAZZLE Ungdomlig troskyldighet, det tvivlar jag inte på. När ni har hundringen tillhanda tar 

jag gärna emot den.  

SIR HARCOURT Ja, kom till mitt rum så ska det bli ett nöje att betala, om ni har dokumentet 

med er. Stackars Charles. Ett gott hjärta! 

DAZZLE Jag skulle nog säga att han har ett strålande hjärta! 20 

SIR HARCOURT går ut. 

 (Till CHARLES) Kom hit och skriv på. 

CHARLES Varför då? 

DAZZLE Varför? För att släppa ut den stackars mannen ur gäldfängelset, och förmodligen 

hans familj också. 25 

CHARLES Vem är det? 

DAZZLE Du själv. 

CHARLES Men jag har inte femton barn.  

DAZZLE Skulle du kunna svära på det? 

CHARLES Och inte fyra fruar heller. 30 

DAZZLE Skamligt, med så många barn. Såja, var inte obstinat. Skriv på. Och antedatera den. 

CHARLES Javisst, men var är växeln?  
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DAZZLE Here they are, of all patterns. (Pulls out a pocket-book) I keep them ready drawn in 

case of necessity, all but the date and acceptance. Now, if you are in an autographic 

humour, you can try how your signature will look across half a dozen of them. There—

write—exactly—you know the place—across—good; and thank your lucky stars that you 

have found a friend at last that gives you money and advice. 5 

Takes paper and exit 

YOUNG COURTLY Things are approaching to a climax. I must appear in propria persona, 

and immediately; but I must first ascertain what are the real sentiments of this riddle of a 

woman. Does she love me? I flatter myself—By Jove, here she comes. I shall never have 

such an opportunity again. 10 

Retires up 

Enter GRACE 

GRACE [Aside] I wish I had never seen Mr Hamilton. Why does every object appear robbed 

of the charm it once presented to me? Why do I shudder at the contemplation of this 

marriage, which till now was to me a subject of indifference? Am I in love? In love! If I 15 

am, my past life has been the work of raising up a pedestal to place my own folly on. I, the 

infidel, the railer! 

YOUNG COURTLY (Advancing) Meditating upon matrimony, madam? 

GRACE (Aside) He little thinks he was the subject of my meditations. (Aloud) No. 

YOUNG COURTLY (Aside) I must unmask my battery now. 20 

GRACE (Aside) How foolish I am! He will perceive that I tremble. I must appear at ease. 

A pause 

YOUNG COURTLY Eh—ah—um! 

GRACE Ah! (They sink into silence again. Aside) How very awkward! 

YOUNG COURTLY (Aside) It is a very difficult subject to begin. (Aloud) Madam,—25 

ahem!—there was—is—I mean—I was about to remark—a—(Aside) Hang me if it is not a 

very slippery subject! I must brush up my faculties; attack her in her own way. (Aloud) 

Sing, O muse!—(Aside) Why, I have made love before to a hundred women! 

GRACE (Aside) I wish I had something to do, for I have nothing to say. 

YOUNG COURTLY Madam, there is a subject so fraught with fate to my future life, that you 30 

must pardon my lack of delicacy, should a too hasty expression mar the fervent courtesy of 

. its intent. To you, I feel aware, I must appear in the light of a comparative stranger. 
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DAZZLE Här har vi allsköns valörer. (Tar fram en plånbok) Jag håller mig med ett antal 

färdigutställda för nödsituationer, med allt utom datum och underskrift. Om du skulle vara 

på autografiskt humör kan du få prova hur din signatur ser ut på några stycken. Där … 

skriv … precis … där, som du vet … på andra sidan … bra. Och tacka din lyckliga stjärna 

för att du äntligen har hittat en vän som ger dig pengar och goda råd. 5 

Tar papperet och går ut. 

CHARLES Saker och ting börjar närma sig klimax. Jag måste dyka upp in propria persona 

och det omedelbart. Men först måste jag ta reda på vad denna gåtfulla kvinna faktiskt 

känner. Älskar hon mig? Jag inbillar mig att … du store! Nu kommer hon. Jag kommer 

aldrig att få en sådan chans igen. 10 

Drar sig undan mot fonden. 

GRACE kommer in. 

GRACE (Avsides) Jag önskar att jag aldrig hade sett mr Hamilton. Varför tycks allt omkring 

mig ha bestulits på den tjusning det en gång hade för mig? Varför bävar jag inför tanken på 

detta äktenskap som fram tills nu var mig fullständigt likgiltigt? Är jag förälskad? 15 

Förälskad! Om jag är det, så har hela mitt liv bestått av att resa en piedestal att placera min 

egen dåraktighet på. Jag, bildstormaren, som rasat mot allt! 

CHARLES Filosoferar fröken över sin förestående förbindelse?  

GRACE (Avsides) Han misstänker inte att han var föremålet för mitt filosoferande. (Högt) 

Nej. 20 

CHARLES (Avsides) Det är dags att öppna eld. 

GRACE (Avsides) Jag är en dåre! Han kommer att märka att jag darrar. Jag måste verka lugn.  

En paus.  

CHARLES Eh … åh … hm! 

GRACE Åh! (De försjunker åter i tystnad, avsides) Så otroligt pinsamt! 25 

CHARLES (Avsides) Det är en svår fråga att börja med. (Högt) Min fröken … (Harklar sig) 

Det var … är … jag menar … jag skulle just påpeka en … (Avsides) Det var då fördömt 

vad svårt det var att få grepp om! Jag måste friska upp min förmåga, och anfalla på hennes 

hemmaplan! (Högt) Sjung, O Gudinna! (Avsides) Jag har ju kurtiserat hundratals kvinnor i 

mitt liv!  30 

GRACE (Avsides) Jag önskar att jag hade något att göra, för jag har inget att säga.  

CHARLES Fröken, det finns en fråga som är så viktig för hela min framtid och mitt öde att ni 

måste ursäkta om ett förhastat uttryck skämmer dess avsikts innerliga artighet. Jag är 

medveten om att jag måste verka vara något av en främling för er. 
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GRACE (Aside) I know what's coming. 

YOUNG COURTLY Of you, I know perhaps too much for my own peace. 

GRACE (Aside) He is in love. 

YOUNG COURTLY I forget all that befell before I saw your beauteous self; I seem born into 

another world, my nature changed. The beams of that bright face, falling on my soul, have 5 

from its chaos warmed into life the flowrets of affection, whose maiden odours now float 

towards the sun, pouring forth on their pure tongue a mite of adoration midst the voices of 

a universe. (Aside) That's something in her own style. 

GRACE Mr Hamilton! 

YOUNG COURTLY You cannot feel surprised— 10 

GRACEI am more than surprised. (Aside) I am delighted. 

YOUNG COURTLY Do not speak so coldly. 

GRACE You have offended me.  

YOUNG COURTLY No, madam; no woman, whatever her state, can be offended by the 

adoration even of the meanest. It is myself whom I have offended and deceived; but still I 15 

ask your pardon. 

GRACE (Aside) Oh! He thinks I'm refusing him. (Aloud) I am not exactly offended, but— 

YOUNG COURTLY Consider my position. A few days, and an insurmountable barrier 

would have placed you beyond my wildest hopes: you would have been my mother. 

GRACE I should have been your mother! (Aside) I thought so. 20 

YOUNG COURTLY No; that is, I meant Sir Harcourt Courtly's bride. 

GRACE (With great emphasis) Never! 

YOUNG COURTLY How! Never? May I then hope—? You turn away. You would not 

lacerate me by a refusal? 

GRACE (Aside) How stupid he is!  25 

YOUNG COURTLY Still silent! I thank you, Miss Grace; I ought to have expected this, fool 

that I have been. One course alone remains: farewell! 

GRACE (Aside) Now he's going. 

YOUNG COURTLY Farewell for ever! (Sits) Will you not speak one word? I shall leave this 

house immediately; I shall not see you again. 30 

GRACE Unhand me, sir; I insist. 
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GRACE (Avsides) Jag vet vad som komma skall. 

CHARLES Det är möjligt att jag känner er för väl för min egen sinnesro. 

GRACE (Avsides) Han är förälskad.  

CHARLES Jag har glömt allt som hände mig innan jag såg er fagra person. Jag tycker mig 

vara pånyttfödd i en annan värld, och mitt väsen har förändrats. Strålarna från ert vackra 5 

anlete spelar över min själ och har ur dess kaos värmt liv i ömhetens blomster, vars orörda 

dofter nu svävar upp mot solen och låter ett korn av tillbedjan flöda fram på sitt rena språk, 

bland universums röster. (Avsides) Det låter som något hon skulle kunna säga.  

GRACE Mr Hamilton! 

CHARLES Ni kan inte vara förvånad … 10 

GRACE Jag är inte bara förvånad. (Avsides) Jag är alldeles till mig! 

CHARLES Tala inte så kallsinnigt.  

GRACE Ni har förolämpat mig. 

CHARLES Nej, fröken. Ingen kvinna, oavsett ställning, kan bli förolämpad av dyrkan, om 

den så kommer från den ringaste person. Det är mig själv jag har förolämpat och förlett, 15 

men jag ber er ändå om ursäkt. 

GRACE (Avsides) Åh! Han tror att jag ger honom korgen. (Högt) Ni har väl inte precis 

förolämpat mig, men … 

CHARLES Tänk på min situation. Om några dagar skulle en oöverstiglig barriär ha fört er 

bortom ens mina vildaste drömmar; ni skulle ha blivit min mor. 20 

GRACE Skulle jag ha blivit er mor? (Avsides) Som jag trodde. 

CHARLES Nej, det vill säga, jag menar sir Harcourt Courtlys brud.  

GRACE (Med ordentligt eftertryck) Aldrig!  

CHARLES Vad! Aldrig? Kan jag då hoppas …? Ni vänder er bort. Ni skulle väl inte sarga 

mig genom att neka? 25 

GRACE (Avsides) Han är så korkad! 

CHARLES Fortfarande tyst. Tack, miss Grace. Jag borde ha förstått att det här skulle hända, 

en sådan dåre som jag har varit. Endast en utväg finns: farväl! 

GRACE (Avsides) Och nu går han. 

CHARLES Farväl, för alltid! (Sätter sig) Kan ni inte ens säga ett enda ord? Jag ska lämna 30 

huset omedelbart och aldrig mer se er. 

GRACE Släpp mig, är ni snäll. Jag insisterar.  
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YOUNG COURTLY (Aside)  Oh! What an ass I've been! (Rushes up to her and seizes her 

hand) Release this hand? Never, never! (Kissing it) Never will I quit this hand. It shall be 

my companion in misery, in solitude, when you are far away. 

GRACE Oh! Should anyone come! (Drops her handkerchief; he stoops to pick it up) For 

heaven's sake, do not kneel. 5 

YOUNG COURTLY (Kneels) For ever thus prostrate before my soul's saint, I will lead a 

pious life of eternal adoration! 

GRACE Should we be discovered thus! Pray, Mr Hamilton, pray—pray. 

YOUNG COURTLY Pray! I am praying. What more can I do?  

GRACE Your conduct is shameful. 10 

YOUNG COURTLY It is. 

Rises 

GRACE And if I do not scream, it is not for your sake that—but it might alarm the family.  

YOUNG COURTLY It might; it would. Say, am I wholly indifferent to you? I entreat one 

word, I implore. You do not withdraw your hand. (She snatches it away; he puts his arm 15 

round her waist) You smile. 

GRACE Leave me, dear Mr Hamilton. 

YOUNG COURTLY Dear! Then I am dear to you? That word once more; say—say you love 

me! 

GRACE Is this fair? 20 

He catches her in his arms, and kisses her 

Enter LADY GAY SPANKER [dressed for dinner] 

LADY GAY Ha! Oh! 

GRACE Gay! Destruction! 

Exit 25 

YOUNG COURTLY Fizgig! The devil. 

LADY GAY Don't mind me; pray, don't let me be any interruption!  

YOUNG COURTLY I was just— 

LADY GAY Yes, I see you were. 

YOUNG COURTLY Oh, madam, how could you mar my bliss in the very ecstasy of its 30 

fulfillment? 

LADY GAY I always like to be in at the death. Never drop your ears. Bless you, she is only a 

little fresh; give her her head and she will outrun herself. 
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CHARLES (Avsides) Åh! Vilken åsna jag har varit! (Rusar fram till henne och tar tag i 

hennes hand) Släppa denna hand? Aldrig, aldrig! (Kysser den) Aldrig ska jag överge er 

hand! Den ska bli min följeslagare genom elände och ensamhet, när ni inte är vid min sida.  

GRACE Åh! Tänk om någon kommer! (Tappar näsduken, han böjer sig för att plocka upp 

den) Men för Guds skull, knäböj inte.  5 

CHARLES Sålunda ska jag alltid ligga vördnadsfullt framstupa inför min själs helgon, och 

leva ett fromt liv i evig dyrkan. 

GRACE Tänk om någon upptäcker oss i det här tillståndet! Jag ber, mr Hamilton, bönfaller. 

Bönfaller er.  

CHARLES Det är jag som ber, som bönfaller! Vad kan jag annars göra? 10 

GRACE Ni beter er skamligt. 

CHARLES Det gör jag.  

Stiger upp. 

GRACE Och om jag inte skriker är det inte för er skull som jag … utan för att det kan 

skrämma upp familjen. 15 

CHARLES Det kan det. Det skulle det. Säg mig, är ni helt och hållet likgiltig för mig? Jag ber 

blott om ett ord, jag vädjar. Ni drar inte till er handen. (Hon rycker till sig den, han lägger 

armen runt hennes midja) Ni ler. 

GRACE Lämna mig, käre mr Hamilton. 

CHARLES Käre! Är jag därmed er kär? Där kommer ordet ännu en gång. Säg det, säg att ni 20 

älskar mig! 

GRACE Är det här hederligt? 

Han tar henne i sina armar och kysser henne. LADY GAY SPANKER kommer in omklädd för 

middagen. 

LADY GAY Ha! Åh! 25 

GRACE Gay! Jag är förlorad! 

Går ut. 

CHARLES Fördömt! Ska ni lägga näsan i blöt överallt? 

LADY GAY Bry er inte om mig. Snälla, låt mig inte störa! 

CHARLES Jag bara … 30 

LADY GAY Jo, jag såg det. 

CHARLES Åh, milady, hur kan ni störa mitt i extasen av min lyckas fullbordan? 

LADY GAY Jag tycker om att vara med när bytet läggs ned. Lägg aldrig öronen bakåt. Käre 

vän, hon är bara lite grön. Ge henne fria tyglar så springer hon om sig själv.  



 95 

YOUNG COURTLY Possibly; but what am I to do? 

LADY GAY Keep your seat. 

YOUNG COURTLY But in a few days she will take a leap that must throw me: she marries 

Sir Harcourt Courtly. 

LADY GAY Why, that is awkward, certainly; but you can challenge him and shoot him. 5 

YOUNG COURTLY Unfortunately that is out of the question. 

LADY GAY How so? 

YOUNG COURTLY You will not betray a secret if I inform you? 

LADY GAY All right. What is it? 

YOUNG COURTLY I am his son. 10 

LADY GAY What? His son! But does he not know you? 

YOUNG COURTLY No. I met him here by chance and faced it out: I never saw him before 

in my life. 

LADY GAY Beautiful! I see it all: you're in love with your mother that-should-be, your wife 

that-will-be. 15 

YOUNG COURTLY Now I think I could distance the old gentleman, if you will but lend us 

your assistance. 

LADY GAY I will, in anything. 

YOUNG COURTLY You must know then that my father, Sir Harcourt, has fallen desperately 

in love with you. 20 

LADY GAY With me! (Utters a scream of delight) That is delicious! 

YOUNG COURTLY Now if you only could— 

LADY GAY Could! I will. Ha, ha! I see my cue. I'll cross his scent; I'll draw him after me. 

Ho, ho! Won't I make love to him! Ha! 

YOUNG COURTLY The only objection might be Mr Spanker, who might— 25 

LADY GAY No he mightn't; he's no objection. Bless him, he's an inestimable little character; 

you don't know him as well as I do, I dare say. Ha, ha! (Dinner bell rings) Here they come 

to dinner. I'll commence my operations on your governor immediately. Ha, ha! How I shall 

enjoy it! 

YOUNG COURTLY Be guarded. 30 

Enter MAX HARKAWAY, SIR HARCOURT, DAZZLE, GRACE and SPANKER [now 

dressed for dinner] 

MAX Now, gentlemen.—Sir Harcourt, do you lead Grace. 

LADY GAY I believe Sir Harcourt is engaged to me. 
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CHARLES Det är möjligt, men vad ska jag göra? 

LADY GAY Sitt stadigt i sadeln. 

CHARLES Men om några dagar är hon framme vid hindret, där hon kastar av mig och gifter 

sig med sir Harcourt Courtly.  

LADY GAY Jo, det är allt opraktiskt, det har ni rätt i. Men ni kan utmana honom på duell och 5 

skjuta honom. 

CHARLES Det kommer tyvärr inte på fråga. 

LADY GAY Varför då? 

CHARLES Ni förråder väl inte en hemlighet om jag berättar för er? 

LADY GAY Självklart inte. Vad är det? 10 

CHARLES Jag är hans son. 

LADY GAY Vad? Hans son! Men känner han inte igen er?  

CHARLES Nej, jag mötte honom här av en slump och klarade mig undan på ren fräckhet: 

hade aldrig sett honom förut i hela mitt liv.  

LADY GAY Storartat! Nu förstår jag alltihop. Ni är förälskad i den som skulle bli er mor, den 15 

som ska bli er fru.  

CHARLES Nu tror jag att jag kan springa om honom på upploppet, bara ni går med på att 

hjälpa oss. 

LADY GAY Det gör jag, med vad som helst. 

CHARLES Då vet ni väl att min far, sir Harcourt, har blivit blint förälskad i er. 20 

LADY GAY I mig! (Ger ifrån sig ett förtjust skri) Det är ju underbart. 

CHARLES Om ni nu bara kunde … 

LADY GAY Kunde! Jag ska. Ha, ha! Här kommer mitt stick. Jag ska lägga ut villospår och 

locka honom efter mig. Ho, ho! Här ska kurtiseras! Ha! 

CHARLES Mr Spanker skulle kunna utgöra ett hinder. Han skulle kunna …  25 

LADY GAY Nej, det skulle han inte. Han är inget hinder. Välsignade karl, han är en 

ovärderlig liten figur. Jag vågar påstå att ni inte känner honom alls lika bra som jag gör. 

(Middagsklockan ringer) Nu kommer de till middagsbordet. Jag ska genast inleda 

manövern på er far. Ha, ha! Vad roligt jag ska ha! 

CHARLES Var på er vakt. 30 

MAX HARKAWAY, SIR HARCOURT, DAZZLE, GRACE och SPANKER kommer in, klädda 

för middagen. 

MAX Seså, mina herrar. Sir Harcourt, vill ni föra Grace till bordet? 

LADY GAY Jag tror att sir Harcourt har lovat att eskortera mig.  
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Takes his arm 

MAX Well, please yourselves. 

They file out, MAX first, YOUNG COURTLY and  

GRACE, SIR HARCOURT coquetting with LADY GAY,  

leaving DAZZLE who offers his arm to SPANKER 5 

 

End of Act III 

 

 

ACT IV 10 

 

A handsome drawing-room in Oak Hall; folding door[s], chandelier, tables with books, 

drawings, &c. [; revolving armchair] 

GRACE and LADY GAY discovered. SERVANT [s] handing coffee 

GRACE If there be one habit more abominable than another, it is that of the gentlemen sitting 15 

over their wine; it is a selfish, unfeeling fashion and a gross insult to our sex. 

LADY GAY We are turned out just when the fun begins. How happy the poor wretches look 

at the contemplation of being rid of us.  

GRACE The conventional signal for the ladies to withdraw is anxiously and deliberately 

waited for. 20 

LADY GAY Then I begin to wish I were a man.  

GRACE The instant the door is closed upon us there rises a roar.  

LADY GAY In celebration of their short-lived liberty, my love: rejoicing over their 

emancipation. 

GRACE I think it very insulting, whatever it may be.  25 

LADY GAY Ah, my dear, philosophers say that man is the creature of an hour; it is the 

dinner hour, I suppose. 

Loud noise [within]; cries of 'A song, a song' 

GRACE I am afraid they are getting too pleasant to be agreeable.  

LADY GAY I hope the squire will restrict himself; after his third bottle he becomes rather 30 

voluminous. (Cries of 'Silence') Some one is going to sing. (Jumps up) Let us hear. 

SPANKER is heard to sing 

GRACE Oh no; Gay, for heaven's sake!  
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Tar hans arm. 

MAX Ja, som ni vill. 

De går ut, med MAX först, CHARLES och 

GRACE, SIR HARCOURT som flirtar med LADY GAY,  

och till sist DAZZLE som bjuder SPANKER armen. 5 

 

Slut på akt III. 

 

 

AKT IV 10 

 

En elegant salong på Oak Hall, med vikdörrar, kristallkrona, bord som det ligger böcker, 

teckningar etc. på, samt en snurrfåtölj. 

GRACE och LADY GAY synliga. TJÄNARE serverar kaffe. 

GRACE Om det finns en ovana som är mer avskyvärd än andra, så är det männens sätt att 15 

sitta och ruva på sitt portvin. Det är en självisk, okänslig sed och en flagrant förolämpning 

mot vårt kön. 

LADY GAY De slänger ut oss precis när det roliga börjar. Tänk så lyckliga de stackars liven 

ser ut vid tanken på att bli av med oss. 

GRACE De väntar ängsligt och försiktigt på ett tecken på att damerna ska dra sig tillbaka 20 

enligt alla seder och bruk. 

LADY GAY Då börjar jag önska att jag vore man. 

GRACE I det ögonblick som dörren stängs bakom oss stiger ett vrål emot skyn. 

LADY GAY De firar sin kortlivade frihet, vännen min, de fröjdar sig över att ha frigjort sig. 

GRACE Vad de än gör, tycker jag att det är oförskämt. 25 

LADY GAY Åh, kära du, filosoferna säger att mannen är ett stundens barn. Jag antar att de 

menar middagsstunden.  

Högljutt stojande inifrån. Rop på ”en sång, en sång”. 

GRACE Jag är rädd att de håller på att bli för gemytliga för att vara särskilt trevliga. 

LADY GAY Jag hoppas att vår farbror är måttlig. Efter tredje flaskan blir han ganska yvig. 30 

(Rop på ”tystnad”) Någon ska sjunga. (Flyger upp) Vi lyssnar. 

SPANKER hörs sjunga.  

GRACE Åh nej. Gay, för Guds skull! 
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LADY GAY Oho! Ha, ha! Why, that is my Dolly. (At the conclusion of the verse) Well, I 

never heard my Dolly sing before. Happy wretches, how I envy them. 

Enter JAMES with a note 

JAMES Mr Hamilton has just left the house for London. 

GRACE Impossible! That is, without seeing—that is— 5 

LADY GAY Ha, ha! 

GRACE He never—? Speak, sir. 

JAMES He left, Miss Grace, in a desperate hurry; and this note, I believe, for you. 

Presenting a note on a salver 

GRACE For me! 10 

She is about to snatch it but, restraining herself, takes it coolly. She reads 

Exit JAMES 

‘Your manner during dinner has left me no alternative but instant departure; my absence 

will release you from the oppression which my society must necessarily inflict on your 

sensitive mind. It may tend also to smother, though it can never extinguish, that 15 

indomitable passion of which I am the passive victim. Dare I supplicate pardon and 

oblivion for the past? It is the last request of the self-deceived but still loving 

Augustus Hamilton.’ 

She puts her hand to her forehead and appears giddy 

LADY GAY Hallo, Grace! What's the matter? 20 

GRACE (Recovering herself) Nothing; the heat of the room. 

LADY GAY Oh! What excuse does he make? Particular unforeseen business, I suppose? 

GRACE Why, yes; a mere formula, a—a—. You may put it in the fire. 

She puts it in her bosom 

LADY GAY (Aside) It is near enough to the fire where it is. 25 

GRACE I am glad he's gone. 

LADY GAY So am I. 

GRACE He was a disagreeable, ignorant person. 

LADY GAY Yes; and so vulgar. 

GRACE No; he was not at all vulgar. 30 

LADY GAY I mean in appearance. 

GRACE Oh, how can you say so? He was very distingué. 
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LADY GAY Oho! Ha, ha! Men det är ju min Dolly. (När versen är slut) Ja, jag har då aldrig 

hört Dolly sjunga förut. Lyckliga stackare, jag avundas dem så. 

JAMES kommer in med ett meddelande. 

JAMES Mr Hamilton har just lämnat huset och åkt till London. 

GRACE Omöjligt! Det vill säga, utan att … det vill säga … 5 

LADY GAY Ha, ha! 

GRACE Han skulle inte …? Tala! 

JAMES Miss Grace, han hade förskräckligt bråttom. Det här meddelandet tror jag är till er. 

Lämnar över ett meddelande på en bricka. 

GRACE Till mig! 10 

Hon är på väg att rycka till sig det, men lägger band på sig och tar det behärskat och läser. 

JAMES går ut. 

”På grund av ert sätt under middagen har jag inget annat val än att genast ge mig av. Min 

frånvaro kommer att befria er från den tyngd min närvaro ofrånkomligen utsätter ert 

känsliga sinne för. Detta kan möjligen dämpa, men aldrig släcka, den okuvliga lidelse vars 15 

viljelösa offer jag är. Vågar jag be om ursäkt för vad som skett? Vågar jag hoppas att ni 

glömmer? Det är den sista önskan som framförs, av den av sig själv vilseledda men ändå er 

tillgivne 

Augustus Hamilton.” 

GRACE lägger handen mot pannan och verkar yr. 20 

LADY GAY Men Grace, hur är det fatt? 

GRACE (Hämtar sig) Ingen fara. Det är så varmt härinne, bara. 

LADY GAY Jaså! Vad har han för ursäkt? Någon särskild oförutsedd angelägenhet, kanske? 

GRACE Ja, precis. Bara en formalitet, en … en … Du kan kasta det på elden.  

GRACE stoppar ned meddelandet i urringningen. 25 

LADY GAY (Avsides) Det är tillräckligt nära elden där det är. 

GRACE Jag har glad att han har åkt. 

LADY GAY Jag med. 

GRACE Han var en otrevlig, okunnig person. 

LADY GAY Ja, och så vulgär. 30 

GRACE Nej, han var inte alls vulgär. 

LADY GAY Till utseendet, menar jag. 

GRACE Åh, hur kan du säga det? Han var oerhört distingerad.  
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LADY GAY Well, I might have been mistaken, but I took him for a forward, intrusive— 

GRACE Good gracious, Gay! He was very retiring, even shy. 

LADY GAY (Aside) It's all right. She is in love: blows hot and cold in the same breath. 

GRACE How can you be a competent judge? Why, you have not known him more than a few 

hours, while I—I— 5 

LADY GAY Have known him two days and a quarter. I yield. I confess, I never was, or will 

be, so intimate with him as you appeared to be. Ha, ha! 

Loud noise of argument. The folding doors are thrown open. Enter the whole party of 

gentlemen, apparently engaged in warm discussion. They assemble in knots, while the 

SERVANTS hand coffee, &c. MAX, SIR HARCOURT, DAZZLE and MR SPANKER together 10 

DAZZLE But, my dear sir, consider the state of the two countries under such a constitution. 

SIR HARCOURT The two countries? What have they to do with the subject? 

MAX Everything. Look at their two legislative bodies. 

SPANKER Ay, look at their two legislative bodies.  

SIR HARCOURT Why, it would inevitably establish universal anarchy and confusion. 15 

GRACE I think they are pretty well established already. 

SPANKER Well, suppose it did; what has anarchy and confusion to do with the subject? 

LADY GAY Do look at my Dolly. He is arguing, talking politics; 'pon my life he is.—

(Calling) Mr Spanker, my dear! 

SPANKER Excuse me, love; I am discussing a point of importance.  20 

LADY GAY Oh, that is delicious; he must discuss that to me. (She goes up and leads him 

down; he appears to have shaken off his gaucherie; she shakes her head) Dolly, Dolly! 

SPANKER Pardon me, Lady Gay Spanker; I conceive your mutilation of my sponsorial 

appellation derogatory to my amour propre. 

LADY GAY Your what? Ho, ho! 25 

SPANKER And I particularly request that for the future I may not be treated with that 

cavalier spirit which does not become your sex nor your station, your ladyship. 

 

 

 30 
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LADY GAY Ja, jag kanske misstog mig, men jag tyckte att han var en en framfusig,  

påflugen … 

GRACE Men kära Gay! Han var väldigt tillbakadragen, till och med blyg.  

LADY GAY (Avsides) Det är som det ska. Hon är kär. Rosar och risar i samma andetag! 

GRACE Hur skulle du kunna bedöma honom rättvist? Jag säger då det, du har ju bara känt 5 

honom i några timmar, medan jag … jag … 

LADY GAY Har känt honom två och en fjärdedels dag. Jag ger mig. Jag erkänner att jag 

aldrig var, eller kommer att vara, så förtrolig med honom som du verkade vara. Ha, ha! 

Högljudd diskussion. Vikdörrarna dras häftigt isär. Hela herrsällskapet kommer in, 

uppenbart inbegripna i en häftig diskussion. De samlas i grupper medan TJÄNARNA 10 

serverar kaffe och dylikt. MAX, SIR HARCOURT, DAZZLE och SPANKER står 

tillsammans. 

DAZZLE Men min käre baronet, beakta tillståndet i de två länder som har en sådan 

författning. 

SIR HARCOURT De två länderna? Vad har de med frågan att göra? 15 

MAX Allt. Se på deras två lagstiftande organ. 

SPANKER Ja, se på deras två lagstiftande organ. 

SIR HARCOURT Nej, på min ära, det skulle oundvikligen åstadkomma allmän anarki och 

förvirring. 

GRACE Jag tror nog att det redan har åstadkommits. 20 

SPANKER Jaha, och om det nu gjorde det? Vad har anarki och förvirring med frågan att 

göra? 

LADY GAY Åh, titta på Dolly. Han diskuterar, pratar politik. Du store, det gör han. (Ropar) 

Mr Spanker, käre du! 

SPANKER Ursäkta, älskling, jag diskuterar en viktig angelägenhet. 25 

LADY GAY Åh, det är utsökt. Han måste diskutera med mig. (Hon går upp till herrarna och 

tar med honom till rampen. Han tycks ha skakat av sig sin tafatthet. Hon skakar på 

huvudet) Dolly, Dolly!  

SPANKER Förlåt, lady Gay Spanker, men jag uppfattar denna deformation av mitt dopnamn 

som en skymf mot min amour propre.  30 

LADY GAY Vad? Ho, ho! 

SPANKER Och framförallt begär jag, milady, att jag i framtiden inte ska behandlas med detta 

nonchalanta sätt som inte passar sig varken för damens kön eller ställning.  
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LADY GAY You have been indulging, till you have lost the little wit nature dribbled into 

your unfortunate little head. Your brains want the whipper-in; you are not yourself. 

SPANKER Madam, I am doubly myself; and permit me to inform you that unless you 

voluntarily pay obedience to my commands I shall enforce them. 

LADY GAY Your commands! 5 

SPANKER Yes, madam; I mean to put a full stop to your hunting.  

LADY GAY You do? Ah! (Aside) I can scarcely speak from delight. (Aloud) Who put such 

an idea into your head, for I'm sure it is not an original emanation of your genius? 

SPANKER Sir Harcourt Courtly, my friend; and now mark me. I request for your own sake 

that I may not be compelled to assert my a—my authority as your husband. I shall say no 10 

more than this: if you persist in this absurd rebellion— 

LADY GAY Well? 

SPANKER Contemplate a separation. 

He looks at her haughtily and retires 

LADY GAY [Aside] Now I'm happy. My own little darling, inestimable Dolly, has tumbled 15 

into a spirit somehow. Sir Harcourt too. Ha, ha! He's trying to make him ill-treat me, so 

that his own suit may thrive. 

SIR HARCOURT (Advances) Lady Gay. 

LADY GAY (Aside) Now for it. 

SIR HARCOURT What hours of misery were those I passed, when by your secession the 20 

room suffered a total eclipse! 

LADY GAY Ah, you flatter. 

SIR HARCOURT No, pardon me; that were impossible. No, believe me; I tried to join in the 

boisterous mirth, but my thoughts would desert to the drawing-room. Ah, how I envied the 

careless levity and cool indifference with which Mr Spanker enjoyed your absence. 25 

DAZZLE (Who is lounging in a chair) Max, that madeira is worth its weight in gold; I hope 

you have more of it. 

MAX A pipe, I think. 

DAZZLE I consider a magnum of that nectar and a meerschaum of canaster to consummate 

the ultimatum of all mundane bliss. To drown myself in liquid ecstasy and then blow a 30 

cloud on which the enfranchised soul could soar above Olympus! Oh. 
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LADY GAY Du har pokulerat så till den milda grad att du har förlorat det lilla förstånd som 

naturen lät sippra ned i ditt olycksaliga huvud. Din hjärna behöver en drevkarl som kan få 

in dig i ledet. Du är inte dig själv. 

SPANKER Milady, jag är mig själv hundra gånger om. Och tillåt mig informera damen om 

att mina bud bör efterföljas frivilligt, så att underkastelse inte måste tvingas fram.  5 

LADY GAY Dina bud! 

SPANKER Ja, milady. Jag tänker sätta punkt för damens jagande. 

LADY GAY Tänker du det? Åh! (Avsides) Jag är så förtjust att jag nästan är mållös. (Högt) 

Vem har satt sådana griller i huvudet på dig? Jag är säker på att de inte självständigt har 

flödat ur ditt lysande intellekt.  10 

SPANKER Sir Harcourt Courtly, min gode vän. Och hör nu på vad jag säger. Jag ber att 

damen för sin egen skull inte ska tvinga mig att hävda min a… auktoritet som make. Jag 

säger enbart detta: om damens absurda uppror fortgår med denna … 

LADY GAY Så? 

SPANKER Bör damen tänka på skilsmässa. 15 

Han ser högdraget på henne och drar sig tillbaka. 

LADY GAY (Avsides) Nu är jag lycklig. Min egen lille raring, min ovärderliga Dolly, har 

stått på huvudet i vintunnan och där hittat sig ett humör! Det har sir Harcourt med. Ha, ha! 

Han försöker få Dolly att behandla mig illa, så att hans eget frieri ska kunna blomstra.  

SIR HARCOURT (Kommer fram) Lady Gay. 20 

LADY GAY (Avsides) Nu är det dags. 

SIR HARCOURT Så jag har lidit under de eländiga timmar som förflutit sedan ni lämnade 

rummet och det försattes i skugga, som av en solförmörkelse. 

LADY GAY Smickrare där. 

SIR HARCOURT Nej, ursäkta mig, det vore omöjligt. Nej, tro mig, jag försökte delta i stojet 25 

och glammet men mina tankar rymde gång på gång ut i salongen. Åh, så jag avundades mr 

Spankers sätt att njuta av er frånvaro med sådant sorglöst lättsinne och sådan kallsinnig 

oberördhet. 

DAZZLE (Som vräker sig i en stol) Max, det där portvinet är värt sin vikt i guld. Jag hoppas 

att det finns mer.  30 

MAX Ett fat eller två, tror jag.  

DAZZLE Världslig lyckas yttersta fulländning är enligt mig en magnumbutelj av den här 

nektarn och en sjöskumspipa knaster. Att drunkna i flytande extas och sedan blåsa ut ett 

moln som ens befriade själ kan sväva på, ända över Olympen! Åh! 
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Enter JAMES 

JAMES Mr Charles Courtly. 

Exit 

SIR HARCOURT Ah! Now, Max, you must see a living apology for my conduct. 

Enter YOUNG COURTLY, dressed very plainly 5 

 Well, Charles, how are you? Don't be afraid.—There, Max, what do you say now?  

MAX Well, this is the most extraordinary likeness. 

GRACE (Aside) Yes, considering it is the original. I am not so easily deceived. 

MAX Sir, I am delighted to see you. 

YOUNG COURTLY Thank you, sir. 10 

DAZZLE Will you be kind enough to introduce me, Sir Harcourt? 

SIR HARCOURT This is Mr Dazzle, Charles. 

YOUNG COURTLY (Looking from MR SPANKER to DAZZLE) Which? 

SIR HARCOURT (To LADY GAY) Is not that refreshing?—Miss Harkaway, Charles, this is 

your mother, or rather will be. 15 

YOUNG COURTLY Madam, I shall love, honour and obey you punctually. 

He takes out a book, sighs and goes up reading  

Enter JAMES 

SIR HARCOURT You perceive? Quite unused to society; perfectly ignorant of every 

conventional rule of life. 20 

JAMES The doctor and the young ladies have arrived. 

Exit [with SERVANTS] 

MAX The young ladies! Now we must to the ball. I make it a rule always to commence the 

festivities with a good old country dance: a rattling Sir Roger de Coverly. Come, Sir 

Harcourt. 25 

SIR HARCOURT Does this antiquity require a whoo-whoop in it?  

MAX Nothing but a nimble foot and a light heart.  

SIR HARCOURT Very antediluvian indispensables.—Lady Gay Spanker, will you honour 

me by becoming my preceptor? 

LADY GAY Why, I'm engaged; but (Aloud) on such a plea as Sir Harcourt's I must waive all 30 

obstacles. 

MAX Now, Grace, girl, give your hand to Mr Courtly. 

GRACE (Sitting) Pray excuse me, uncle; I have a headache. 
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JAMES kommer in.  

JAMES Mr Charles Courtly. 

Går ut. 

SIR HARCOURT Så! Nu, Max, ska du få se en livs levande ursäkt för hur jag betedde mig. 

CHARLES kommer in, i mycket enkla kläder. 5 

Men Charles, hur står det till? Var inte nervös. Se nu här, Max. Vad säger du nu? 

MAX Det är oerhört! Så lika de är! 

GRACE (Avsides) Ja, med tanke på att det här är originalet. Jag är inte lika lättlurad. 

MAX God dag, min herre. Jag är mycket glad över att få träffa er. 

CHARLES Tack. 10 

DAZZLE Vill ni vara så snäll och presentera mig, sir Harcourt? 

SIR HARCOURT Charles, det här är mr Dazzle. 

CHARLES (Tittar från SPANKER till DAZZLE) Vilken av dem? 

SIR HARCOURT (Till LADY GAY) Är det inte uppfriskande? (Högt) Miss Harkaway, 

Charles. Det här är din mor, eller kommer rättare sagt att bli. 15 

CHARLES Jag ska älska, vörda och lyda er till punkt och pricka. 

Han tar fram en bok, suckar och läser medan han går upp mot fonden. 

JAMES kommer in. 

SIR HARCOURT Ser ni? Fullständigt ovan vid sällskapslivet, helt okunnig om alla 

konventionella levnadsregler. 20 

JAMES Doktorn och de unga damerna är här. 

Går ut i sällskap med TJÄNARNA. 

MAX De unga damerna! Nu måste vi gå och dansa. Som regel ser jag alltid till att inleda 

festligheter med en riktig gammaldags folkdans. En hejdundrande sir Roger de Coverly! 

Kom, sir Harcourt. 25 

SIR HARCOURT Kräver den här fornlämningen jaktrop och tjoande? 

MAX Inget annat än flinka fötter och ett lätt hjärta.  

SIR HARCOURT Så antediluvianskt, men det går väl inte att slippa undan? Lady Gay 

Spanker, vill ni hedra mig genom att leda mig i dansen? 

LADY GAY Ja, jag är ju upptagen, men (högt) eftersom sir Harcourt ber så innerligt måste 30 

jag göra avkall på mina protester. 

MAX Grace, kära du, då får jag ge din hand till mr Courtly. 

GRACE (Sitter) Jag hoppas få slippa, farbror. Jag har huvudvärk. 
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SIR HARCOURT (Aside) Jealousy, by the gods! Jealous of my devotions at another's fane!—

(Aloud) Charles, my boy, amuse Miss Grace during our absence. 

Exit with LADY GAY 

MAX But don't you dance, Mr Courtly? 

YOUNG COURTLY Dance, sir? I never dance. I can procure exercise in a much more 5 

rational manner, and music disturbs my meditations. 

MAX Well, do the gallant. 

YOUNG COURTLY I never studied that art. But I have a prize essay on a hydrostatic subject 

which would delight her, for it enchanted the Reverend Doctor Pump of Corpus Christi. 

[Exeunt MAX, SPANKER and DAZZLE] 10 

GRACE (Aside) What on earth could have induced him to disfigure himself in that frightful 

way? I rather suspect some plot to entrap me into a confession. 

YOUNG COURTLY (Aside) Dare I confess this trick to her? No; not until I have proved her 

affection indisputably. Let me see. I must concoct. (He takes a chair and, forgetting his 

assumed character, is about to take his natural free manner, GRACE looks surprised. He 15 

turns abashed. [Aloud]) Madam, I have been desired to amuse you. 

GRACE Thank you. 

YOUNG COURTLY ‘The labour we delight in physics pain.’ I will draw you a moral. Ahem! 

Subject: the effects of inebriety, which according to Ben Jonson means perplexion of the 

intellects, caused by imbibing spirituous liquors. About an hour before my arrival, I passed 20 

an appalling evidence of the effects of this state. A carriage was overthrown, horses killed, 

gentleman in a hopeless state, with his neck broken—all occasioned by the intoxication of 

the postboy.  

GRACE That is very amusing. 

YOUNG COURTLY I found it edifying, nutritious food for reflection. The expiring man 25 

desired his best compliments to you. 

GRACE To me?  

YOUNG COURTLY Yes. 

GRACE His name was— 

YOUNG COURTLY Mr Augustus Hamilton. 30 

GRACE Augustus—oh! 
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SIR HARCOURT (Avsides) Himmel, hon är svartsjuk! Svartsjuk över att jag förrättar andakt 

vid en annans altare! (Högt) Charles, pojken min, underhåll miss Grace när vi är borta. 

Går ut med LADY GAY. 

MAX Dansar ni inte, mr Courtly? 

CHARLES Dansar? Jag dansar aldrig. Jag kan skaffa mig motion på mycket förnuftigare sätt, 5 

och musik stör tankarna. 

MAX Ja, men som kavaljer måste man vara artig. 

CHARLES Den konsten har jag aldrig studerat. Men jag har en prisbelönt uppsats om 

hydraulik som hon nog blir förtjust i, ty den hänförde även pastor Pump, doktor vid Corpus 

Christi.  10 

MAX, SPANKER och DAZZLE går ut. 

GRACE (Avsides) Vad i hela friden kan ha förmått honom att vanställa sig på ett sådant 

fruktansvärt sätt? Jag misstänker nästan någon slags plan för att lura mig att erkänna.  

CHARLES (Avsides) Vågar jag avslöja bluffen för henne? Nej, inte förrän jag har bevisat 

utom allt tvivel vad hon känner. Få se nu. Jag måste dikta ihop något.  15 

CHARLES sätter sig i en stol och är på väg att glömma sitt tillgjorda sätt och återta sitt 

naturliga, fria beteende. GRACE ser förvånad ut. Han blir förlägen. 

Fröken, jag har blivit anmodad att underhålla er.  

GRACE Tack. 

CHARLES ”Ett arbete som är oss kärt, nog helar själv sin möda.” Jag ska berätta en historia 20 

för er, som jag hoppas kan verka sedelärande. (Harklar sig) Ämne: berusningens verkan, 

vilken enligt författaren Ben Jonson innebär förvirring av intellektet som orsakas av att inta 

spirituösa vätskor. Ungefär en timme innan jag kom hit passerade jag ett förfärligt exempel 

på följderna av ett sådant tillstånd. En vagn hade kastats omkull, hästarna var döda, alla 

ansträngningar att hjälpa passageraren var förgäves då han hade brutit nacken – allt på 25 

grund av att postkusken var berusad.  

GRACE Mycket underhållande. 

CHARLES Jag tyckte att det var en uppbygglig historia, som kan ge tanken den näring den 

behöver. Den döende mannen bad mig framföra varma hälsningar till er.  

GRACE Till mig? 30 

CHARLES Ja. 

GRACE Han hette …  

CHARLES Mr Augustus Hamilton. 

GRACE Augustus … åh!  
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Affects to faint 

YOUNG COURTLY (Aside) Huzza! 

GRACE But where, sir, did this happen? 

YOUNG COURTLY About four miles down the road. 

GRACE He must be conveyed here. 5 

Enter JAMES 

JAMES Mr Meddle, madam. 

Exit 

Enter MEDDLE 

MEDDLE On very particular business. 10 

GRACE The very person. My dear sir! 

MEDDLE My dear madam! 

GRACE You must execute a very particular commission for me immediately. Mr Hamilton 

has met with a frightful accident on the London road, and is in a dying state. 

MEDDLE Well, I have no hesitation in saying he takes it uncommonly easy; he looks as if he 15 

was used to it. 

GRACE You mistake; that is not Mr Hamilton but Mr Courtly, who will explain everything 

and conduct you to the spot. 

VOUNG COURTLY (Aside) Oh, I must put a stop to all this or I shall be found out. (Aloud) 

Madam, that were useless, for I omitted to mention a small fact which occurred before I 20 

left Mr Hamilton: he died. 

GRACE Dear me!—Oh, then we needn't trouble you, Mr Meddle. (Waltz music heard 

without)—Hark, I hear they are commencing a waltz. If you will ask me... ? Perhaps your 

society and conversation may tend to dispel the dreadful sensation you have aroused. 

YOUNG COURTLY (Aside) Hears of my death, screams out, and then asks me to waltz! I 25 

am bewildered. Can she suspect me? I wonder which she likes best, me or my double? 

Confound this disguise! I must retain it; I have gone too far with my dad to pull up now. 

[Aloud] At your service, madam. 

GRACE (Aside) I will pay him well for this trick! 

Exeunt [YOUNG COURTLY and GRACE] 30 
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Låtsas svimma. 

CHARLES (Avsides) Seger! 

GRACE Men min herre, var hände detta? 

CHARLES En halvmil bortåt vägen.  

GRACE Vi måste hämta hit honom.  5 

JAMES kommer in. 

JAMES Mr Meddle, fröken.  

Går ut. 

MEDDLE kommer in. 

MEDDLE Med ett alldeles särskilt ärende. 10 

GRACE Just den jag letade efter. Min gode man! 

MEDDLE Min goda fröken! 

GRACE Ni måste genast utföra ett särskilt uppdrag åt mig. Mr Hamilton har drabbats av en 

fruktansvärd olycka på Londonvägen, och ligger för döden.  

MEDDLE Ja, jag tvekar inte när jag säger att han tycks ta det med sällsynt lättvindighet. Han 15 

ser ut att vara van. 

GRACE Ni har fel. Det här är inte mr Hamilton, utan mr Courtly, som kommer att förklara 

allt när han tar er till platsen. 

CHARLES (Avsides) Åh, jag måste sätta stopp för det här, annars kommer de på mig. (Högt) 

Fröken, det vore lönlöst, ty jag glömde att nämna en liten detalj som inträffade precis innan 20 

jag lämnade mr Hamilton: han dog. 

GRACE Kära nån! Då behöver vi inte besvära er, mr Meddle. (Valsmusik hörs utanför) Lyss! 

Det låter som att de spelar upp en vals. Om ni ville bjuda upp mig …? Kanske kan sällskap 

och samtal med er fördriva den fruktansvärda känsla ni väckt?  

CHARLES (Avsides) Hör att jag har dött, skriker rakt ut, och bjuder sedan upp mig till en 25 

vals? Jag är fullständigt konfunderad. Misstänker hon något? Jag undrar vem hon tycker 

bäst om, mig eller dubbelgångaren? Förbaskade förklädnad! Jag måste behålla den, ty jag 

har gått för långt med far för att kunna sluta nu. (Högt) Som ni behagar, fröken.  

GRACE (Avsides) Han ska allt få betalt för sitt spratt. 

CHARLES och GRACE går ut. 30 
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MEDDLE Well, if that is not Mr Hamilton, scratch me out with a big blade, for I am a blot, a 

mistake upon the rolls. There is an error in the pleadings somewhere, and I will discover it. 

I would swear to his identity before the most discriminating jury. By the by, this accident 

will form a capital excuse for my presence here. I just stepped in to see how matters 

worked and—Stay! Here comes the bridegroom elect and—oh—in his very arms Lady 5 

Gay Spanker! (Looks round) Where are my witnesses? Oh, that some one else were here! 

However, I can retire and get some information, eh? Spanker versus Courtly: damages. 

Witness. (Gets into an armchair, which he turns round) 

Enter SIR HARCOURT, supporting LADY GAY 

SIR HARCOURT This cool room will recover you. 10 

LADY GAY Excuse my trusting to you for support.  

SIR HARCOURT I am transported. Allow me thus ever to support this lovely burden, and I 

shall conceive that paradise is regained. 

They sit 

LADY GAY Oh, Sir Harcourt, I feel very faint. 15 

SIR HARCOURT The waltz made you giddy. 

LADY GAY And I have left my salts in the other room.  

SIR HARCOURT I always carry a flacon for the express accommodation of the fair sex. 

Producing a smelling-bottle 

LADY GAY Thank you. Ah! (She sighs) 20 

SIR HARCOURT What a sigh was there! 

LADY GAY The vapour of consuming grief. 

SIR HARCOURT Grief! Is it possible? Have you a grief? Are you unhappy? Dear me! 

LADY GAY Am I not married? 

SIR HARCOURT What a horrible state of existence! 25 

LADY GAY I am never contradicted, so there are none of those enlivening, interested little 

differences which so pleasingly diversify the monotony of conjugal life, like spots of 

verdure; no quarrels, like oases in the desert of matrimony; no rows. 

SIR HARCOURT How vulgar! What a brute! 

LADY GAY I never have anything but my own way, and he won’t permit me to spend more 30 

than I like. 

SIR HARCOURT Mean-spirited wretch! 
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MEDDLE Om det där inte är mr Hamilton, så hoppas jag att de skrapar bort mig ur 

advokatrullorna med en ordentlig kniv, ty då är jag en bläckfläck, en korrekturmiss. 

Någonstans i handlingarna finns ett fel, och jag ska hitta det. Jag skulle svära på vem han 

är inför den mest nogräknade jury. Men olyckan kommer att utgöra en utmärkt ursäkt för 

min närvaro. Jag klev bara in för att se hur ärendet fortgick och … Anstånd! Här kommer 5 

den blivande brudgummen och … aha … med lady Gay Spanker i famnen! (Ser sig 

omkring) Var är mina vittnen? Åh, om någon annan ändå vore här! Men jag kan dra mig 

tillbaka och samla information. Spanker mot Courtly: skadestånd. Vittne. (Sätter sig i 

snurrfåtöljen och vänder bort den)  

LADY GAY kommer in, stödd av SIR HARCOURT. 10 

SIR HARCOURT Härinne är det svalt, så att ni kan repa er.  

LADY GAY Jag hoppas att ni kan förlåta att jag stödjer mig på er på det här viset.  

SIR HARCOURT Kära ni, jag är i extas. Om jag alltid får stödja denna vackra börda når jag 

paradiset.  

De sätter sig. 15 

LADY GAY Åh, sir Harcourt, jag känner mig så svag. 

SIR HARCOURT Valsen gjorde er yr. 

LADY GAY Och jag har glömt mitt luktsalt därinne. 

SIR HARCOURT Jag bär alltid med mig en flakong för att kunna bistå det täcka könet. 

Tar fram en flaska parfym. 20 

LADY GAY Tack. Åh! (Suckar)  

SIR HARCOURT Vilken suck var icke det! 

LADY GAY Dunsterna från den sorg som förtär mig. 

SIR HARCOURT Sorg! Är det möjligt? Har ni sorg? Är ni olycklig? Kära nån! 

LADY GAY Är jag inte gift? 25 

SIR HARCOURT Vilket fruktansvärt sätt att leva!  

LADY GAY Han säger aldrig emot mig, så jag får inte uppleva de uppiggande, intressanta 

små tvisterna som på ett så tilltalande sätt ger omväxling åt det annars monotona 

äktenskapliga livet, likt grönskande gläntor. Inga bråk som kunde vara oaser i det gifta 

livets öken, inga gräl. 30 

SIR HARCOURT Så vulgärt! Vilket odjur! 

LADY GAY Jag får aldrig göra något annat än precis som jag vill, och han låter mig inte göra 

av med mer pengar än vad jag själv önskar. 

SIR HARCOURT Småaktige skurk! 
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LADY GAY How can I help being miserable? 

SIR HARCOURT Miserable! I wonder you are not in a lunatic asylum, with such unheard-of 

barbarism.  

LADY GAY But worse than all that— 

SIR HARCOURT Can it be out-Heroded? 5 

LADY GAY Yes; I could forgive that. I do; it is my duty. But only imagine, picture to 

yourself, my dear Sir Harcourt: though I, the third daughter of an Earl, married him out of 

pity for his destitute and helpless situation as a bachelor with ten thousand a year—

conceive if you can—he actually permits me, with the most placid indifference, to flirt 

with any old fool I may meet. 10 

SIR HARCOURT Good gracious! Miserable idiot! 

LADY GAY I fear there is an incompatibility of temper which renders a separation 

inevitable.  

SIR HARCOURT Indispensable, my dear madam. Ah, had I been the happy possessor of 

such a realm of bliss, what a beatific eternity unfolds itself to my extending imagination! 15 

Had another man but looked at you, I should have annihilated him at once; and if he had 

the temerity to speak, his life alone could have expiated his crime. 

LADY GAY Oh, an existence of such a nature is too bright for the eye of thought, too sweet 

to bear reflection. 

SIR HARCOURT My devotion, eternal, deep— 20 

LADY GAY Oh, Sir Harcourt! 

SIR HARCOURT (More fervently) Your every thought should be a separate study, each wish 

forestalled by the quick apprehension of a kindred soul. 

LADY GAY Alas, how can I avoid my fate? 

SIR HARCOURT If a life, a heart, were offered to your astonished view by one who is 25 

considered the index of fashion, the vane of the beau monde, if you saw him at your feet, 

begging, beseeching your acceptance of all, and more than this, what would your answer— 

LADY GAY Ah, I know of none so devoted. 

SIR HARCOURT You do! (Throwing himself upon his knees) Behold Sir Harcourt Courtly! 

MEDDLE jumps up in the chair 30 

LADY GAY (Aside) Ha, ha! Yoicks! Puss has broken cover. 

SIR HARCOURT Speak, adored, dearest Lady Gay, speak! Will you fly from the tyranny, the 

wretched misery, of such a monster's roof and accept the soul which lives but in your 

presence? 
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LADY GAY Hur kan jag känna mig annat än eländig? 

SIR HARCOURT Eländig! Jag är förvånad att ni inte redan är på dårhuset, när ni lever med 

sådan oerhörd råhet.  

LADY GAY Men det värsta är … 

SIR HARCOURT Det här börjar likna något av Euripides! 5 

LADY GAY Ja. Allt detta kan jag förlåta. Det gör jag, det är min plikt. Men tänk er, föreställ 

er, käre sir Harcourt: jag är tredje dotter till en earl och gifte mig med honom för att jag 

tyckte synd om honom; han var utblottad och hjälplös, en ungkarl med bara tio tusen pund 

om året i räntor – tänk er det, om ni kan – och trots det låter han mig, med blid oberördhet, 

flirta med alla gamla stollar jag träffar. 10 

SIR HARCOURT Du store! Eländige idiot! 

LADY GAY Jag fruktar att våra temperament är så oförenliga att en skilsmässa är oundviklig. 

SIR HARCOURT Oumbärlig, milady. Åh, om det ändå vore jag som befunne mig i en sådant 

tillstånd av outsäglig sällhet. En salig evighet vecklar ut sig i min allt mer utvidgade 

fantasi. Om en annan man blott såg på er skulle jag ha förintat honom där han stod, och 15 

dristade han sig till att tala till er skulle bara hans liv ha kunnat sona hans brott. 

LADY GAY Åh, att ett sådant kynne finns bländar tankens öga med sin starka lyskraft. Det är 

så ljuvt att blotta tanken blir outhärdlig. 

SIR HARCOURT Jag är er hängiven, för alltid, djupt … 

LADY GAY Sir Harcourt! 20 

SIR HARCOURT (Allt mer innerligt) Var tanke ni har skulle bli föremål för särskilda studier, 

var önskan förekommen av att en tvillingsjäl genast förstår. 

LADY GAY Ack, hur kan jag undgå mitt öde? 

SIR HARCOURT Om ett liv, ett hjärta, lades fram för er häpna blick av en som anses vara 

societetens själva måttstock, en vindflöjel för beau monde, om ni såg honom vid era fötter 25 

och han bad, bönföll er att ta emot allt detta och mer därtill, vad skulle ert svar … 

LADY GAY Jag känner ingen som är så hängiven. 

SIR HARCOURT Det gör ni visst! (Kastar sig på knä) Skåda sir Harcourt Courtly! 

MEDDLE flyger upp i stolen.  

LADY GAY (Avsides) Ha, ha! Buss på! Jösse har lämnat gömstället!  30 

SIR HARCOURT Tala, älskade, käraste lady Gay, tala! Ska ni fly från tyranniet, de eländiga 

kval ni lider i ett sådant monsters hus, och ta emot den själ som endast kan leva i er 

närvaro?  
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LADY GAY Do not press me. Oh, spare a weak, yielding woman! Be contented to know that 

you are—alas!—too dear to me. But the world, the world would say— 

SIR HARCOURT Let us be a precedent to open a more extended and liberal view of 

matrimonial advantages to society. 

LADY GAY How irresistible is your argument! Oh, pause!  5 

SIR HARCOURT I have ascertained for a fact every tradesman of mine lives with his wife; 

and thus you see it has become a vulgar and plebeian custom. 

LADY GAY Leave me; I feel I cannot withstand your powers of persuasion. Swear that you 

will never forsake me. 

SIR HARCOURT Dictate the oath. May I grow wrinkled, may two inches be added to the 10 

circumference of my waist, may I lose the fall in my back, may I be old and ugly the 

instant I forego one tithe of adoration! 

LADY GAY I must believe you. 

SIR HARCOURT Shall we leave this detestable spot, this horrible vicinity?  

LADY GAY The sooner the better; tomorrow evening let it be. Now let me return; my 15 

absence will be remarked. (He kisses her hand) Do I appear confused? Has my agitation 

rendered me unfit to enter the room?  

SIR HARCOURT More angelic by a lovely tinge of heightened colour. 

LADY GAY Tomorrow in this room, which opens on the lawn. 

SIR HARCOURT At eleven o'clock. 20 

LADY GAY Have your carriage in waiting, and four horses. Remember please, be particular 

to have four; don't let the affair come off shabbily. Adieu, dear Sir Harcourt. 

Exit 

SIR HARCOURT Veni, vidi, vici! Hannibal, Caesar, Napoleon, Alexander never completed 

so fair a conquest in so short a time. She dropped fascinated. This is an unprecedented 25 

example of the irresistible force of personal appearance combined with polished address. 

Poor creature, how she loves me! I pity so prostrating a passion, and ought to return it. I 

will; it is a duty I owe to society and fashion. 

Exit 

 30 
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LADY GAY Jäkta mig inte. Åh, skona en svag, foglig kvinna! Var nöjd i vetskapen om att ni 

är – tyvärr! – mig alltför kär. Men världen, vad skulle världen säga … 

SIR HARCOURT Låt oss bli till föregångare, och visa samhället en vidare, friare syn på 

äktenskapets fördelar. 

LADY GAY Jag kan inte stå emot er skickliga retorik. Sluta, jag ber! 5 

SIR HARCOURT Jag har förvissat mig om att det är ett faktum att alla de handelsmän jag 

frekventerar lever med sina fruar. Som ni ser har det alltså blivit en folklig, simpel vana. 

LADY GAY Lämna mig. Jag är rädd att jag inte kan stå emot er övertalningsförmåga. Svär 

att ni aldrig överger mig.  

SIR HARCOURT Läs upp den ed jag ska svära. Må jag bli rynkig, må två tum läggas till mitt 10 

midjemått, må jag förlora min eleganta hållning, må jag bli gammal och ful i det ögonblick 

jag försummar blott en bråkdel av dyrkan!  

LADY GAY Jag måste tro er. 

SIR HARCOURT Ska vi lämna denna vedervärdiga plats, denna vämjeliga omgivning? 

LADY GAY Ju förr desto bättre. Se till att det blir i morgon kväll. Låt mig nu gå tillbaka, så 15 

att ingen märker att jag har varit borta. (SIR HARCOURT kysser hennes hand) Verkar jag 

oredig? Har min sinnesrörelse gjort det olämpligt för mig att träda in i rummet?  

SIR HARCOURT Blott mer änglalik, av er stigande rodnads vackra nyans. 

LADY GAY I morgon, i detta rum, som vetter mot gräsmattan.  

SIR HARCOURT Klockan elva. 20 

LADY GAY Se till att vagnen väntar, med fyra hästar. Var noga med att det ska vara fyra, är 

ni snäll. Låt inte affären verka sjabbig. Adjö, käre sir Harcourt. 

Går ut. 

SIR HARCOURT Veni, vidi, vici! Varken Hannibal, Caesar, Napoleon eller Alexander 

klarade av en så ståtlig erövring på så kort tid. Hon föll som en fura. Det här är ett 25 

oöverträffat exempel på den oemotståndliga kraften det yttre har när det förenas med ett 

förfinat sätt. Stackars varelse, så häftigt hon älskar mig! Jag ömmar för en sådan 

nedbrytande passion, och borde besvara den. Det ska jag. Det är en plikt jag är skyldig 

seder och societet. 

Går ut. 30 
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MEDDLE (Turns the chair round) ‘There is a tide in the affairs of men which, taken at the 

flood, leads on to fortune.’ This is my tide; I am the only witness. ‘Virtue is sure to find its 

own reward.’ But I've no time to contemplate what it shall be—something huge. Let me 

see. Spanker versus Courtly, crim. con.: damages placed at a hundred and fifty thousand 

pounds at least, for juries always decimate your hopes. 5 

Enter MR SPANKER 

SPANKER I cannot find Gay anywhere. 

MEDDLE [Aside] The plaintiff himself. I must commence the action. [Aloud] Mr Spanker, as 

I have information of deep, vital importance to impart, will you take a seat? (They sit 

solemnly. MEDDLE takes out a note-book and pencil) Ahem! You have a wife? 10 

Enter LADY GAY, behind 

SPANKER Yes, I believe I— 

MEDDLE Will you be kind enough, without any prevarication, to answer my questions? 

SPANKER You alarm—I— 

MEDDLE Compose yourself, and reserve your feelings. Take time to consider. You have a 15 

wife? 

SPANKER Yes— 

MEDDLE He has a wife—good (Writes)—a bona fide wife, bound morally and legally to be 

your wife and nobody else's in effect, except on your written permission— 

SPANKER But what has this— 20 

MEDDLE Hush. Allow me, my dear sir, to congratulate you. 

Shakes his hand 

SPANKER What for? 

MEDDLE Lady Gay Spanker is about to dishonour the bond of wedlock by eloping from you. 

SPANKER (Starting) What! 25 

MEDDLE Be patient; I thought you would be overjoyed. Will you place this affair in my 

hands, and I will venture to promise the largest damages on record? 

SPANKER Damn the damages! I want my wife. Oh, I'll go and ask her not to run away. She 

may run away with me: she may hunt—she may ride—anything she likes. Oh, sir, let us 

put a stop to this affair. 30 

MEDDLE Put a stop to it! Do not alarm me, sir. Sir, you will spoil the most exquisite brief 

that was ever penned. It must proceed; it shall proceed. It is illegal to prevent it, and I will 

bring an action against you for wilful intent to injure the profession. 
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MEDDLE (Vänder på stolen) ”Det ges en ebb och flod i mänskors öden; begagnad, leder 

floden fram till lyckan.” Det här är min flod. Jag är det enda vittnet. ”Dygden är sin egen 

belöning.” Men jag har ingen tid till att tänka på vad det skulle vara – något stort. Jag 

måste fundera. Spanker mot Courtly, lönskaläge och äktenskapsbrott. Skadeståndskravet 

skulle ligga på minst ett hundra och femtio pund, för juryer decimerar alltid ens hopp.   5 

SPANKER kommer in. 

SPANKER Jag hittar inte Gay någonstans. 

MEDDLE (Avsides) Käranden själv! Jag måste inleda processen. (Högt) Mr Spanker. Jag har 

information att delge, livsviktig information. Vill ni sätta er ned? (De sätter sig allvarligt, 

MEDDLE tar fram penna och anteckningsbok och harklar sig) Har ni en hustru? 10 

LADY GAY kommer in bakom dem. 

SPANKER Ja, det tror jag att … 

MEDDLE Vill ni vara snäll och svara på frågorna, utan undanflykter? 

SPANKER Ni skrämmer … jag …  

MEDDLE Samla er, och håll inne med känslorna. Ta er tid att tänka efter. Har ni en hustru? 15 

SPANKER Ja … 

MEDDLE Han har en hustru … bra … (Skriver) en äkta hustru, enligt rådande lag och moral 

bunden att vara er och de facto ingen annans, utom med er skriftliga tillåtelse … 

SPANKER Men vad har det … 

MEDDLE Sch! Tillåt mig gratulera er.  20 

Skakar hand med honom. 

SPANKER Varför då?  

MEDDLE Lady Gay Spanker är på väg att dra vanära över det äkta ståndets band genom att 

rymma med någon annan. 

SPANKER (Rycker till) Vad! 25 

MEDDLE Lugna ned er. Jag trodde ni skulle bli överlycklig. Om ni ger mig det här målet 

vågar jag mig på att utlova det största skadestånd som någonsin registrerats.  

SPANKER Åt helvete med skadeståndet! Jag vill ha min hustru. Åh, jag ska gå och be henne 

att inte rymma. Hon får rymma med mig, hon får jaga … hon får rida … vad hon än vill. 

Snälla ni, låt oss sätta stopp för den här affären. 30 

MEDDLE Sätta stopp för den? Skräm inte upp mig på det där viset. Min herre kommer att 

fördärva den mest utsökta föredragning som någonsin tecknats ned. Det måste fortgå. Det 

ska fortgå. Det vore olagligt att förhindra det, och jag kommer att stämma er för överlagt 

uppsåt att skada yrket. 
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SPANKER Oh, what an ass I am! Oh, I have driven her to this. It was all that damned brandy 

punch on the top of burgundy. What a fool I was! 

MEDDLE It was the happiest moment of your life. 

SPANKER So I thought at the time; but we live to grow wiser. Tell me, who is the vile 

seducer? 5 

MEDDLE Sir Harcourt Courtly. 

SPANKER Ha! He is my best friend. 

MEDDLE I should think he is. If you will accompany me? Here is a verbatim copy of the 

whole transaction in shorthand, sworn to by me. 

SPANKER Only let me have Gay back again.  10 

MEDDLE Even that may be arranged. This way.  

SPANKER That ever I should live to see my wife run away! Oh, I will do anything: keep two 

packs of hounds, buy up every horse and ass in England, myself included! Oh. 

Exit with MEDDLE 

LADY GAY Ha, ha, ha! Poor Dolly, I'm sorry I must continue to deceive him. If he would 15 

but kindle up a little! So, that fellow overheard all; well, so much the better. 

Enter YOUNG COURTLY 

YOUNG COURTLY My dear madam, how fares the plot? Does my governor nibble? 

LADY GAY Nibble! He is caught and in the basket. I have just left him with the hook in 

his gills, panting for very lack of element. But how goes on your encounter? 20 

YOUNG COURTLY Bravely; by a simple ruse, I have discovered that she loves me. I see 

but one chance against the best termination I could hope. 

LADY GAY What is it? 

YOUNG COURTLY My father has told me that I return to town again tomorrow 

afternoon. 25 

LADY GAY Well, I insist you stop and dine. Keep out of the way. 

YOUNG COURTLY Oh, but what excuse can I offer for disobedience? What can I say 

when he sees me before dinner? 

LADY GAY Say—say Grace. 

Enter GRACE, who gets behind the window curtains 30 

YOUNG COURTLY Ha, ha! 

LADY GAY I have arranged to elope with Sir Harcourt myself tomorrow night. 
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SPANKER En sådan åsna jag är! Åh, det är jag som har drivit henne till detta. Det var all den 

där konjaksgroggen, utöver bourgognen. En sådan dåre jag var!  

MEDDLE Det var den lyckligaste stunden i ert liv. 

SPANKER Det trodde jag då, men man blir ju visare med åldern. Vill ni säga mig vem den 

usle, nedrige förföraren är?  5 

MEDDLE Sir Harcourt Courtly. 

SPANKER Knappast! Han är min bäste vän.  

MEDDLE Det tror jag säkert. Om ni bara ville följa med mig? Här har jag en ordagrann 

avskrift av hela uppgörelsen, stenograferad och bevittnad av mig själv. 

SPANKER Bara ni låter mig få tillbaka Gay. 10 

MEDDLE Till och med det går att ordna. Hitåt. 

SPANKER Att jag någonsin skulle få uppleva att min fru rymmer! Ack, jag gör vad som 

helst: håller två koppel hundar, köper varje häst och åsna i England, inklusive mig själv. 

Ve! 

Går ut med MEDDLE. 15 

LADY GAY Ha, ha, ha! Stackars Dolly. Det gör mig bedrövad att jag måste fortsätta föra 

honom bakom ljuset. Om det bara blev lite fart på honom! Den där karln hörde alltså allt. 

Ja, desto bättre. 

CHARLES kommer in. 

CHARLES Kära ni, hur fortskrider planen? Nappar min dyre fader? 20 

LADY GAY Nappar? Han är fångad och inhalad! Jag lämnade honom just med kroken i 

gälarna, och han är så långt ur sitt rätta element att han kippade efter luft. Men hur går det 

med er romans? 

CHARLES Förträffligt. Jag har listat ut att hon älskar mig genom ett knep. Jag ser bara ett 

hinder för det lyckligaste slut jag kunde hoppas på. 25 

LADY GAY Nämligen?  

CHARLES Min far har sagt att jag måste åka tillbaka till stan i morgon eftermiddag. 

LADY GAY Jag insisterar på att ni måste stanna till middagen. Håll er ur vägen. 

CHARLES Men hur kan jag ursäkta olydnaden? Vad ska jag säga när han ser mig innan 

middagen? 30 

LADY GAY Be en from bön, en middagsbön! Gör bot för er underlåtenhet.  

GRACE kommer in och ställer sig bakom gardinen vid fönstret. 

CHARLES Ha, ha! 

LADY GAY Jag har själv gjort upp om att rymma med sir Harcourt i morgon kväll. 
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YOUNG COURTLY The deuce you have! 

LADY GAY Now, if you could persuade Grace to follow that example, his carriage will be in 

waiting at the park. Be there a little before eleven, and it will just prevent our escape. Can 

you make her agree to that? 

YOUNG COURTLY Oh, without the slightest difficulty, if Mr Augustus Hamilton 5 

supplicates. 

LADY GAY Success attend you. 

Going 

YOUNG COURTLY I will bend the haughty Grace. 

Going 10 

LADY GAY Do. 

Exeunt [all but GRACE] severally 

GRACE [At back] Will you? 

[Exit]  

 15 

End of Act IV 
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CHARLES För bövelen, hur har ni lyckats med det? 

LADY GAY Om ni kan övertala Grace om att följa vårt exempel, står er faders vagn och 

väntar i parken. Är ni där lite före elva kommer det att hindra vår flykt i sista sekunden. 

Kan ni få henne att gå med på det? 

CHARLES Utan minsta svårighet, så länge mr Hamilton ber snällt. 5 

LADY GAY Framgång vare med er. 

Går. 

CHARLES Jag ska kuva den stolta Grace. 

Går. 

LADY GAY Gör så. 10 

Alla utom GRACE går ut åt varsitt håll. 

GRACE (I fonden) Jaså, det ska han? 

 

Slut på akt IV. 

 15 
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3 Kommentar 
I följande avsnitt diskuteras strategi mer ingående än i avsnitt 1.4 Metod och strategi med 

fokus på specifika problem. Avsnittet är uppdelat i två delar, generella översättningsproblem 

där strategi för sådant som translationese, lexikala och grammatiska problem diskuteras och 

textspecifika översättningsproblem där sådana problem vars lösningar är specifika för texten 

eller som bara förekommer i den här typen av text diskuteras. 

3.1 Generella översättningsproblem 

Vissa problem måste hanteras i princip varje gång man översätter från engelska till svenska. 

Även om språken tillhör samma språkfamilj, den germanska, finns det vissa skillnader i 

framförallt syntax och grammatik som framträder tydligt i översättningsarbetet. Även 

översättningsnormer kan räknas bland de generella översättningsproblemen. Normer har 

diskuterats på ett mer övergripande plan i 1.4.1 Normer och spelbarhet, och därför kommer 

jag här att fokusera på att diskutera om normen om att undvika translationese på ett mer 

textbaserat sätt.  

3.1.1 Idiomatik och translationese 
Som översättare måste man ständigt ta hänsyn till och förhålla sig till företeelser som 

idiomatik, kollokationer och annat som kan få en text att verka mer eller mindre främmande. 

Att inte anpassa sådana drag kan leda till att ens översättning innehåller translationese. Martin 

Gellerstam definierar translationese som ”systematic influence on target language (TL) from 

source languages (SL)” (1986:88). Det kan handla om ord och konstruktioner som sällan syns 

i svenska originaltexter (”he arrives today” blir ofta ”han anländer i dag” istället för ”han 

kommer i dag”, vilket är det naturligare svenska uttrycket). Translationese eller 

översättningssvenska (eller översättningsfranska, -tyska eller vilket språk det nu må gälla) 

anses ofta vara något negativt. Även om Gellerstam inte säger det rakt ut i sin artikel antyds 

det i formuleringar som ”Dubious Swedish constructions” (1986:94). Senare har 

översättningsteoretiker (se till exempel Venuti 1995, Sturrock 2011) börjat ifrågasätta termen 

translationese och diskuterar om en flytande, idiomatisk översättning alltid är det ideala, eller 

om det kan vara ett sätt att dölja ursprungstextens och ursprungskulturens värderingar. 

Frågan är om det går att undvika drag som låter ”svengelska” men samtidigt behålla en 

känsla av ursprungskulturen i texten. Lawrence Venuti (1995) ser en domesticerande, 
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målkulturanpassad strategi som ett sätt att göra våld på källtexten och källtextens värderingar, 

och förespråkar istället en strategi han kallar foreignizing. Den är ett sätt att göra motstånd 

mot det etnocentriska våld som han menar att översättning innebär, och mot den 

engelskspråkiga kulturella hegemonin som råder i världen idag. Att skapa en illusion av 

semantisk ekvivalens tvingar in en text i vissa tolkningar som är skapade av målkulturella 

värderingar, och en domesticerande strategi exkluderar därmed den kulturella heterogenitet 

som översättning i själva verket bör reproducera (1995:21ff). Här diskuterar Venuti 

översättningar med engelska som målspråk, men begreppen är intressanta även i diskussionen 

av översättningar med svenska som målspråk. Svenska är som litterärt språk både under- och 

överordnat i en global kontext; det är ett icke-engelskt språk och därmed underordnat, men 

det är även ett västeuropeiskt nationalspråk som aldrig blivit kolonialiserat vilket innebär att 

det har privilegium och makt gentemot många andra språk. Författare från språkområden med 

mindre makt än det svenska bör, med en motståndsstrategi, alltså översättas icke-

domesticerat.  

Hur strategin kan appliceras på översättning från engelska till svenska är svårare att 

avgöra. Det går att hävda att man bör tillämpa en motståndsstrategi mot engelskan, som får 

allt större inflytande i Sverige. Jag anser dock att det oavsett källspråkets och källkulturens 

status i världen finns ett egenvärde att öppna upp en kultur, i det här fallet Sverige, för nya 

influenser. Finburgh skriver om just dramaöversättning att ”Foreign languages, styles and 

genres must be allowed to interrogate, even to radically distrupt the target culture” (Finburgh 

2011:244). Utan influenser utifrån riskerar kulturen att kvävas. Samtidigt är det svårt, särskilt 

i dramaöversättning, att inte alls förklara främmande företeelser och värderingar, eftersom 

man riskerar att publiken istället för att påverkas helt enkelt inte förstår.  

Ett specifikt exempel på något som kan anses vara översättningssvenska är följande replik: 

 
1a Well, Martin, has he not come home yet? (22:1) 

1b Nå, Martin, har han inte kommit hem än? (23:1) 

 

”Well” bör, om man är ute efter en idiomatisk översättning, oftast inte översättas till ”nå” utan 

till något annat talspråkligt drag, till exempel att lägga till ett ”ju” eller ”nog” senare i 

meningen. Här går det dock att motivera, och kan till och med vara lämpligt, eftersom löjlig 

stolpighet snarare än flyt är ett viktigt stildrag i källtexten.  
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3.1.2 Direkt eller indirekt översättning? 
Vinay och Dalbernet gjorde 1958 upp en förteckning över vanliga översättningsstrategier 

mellan franska och engelska (Munday 2008:56). Dessa strategier är applicerbara även på 

översättning mellan engelska och svenska. Eftersom svenska och engelska tillhör samma 

språkfamilj går det ofta att översätta någorlunda ordagrant, men ibland måste strukturella 

förändringar göras. Vinay och Dalbernet kallar dessa icke-ordagranna översättningar för 

oblique translation, indirekt översättning, till skillnad från literal translation, ordagrann eller 

direkt översättning (Munday 2008:56-57). Den vanligaste indirekta strategin är att byta ut en 

satsdel mot en annan, ”transposition” (Munday 2008:57). Detta kan vara obligatoriskt eller ett 

val översättaren kan göra. En i princip obligatorisk transposition är att byta ut progressiv form 

mot någon annan verbform eller ordklass, vilket diskuteras i 3.1.3.  

3.1.3 ”Ing-former”: Progressiv form, particip och verbalsubstantiv 
Ett återkommande problem i de flesta översättningar från engelska är att svenskan inte har 

något grammatikaliserat sätt att ange aspekt, utan främst lexikaliserade (till exempel ”hålla på 

att skriva” för en pågående handling). Engelskan har progressiv form, som inte kan översättas 

med motsvarande svensk verbform eftersom svenskan inte använder den. Progressiv form, 

som består av be i någon böjningsform samt presens particip, kan ange till exempel att en 

handling inte är permanent, att den är pågående eller ofullbordad, och kan uttrycka en 

förändring, samt något större artighet än enkel form (Svartvik & Sager 1996:86-88). Det finns 

inget exakt ekvivalent sätt att översätta detta till svenska. Istället finns ett antal olika 

strategier, beroende på vilken funktion de har i källtexten. I Swedish: A Comprehensive 

Grammar rekommenderas alternativen enkel presens och formen ”hålla på att” + infinitiv för 

att översätta progressiv form i presens (Holmes & Hinchliffe 1997). Exempel på respektive 

strategi från texten: 

 
2a I am discussing a point of importance (102:20)  

2b jag diskuterar en viktig angelägenhet (103:25) 

 

3a they are getting too pleasant (98:29)  

3b de håller på att bli för gemytliga (99:29) 

 

I min översättning har jag främst använt mig av dessa två tekniker, anpassat efter tempus på 

respektive progressiv form. Det kan även förekomma i imperfekt:  
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4a while he was making a sketch of me (30:8)  

4b medan han skissade av mig (31:8) 

 

Här understryker ”medan” att handlingen var pågående.   

Ibland står particip utan be, och har då en mer beskrivande funktion:  

 
5a Lady Sarah Sarcasm started up and, pointing to my face, ejaculated: ’Good Gracious!’ (30:11). 

 

Här beskriver ”pointing to my face” hur lady Sarah Sarcasm stod när hon ropade. På svenska 

är den här beskrivande funktionen svårare att uppnå. Man kan tänka sig två någorlunda 

idiomatiska översättningar:  

 
5b Lady Sarah Sarcasm flög upp, pekade på mitt ansikte och utropade: ’Kära hjärtanes!’ (31:10) 

5b’ Lady Sarah Sarcasm flög upp och utropade, medan hon pekade på mitt ansikte: ’Kära hjärtanes!’ (–) 

 

5b’ understryker att handlingen var pågående, men är i scenkontexten inte lika dramatisk som 

5b. För att gestalta hur lady Sarah Sarcasm faktiskt flög upp kan skådespelaren med 5b, om 

denne väljer att göra det, härma lady Sarah Sarcasms rörelser i den takt de skedde, vilket inte 

går med 5b’.  

Svenskans ändelse -ande kan visserligen användas ungefär som -ing på engelska, men den 

är sällan idiomatisk. Om exempel 5b hade översatts med ”flög upp och, pekande mot mitt 

ansikte, utropade:” hade det blivit en klumpig replik, som förmodligen varit svår att uttala för 

skådespelaren och att uttyda för publiken.  

Verbalsubstantiv, på engelska gerunds, kan också sluta med -ing, och går ofta bättre att ge 

ändelsen -ande, även om det inte alltid låter bra. Av träffar i Språkbankens korpus Korp att 

döma finns ett exempel då -ande fungerar särskilt väl på svenska: djurläten. Det kommer väl 

till pass i Max Harkaways parallelism: 

 
6a Give me the yelping of a pack of hounds before the shuffling of a pack of cards (38:7-8) 

6b Nej, ge mig hellre gläfsandet från ett koppel hundar med vittring än gnyendet från ett koppel 

hasardspelare med otur (39:9-10) 

 

”Blandandet” av en kortlek skulle vara plågsamt för även den mest inbitne hasardspelares 

språköra. Faktum är att större delen av träffarna på ”blandande” i Korp är felskrivningar av 

”blandade”, som i ”blandande känslor”. Vidare ligger källtextens parallell både i participen 
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och i konstruktionen ”of a pack of”, vilket inte går att föra över direkt – vi säger ”en kortlek” 

och ”ett hundkoppel” på svenska. Svenskan använder dessutom hellre infinitivkonstruktioner 

som ”att blanda en kortlek” istället för engelskans of-konstruktioner. För att få till 

parallellismen har jag därför bytt ut ”shuffling of a pack of cards” till ett läte, ”gnyendet från 

ett koppel hasardspelare”, och lagt till ”med otur” (motsvaras av ”med vittring” i det 

föregående ledet) för att anledningen till att hasardspelarna gnyr ska gå att förstå. 

3.1.4 Lexikon 
Språk är inte statiska utan utvecklas ständigt, vilket gör att man måste använda andra verktyg 

för att översätta en äldre text än en modern. Här har internetversionerna av Oxford English 

Dictionary och Svenska Akademiens ordbok varit till stor hjälp, eftersom de i viss mån 

beskriver ords etymologi, betydelse- och stavningsutveckling och även listar förekomster av 

ord i texter från olika tider. Att ords betydelse förändras innebär att man som översättare 

måste välja strategi: ska man använda den äldre betydelsen, eller ska man tänka sig hur en 

modern källspråkspublik uppfattar texten? Problemet med den senare strategin är att det är 

svårt att som andraspråkstalare avgöra hur medveten källspråkspubliken är om ordens äldre 

betydelse. Är det självklart för den tänkta publiken att interjektionen ”How!” (26:10) i dag 

skulle motsvaras av ”what!”? Vi har ju uttrycket ”and how!”, som har ungefär samma 

funktion. För att slippa sådana gissningslekar, som i värsta fall leder till fullständiga 

missförstånd, försöker jag ta så stor hänsyn som möjligt till ordens äldre betydelse. I det här 

fallet får Cools replik även en lite ålderdomlig känsla på svenska med översättningen 

”Vafalls?” (27:9). 

3.2 Textspecifika översättningsproblem 

I följande avsnitt kommer problem som är mer specifika för översättningen av just London 

Assurance att behandlas. Det rör sig både om problem som visserligen dyker upp i de flesta 

översättningar, till exempel kulturspecifika företeelser, men där lösningarna måste skilja sig 

mellan olika texttyper och kontexter eftersom engelska talas och skrivs i så många vitt skilda 

kulturer, och sådana problem som inte gör det, till exempel jaktterminologi och talspråklighet.  

3.2.1 Tilltal, namn och titlar 
I svenskan finns, som i många andra språk, möjlighet att skilja mellan andrapersonspronomen 

för artighetens skull. Även om användningen av ni i singular har en komplicerad historia och 

knappt har använts i Sverige på många år (även om det tycks bli vanligare under 2010-talet) 
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så kan man utan problem säga att under den tid då pjäsen utspelar sig, det vill säga under 

första halvan av 1800-talet, skulle det vara otänkbart för de flesta av rollfigurerna, även i 

Sverige, att dua varandra. I engelskan hade man vid det laget slutat skilja på thou och ye utan 

använde you för både singular och plural av andrapersonspronomenet, vilket gör att man som 

översättare själv måste avgöra vilka av rollfigurerna som säger vad. Somliga av rollfigurerna, 

främst Max, använder ye, men det tycks fungera ännu familjärare än you – kanske är det en 

dialektmarkör. 

Jag har kartlagt rollfigurernas inbördes relation till varandra och avgjort vilka som titulerar 

varandra med du respektive ni efter denna kartläggning. De rollfigurer som är släkt duar 

varandra, det vill säga Max, Grace och lady Gay samt lady Gay och hennes make mr Spanker.  

Enbart inbördes relation är dock inte nog för att avgöra hur en person tituleras av andra, 

utan även tolkningen av handlingen samt en rollfigurs personlighet och attityd påverkar 

tilltalet. Pert och James är båda en del av tjänstefolket på Oak Hall. Pert är en rättfram individ, 

och får därför dua James som är hennes jämlike: 

 
7a James, Miss Grace desires me to request that you will watch at the avenue (44:11) 

7b James, miss Grace vill att jag ska be dig hålla uppsikt över allén (45:11) 

 

Cool och Martin, tjänstefolk på Belgrave Square, niar istället varandra eftersom Cool är 

högdragen och väldigt korrekt till sitt sätt. 

 
8a Quick, Martin, for I expect Sir Harcourt's bell every moment (22:12-13)  

8b Skynda sig, Martin, sir Harcourt lär ringa på er när som helst (23:13). 

 

Charles och Dazzle är varken släkt eller har känt varandra särskilt länge, men de presenteras 

på ett sätt som får publiken att tro att de är gamla vänner, och med tanke på deras relation – 

nyfunna suparbröder – och att Dazzle är mån om att verka känna alla bättre än han egentligen 

gör verkar det mest naturligt att de duar varandra.  

Jag har vid ett tillfälle frångått principen om att de rollfigurer som tillhör samma familj ska 

dua varandra. I akt IV skäller mr Spanker ut sin fru, lady Gay, på ett mycket högdraget sätt, 

och tilltalar henne med ”madam” och ”lady Gay Spanker”, vilket gör att ett du-tilltal låter 

märkligt. Samtidigt passar inte ett ni-tilltal in, särskilt inte som lady Gay hela tiden duar 

honom. Detta har jag löst genom att låta mr Spanker tilltala henne som man ofta gjorde under 
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åren innan du-reformen i Sverige, då både du och ni kunde uppfattas som oartigt, det vill säga 

att undvika pronomen helt.   

 
9a Madam, I am doubly myself; and permit me to inform you that unless you voluntarily pay obedience 

to my commands I shall enforce them. (104:3-4) 

9b Milady, jag är mig själv hundra gånger om. Och tillåt mig informera damen om att mina bud bör 

efterföljas frivilligt, så att underkastelse inte måste tvingas fram. (105:4-5) 

 

Vad gäller namn finns det en väldigt stark norm som säger att man inte bör översätta namn, 

eftersom namn ofta situerar en text i sin kulturella och tidsmässiga kontext. Här har det 

beslutet varit svårare att ta, eftersom namnen ofta antingen är beskrivande eller humoristiska. 

Bland de beskrivande rollfigursnamnen räknar jag Courtly, ’hövisk’, Pert, ’pigg’, och Cool, 

’kylig’, medan till exempel lady Gay Spanker är humoristiskt. Vidare dyker humoristiska 

namn som lady Acid, lady Sarah Sarcasm och the Reverend Spout upp enstaka gånger i 

texten. 

Strategin har varit att försöka anpassa skämt och humor så att de direkt förstås av 

målkulturpubliken. Samtidigt försöker jag att inte lokalisera texten till Sverige. Det finns 

således en konflikt här mellan olika strategier samt mellan strategi och norm. Vidare är många 

av namnen dubbeltydiga, eller har ändrat betydelse sedan 1841 – vilken betydelse ska man 

välja?  

Den samtida Londonpubliken associerade förmodligen namnet Gay till en lycklig, 

flamboyant person, möjligtvis med undertoner av frigjordhet, medan Spanker snarare betyder 

’ett praktexemplar’, särskilt om snabba hästar. För en nutida engelskspråkig publik är det 

svårt att komma ifrån de moderna betydelserna: homosexualitet (gay) och smisk (spanker), 

vilket även gäller för stora delar av en svensk publik, särskilt ordet gay som även används på 

svenska. Om dessa egenskaper går att härleda till rollfiguren är oklart, men det bidrar 

naturligtvis till humorn. Tyvärr är hästaspekten inte lika tydligt för den moderna svenska 

pubiken – lady Gay är en god hästkvinna – men att översätta hennes namn ger inte alls samma 

känsla av restoration comedy som originalnamnet.  

Vad skulle hända om man översatte några av rollfigursnamnen men inte andra? 

Förmodligen skulle det leda till förvirring, eftersom dramatext talas och därmed är mycket 

direkt. Publiken har inte möjlighet att metodiskt kategorisera namnen, som dessutom inte blir 

lika tydliga på scen som i en skriven text, där namn hela tiden upprepas i form av till exempel 

anföringsmarkörer. Vidare är många av de andra rollfigursnamnen viktiga som kulturella 
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markörer. Sir Harcourt Courtly har en mycket brittisk klang – och om man bestämmer sig för 

att översätta, hur gör man då med Charles, som över 5000 svenska män heter (SCB)?  

För konsekvensens skull har jag valt att även behålla de namn som förekommer enstaka 

gånger på engelska. Att kalla lady Gay Spanker för lady men sedan byta till ”hennes nåd 

Syrlig” för lady Acid är inkonsekvent och förvirrande, medan ”lady Syrlig” knappast 

uppfyller de krav på talbarhet jag har ställt på min text. Vidare ger den typen av namn en ton 

av Löjliga Familjerna-lustighet som inte riktigt finns i originalet, trots att det stundtals är 

löjligt. Ingen heter trots allt ”fröken Synål” (en alternativ översättning av ”miss Stitch”, 

22:31) på svenska.   

Däremot får sir Harcourts son som i originalets scenanvisningar kallas ”Young Courtly” i 

översättning heta ”Charles” för tydlighetens skull, då han bara kallas ”young Courtly” vid 

något enstaka tillfälle i källtexten, utan oftast refereras till som Charles. 

Titlar är ytterligare ett drag som skiljer källtexten från en modern svensk text. I Sverige i 

dag används titlar enbart vid särskilda tillfällen. Ett tal på en nation i Uppsala då ”fru pro-

inspektor, herr inspektor, fru förstakurator, herr andrekurator, fru tredjekurator” ska nämnas 

eller när riksdagsledamöter eller ministrar talar i riksdagen och måste tacka ”herr/fru talman” 

kan nämnas som exempel, det vill säga traditionstyngda, närmast arkaiska formuleringar. Få 

skulle presentera en vän som ”herr Spanker”, vilket dock görs både i källtexten och i modern 

engelska. På 1800-talssvenska skulle man ha gjort det, men det tycks vara vanligt i 

översättning från engelska att man behåller titlar som mr, sir och miss – det behålls till och 

med i titeln på översättningen av Virginia Woolfs roman Mrs Dalloway (Woolf 2003). Det 

låter en även situera texten (ingen heter ju sir på svenska), och det går att på ett smidigt sätt 

skilja på titlar som har en gradskillnad, såsom sir och mr, eller lady och mrs/miss. Inte heller 

här går alla problem dock att lösa med samma princip. I pjäsens första replik nämner Cool 

”mr Charles” (20:30) två gånger. För att förtydliga för publiken att det är sonen som nämns, 

samt för att det genast ger en känsla av ålder, får ”mr Charles” första gången heta ”unge herr 

Charles”, och andra gången ”Charles”. Det går tyvärr inte att kalla honom ”unge herr 

Charles” båda gångerna, eftersom Cool strax efter andra ”mr Charles” refererar till sir 

Harcourt som ”Stackars gamle herrn”, och att blanda ”mr” och ”unge herr” i samma replik 

kan bli förvirrande. 

I början av akt II talar Meddle om ”mrs Pert” (48), trots att hon tydligt bara några repliker 

tidigare sagt att hon inte är gift (hon talar om att hon planerar att gifta sig med en mr Jenks), 

och således borde tilltalas med miss. Enligt James L Smith handlar det om en variant av 

mistress (Smith 1984:33, fotnot 93), ordet som mrs har sitt ursprung i. Enligt OED användes 
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det tidigare om: ”A title prefixed to the name of an unmarried lady or girl […] Now rare, 

except as a title of courtesy applied, with or without inclusion of the first name, to elderly 

unmarried ladies” (”Mrs, n.”, OED Online). Det sägs ingenstans att Pert skulle vara särskilt 

gammal, och i åtminstone 1841, 1974, 1997 och 2010 års uppsättningar har Pert spelats av en 

skådespelerska som är yngre än eller i samma ålder som den skådespelerska som spelat Grace 

(Boucicault 1889, Internet Broadway Database, National Theatre). Varför Pert kallas mrs men 

Grace kallas miss är oklart, men det huvudsakliga problemet är hur en svensk publik uppfattar 

namnet ”mrs Pert”. Eftersom användningen av mrs för ogifta kvinnor enligt OED är ovanligt i 

dag finns risken att publiken uppfattar Pert som gift. Därför har jag valt att skriva ”miss Pert” 

i Meddles repliker.  

En titel som ständigt återkommer i texten är sir, inte bara som prefix till namn utan även 

som tilltal. Det används som artighetsmarkör, även som en ironisk sådan (se till exempel hur 

sir Harcourt tilltalar Dazzle på s 72:34). Distinktionen mellan sir som titel för en adlad man 

och som artighetsmarkör är inte lika tydlig på svenska som på engelska, och en text som 

kryllar av sir och madam är inte talbar. I de flesta fall där sir förekommer utan namnsuffix har 

jag försökt översätta till ett annat tilltal som passar situationen – ”min gode man”, ”min bäste 

herre”, ”herrn” eller andra artighetsstrategier. På sir Harcourts ”No, sir” (72:32) får till 

exempel bli ”Nej tack” (73:30), eftersom det oftast är så vi tackar nej på ett artigt sätt på 

svenska.   

Esquire, ett suffix som kan användas om män som inte har en adlig, har ingen direkt 

motsvarighet på svenska.  

 
10a the well-known and magnificent mansion of Maximilian Harkaway Esquire (48:10-11) 

11a Richard Dazzle Esquire; and you—? (50:22) 

 

I somliga romaner översätts det inte alls, som i en svensk översättning av Jane Austens 

Övertalning (Persuasion) där man bland annat kan läsa om ”Charles Musgrove, Esq. till 

Uppercross i grevskapet Somerset” (Austen 1997:8). På grund av scentextens omedelbarhet 

kan man dock inte alltid förvänta sig att publiken ska förstå vad det betyder. 

Esquire används på något olika sätt i 10a och 11a. I 10a är ordet ett sätt för tidningstexten 

som Meddle läser ur att ge Max Harkaway en hederstitel. I 11a fungerar användandet av 

esquire som ett sätt att visa hur mån Dazzle är om att visa sig salongsfähig; rollfiguren är en 

karikatyr av personer utan titel eller adlighet som försöker ta sig in i societeten. Därför bör 
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översättningen av titeln skilja sig åt mellan fallen. Max Harkaway får den titel han har 

presenterat sig med tidigare i pjäsen (28:20): 
 

10a the well-known and magnificent mansion of Maximilian Harkaway Esquire (48:10-11) 

10b godsägare mr Maximilian Harkaways välkända och storslagna herrgård (49:10) 

 

Dazzle presenterar sig själv som esquire i 11a. För att översätta repliken på ett 

tillfredsställande sätt blir det viktigt att tänka på vad repliken har för funktion och hur 

rollfiguren kan tänkas säga den. Esquire är, precis som i 10a, ett sätt att ge en hederstitel, men 

det är något mer – ett sätt för Dazzle att sätta sig på samma nivå som de adliga omkring 

honom.  
 

11a Richard Dazzle Esquire; and you—? (50:22) 

11b Mr Richard Dazzle i egen hög person. (bugar teatraliskt) Och ni? (51:22) 

 

Den här repliken låter Dazzle hantera presentationen, och risken att bli avslöjad som inte lika 

fin som de andra, med samma överdrivenhet som i resten av texten. Om han bara säger ”mr 

Richard Dazzle” faller repliken platt, och bidrar inte till gestaltningen av rollfiguren. 

3.2.2 Skämt och ordvitsar 
Eftersom London Assurance är en komedi är det viktigt att det som är tänkt att vara roligt 

fortfarande är det i översättning, även om man aldrig kan garantera att en publik skrattar där 

det är tänkt att den ska.  

Ordvitsar som bygger på semantiska dubbeltydigheter är alltid problematiska att översätta. 

Ett exempel på detta i pjäsen är Charles och Graces dialog, där Charles är svärmisk och Grace 

är saklig.  

 
12a 

GRACE After an acquaintanceship of two days, you sit down to teach me chess and domestic economy at 

the same time. Might I ask where you graduated in that science, where you learned all that store of 

matrimonial advice which you have obliged me with? 

YOUNG COURTLY I inferred it, madam, from the moment I beheld you, and having studied my subject 

con amore took my degrees from your eyes. 

GRACE Oh, I see you are a Master of Arts already. 

YOUNG COURTLY Unfortunately, no; I shall remain a bachelor, till you can assist me to that honour. 

(74:10-17) 
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Dubbeltydigheten ligger i att bachelor kan beskriva såväl en person med motsvarande 

kandidatexamen, den examen som föregår en magister- eller masterexamen, och en ungkarl. 

Grace frågar Charles var han har lärt sig alla de äktenskapliga råd han ger henne, underförstått 

om han redan är gift, och när han säger att han tog examen ”from your eyes” konstaterar hon 

att han redan har en ”Master of Arts”. Han konstaterar att han fortfarande är ungkarl/kandidat. 

Det finns inget ord som har samma betydelse i svenskan. Det går dock inte att ersätta bilden 

helt och hållet, eftersom frågan om äktenskap och civilstånd är relevant i kontexten ungt, 

flirtande par.  

 
12b 

GRACE Efter att vi varit bekanta i två dagar slår ni er ned för att lära mig schack och hushållsekonomi på 

samma gång. Får jag fråga var ni tog examen i ämnet? Var har ni skaffat er denna uppsättning av 

äktenskapliga råd som ni så vänligt har försett mig med?  

CHARLES Kära fröken, det kom över mig i det ögonblick jag först såg er, och efter att ha studerat ämnet 

con amore tog jag examen vid er blick.  

GRACE Ja, ni tycks redan ha avlagt magisterexamen i ämnet.  

CHARLES Tyvärr är jag ännu bara en enkel kandidat, men med er handledning skulle jag nog kunna viga 

mig åt ämnet. (75:11-18) 

 

Lösningen hänger inte ihop lika självklart som originalet, men har potential att kunna 

framföras på ett skämtsamt men kurtiserande sätt. Vidare får ”magisterexamen” fungera som 

tidsmarkör – masterexamen finns numera i det svenska systemet, men är alldeles för modernt.  

En annan typ av ordvits är den homofoniska, ord som låter lika men betyder olika saker. I 

Meddle och Perts dialog i akt II förekommer flera komiska missförstånd och ordvitsar som 

grundar sig i homofoner. 

 
13a 

MEDDLE I venture to affirm that you look a—quite like the—a— 

PERT Law, Mr Meddle! 

MEDDLE Exactly—like the law. (48:22-25) 

[…] 

MEDDLE But Mrs Pert— 

PERT Don't ‘but’ me, sir; I won't be butted by any such low fellow. 

MEDDLE This is slander; an action will lie.  

PERT Let it lie; lying is your trade. (50:1-4) 

 



 134 

Meddle, som är advokat, använder ofta juridiska begrepp även när han pratar om saker som 

inte har med lagen att göra. Här missuppfattar han Perts interjektion ”law”, som uttrycker 

förvåning, som att hon fyller i hans tvekande paus med substantivet ”law”, det vill säga lagen 

i juridisk mening. Sedan kommer ett antal homofoner i snabb följd – konjunktionen but och 

verbet butt och lie i betydelserna ligga och ljuga. Här är ordens exakta betydelse mindre 

viktigt än i exempel 12. Det viktiga är att det finns humoristiska missförstånd och åtminstone 

några orden har med ämnet juridisk terminologi att göra, för att publiken ska få en korrekt 

bild av rollfiguren Meddle som en förvirrad lagvrängare.   
 

13b 

MEDDLE Jag tar mig friheten att bekräfta att ni liknar en … ni ser ut som … som … 

PERT Kära nån, mr Meddle! 

MEDDLE Just så, som en kärande. (49:23-26) 

[…] 

MEDDLE Miss Pert, det kan ni väl inte mena? 

PERT Jag menar vad jag menar, min bäste herre. En så lågt stående person som ni däremot drar sig väl 

inte för att begå mened?  

MEDDLE Detta är förtal! En stämning skulle äga laglig grund. 

PERT Knappast, ty allt ni säger är grundlöst. (51:1-5) 

 

Här är översättningen möjligen mer juridisk än källtexten – kärande, mened, laglig grund är 

juridiska termer men ingen av dem torde vara för komplicerad för att publiken ska hänga med. 

3.2.3 Talspråklighet 
För att skapa trovärdiga repliker och dialog är diskursmarkörer ett användbart grepp.  Termen 

diskursmarkör används inom samtalsgrammatiken för att beteckna sådana ord och uttryck 

som styr ett samtal. Jan Lindström (2008:281) skriver att de kan tillhöra flera ordklasser – 

konjunktioner som ”men” och adverb som ”ju”, ”förresten” kan vara sätt att visa åt vilket håll 

ett samtal är på väg. I London Assurance är ”why” en vanlig diskursmarkör, och används då 

inte som frågeadverb utan interjektion, och fungerar som ett sätt att uttrycka förvåning eller 

dra uppmärksamheten till det man ska säga.  

Diskursmarkörer har inte alltid något semantiskt innehåll, eller ingår åtminstone ”inte i 

yttrandets bärande semantiska innehåll och dess övergripande syntaktiska struktur” 

(Lindström 2008:78). ”Why” som interjektion är ett exempel på detta. Det finns ingen direkt 

ekvivalent till ”why” på svenska, utan det är ett mycket mångtydigt utrop, som kan översättas 

till både ord och fasta fraser.  
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14a Why, are you here still? (40:8) 

14b Bevare mig, är du fortfarande kvar? (41:8-9) 

 

15a Why, Mr Charles, where did you pick him up? (24:17) 

15b Men mr Charles, var har ni hittat honom? (25:17) 

 

I exempel 14a uttrycker Charles förvåning över att Dazzle fortfarande är kvar. I översättning 

fungerar ”Bevare mig” som tidsmarkör. I 15a är Cool förvånad, men ”why” fungerar 

dessutom som en talbarhetsstrategi i källtexten, något även ”men” får göra i översättning. 

Boucicault använder vid enstaka tillfällen talspråklig stavning, som i följande exempel: 
 

16a Pack ’em in a small hamper and send ’em to the sitting magistrate with my father's compliments. 

(24:5-6) 

16b (Sluddrigt) Packa ned dem i en liten korg och skicka dem till tjänsteförrättande domare med 

hälsningar från min far. (25:5-6) 

 

’Em är en sammandragning av them, och ”pack ’em” motsvaras ungefär av ”packa ner ’rom” 

på svenska. Problemet här är att det är enda gången Charles tal skrivs på det sättet, och han 

har haft flera repliker innan den här då han inte drar ihop orden. Förmodligen är det ett sätt att 

signalera att Charles blir mer och mer berusad. För att undvika det svårlästa ”packa ner ’rom” 

har jag ersatt den talspråkliga stavningen med en scenanvisning, ”(Sluddrigt)”, som fungerar 

på samma sätt.  

3.2.4 Kulturspecifika företeelser 
Förståelsen av en text bygger alltid på läsarens (publikens) kontext. Skämt, beskrivningar, 

referenser och så vidare kan vara så djupt rotade i sin tid och kultur att de inte alls går att 

förstå för en läsare som befinner sig i en annan tid och kultur. Till och med så enkla saker som 

mått kan bli obegripliga. Hur mycket man vill förklara sådana företeelser sägs ofta bero på 

översättningsstrategi – att göra dem lättillgängliga för målkulturläsaren passar in i mönstret 

för kommunikativ översättning (se 1.4.2), och skulle av Venuti (1995) och hans föregångare 

Antoine Berman (Berman 1999) påstås vara att med våld tvinga in källkulturens värderingar i 

etnocentriska mönster (se även 3.1.1). 

Berman skriver att översättare oundvikligen är utsatta för omedvetna tendenser till att 

deformera texten: ”these unconscious forces form part of the translator’s being, determing the 

desire to translate” (Berman 1999:286). I ”Translation and the Trials of the Foreign” räknar 
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Berman upp tolv deformerande tendenser. Den som oftast återfinns i min översättning är 

clarification (Berman 1999:289) som även kan beskrivas som att explicitera eller förklara, 

något Berman ser som dels en av översättningens förtjänster, dels som en risk, då 

explicitering förtydligar sådant som inte är ämnat att vara tydligt i källtexten (Berman 

1999:289). En annan tendens som förekommer är ”the distruction of expressions and idioms”, 

(Berman 1999:295), att ersätta källtextidiom eller andra kulturspecifika företeelser med något 

liknande i måltexten, till exempel att byta det brittiska mentalsjukhuset Bedlam mot det 

franska Charenton, men även att försöka hitta motsvarigheter till ordspråk – Berman menar att 

även om ordspråk kan ha sina motsvarigheter i målspråket är inte dessa ordspråk ekvivalent 

(Berman 1999:295). 

Det är lätt att läsa Bermans lista över deformerande tendenser som att man inte alls bör 

förklara eller hitta ekvivalenter i målkulturen, och det är möjligt att det är det han menar i 

någon grad. Läser man Berman alltför bokstavligt riskerar man dock att fastna i en 

översättningsprocess som är så fixerad vid att reproducera källtexten exakt att den förlorar det 

som gör den läsvärd i källtexten, om det läsvärda är textens stilistiska värde eller poetiska flyt. 

En annan risk med att till exempel inte alls förklara och explicitera att göra en text mer 

svårtillgänglig i översättning, när den inte var det i källkulturen, vilket vore fallet med en text 

som London Assurance, som ibland närmar sig det banala i original. Det skulle exotisera både 

källtext och källkultur, något som också är en form av etnocentrism. Jag har därför ibland 

använt mig av strategier som Berman vänder sig emot, men tror att det är viktigt att vara 

medveten om risken med dem. 

 
17a Hush! What are you about, howling like a Hottentot? Sit down there, and thank heaven you are in 

Belgrave Square instead of Bow Street. (22:23-24) 

17b Sch! Vad gör du? Du hojtar ju som en Hottentott! Sätt dig ned där och tacka din lyckliga stjärna för 

att du är på fina Belgrave Square och inte i fyllefinkan på Bow Street. (23:24-25) 

 

Redan i början av den moderna publikens möte med London Assurance kommer man 

förmodligen att reagera på Dazzles ”howling like a Hottentot”. Ordet hottentott är märkligt 

både på svenska och engelska i dag, även om det inte ansågs vara det på Boucicaults tid. Det 

är politiskt inkorrekt – ett rasistiskt, kolonialt tillmäle – och dessutom ett föråldrat sådant. Den 

folkgrupp som tidigare kallades hottentotter tycks i dag oftast benämnas med det mer korrekta 

khoikhoi. En sökning i Språkbanken visar att Hottentott är ovanligt i dag – majoriteten av 
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träffarna kommer från titeln på ett finskt radioprogram (Radio Hottentott) och från 

recensioner en svensk pjäs, Hottentotter, skriven av Staffan Valdemar Holm (Språkbanken).  

Man kan tänka sig ett antal alliterationer som inte är lika uttalat koloniala – ”vrålar som en 

vilde”, ”gastar som en galning”, ”brölar som en barbar”. Dessa är dock minst lika 

problematiska – vilde och barbar är också termer för ”den andre”, folk eller folkgrupper som 

vid olika tider i historien uppfattats som ociviliserade av den kultur som råkade inneha 

överhanden just då – och riskerar dessutom att blunda för och sudda ut drag i den kultur som 

pjäsen utspelar sig i. Här har jag undvikit en ”deforming tendency”: ”the destruction of 

expressions and idioms” (Berman 1999:295), genom att inte ersätta det engelska Hottentot 

med något som skulle kännas bekantare i målkulturen.   

Inte heller platsangivelserna i Dazzles replik – Belgrave Square och Bow Street – är 

självklara. De förklaras med ”fina Belgrave Square” och ”fyllefinkan på Bow Street”, 

”clarifications” eller expliciteringar som dock inte förtydligar något som försöker vara 

dunkelt i källtexten – att det låg en polisstation på Bow Street och att Belgrave Square ligger i 

de fina kvarteren var knappast okänt. Man bör dock vara försiktig med att låta rollfigurerna 

förklara för mycket för varandra av sådant som de som dåvarande Londonbor båda kände till.  

Ett ständigt återkommande huvudbry i översättning från engelska är skillnaden mellan 

olika typer av jurister, som görs i flera engelskspråkiga länder (dock inte alla), främst mellan 

barrister, solicitor och attorney. I London Assurance är det Meddle, en attorney-at-law, som 

talar om Jenks, en solicitor, och säger att han har ”as much impudence as a young barrister” 

(47:16). Pert säger att Meddle är Jenks ”rival ’contemporary solicitor’” (47:2). James L Smith 

förklarar rivaliteten (1984:32, fotnot 71-2) med att solicitors och attorneys tidigare utförde 

sina yrken i olika domstolar, men 1835 fick solicitors tillgång till samma domstolar som 

attorneys. Eftersom det inte går att återskapa på svenska utan att ge en ingående förklaring 

generaliseras alla förekomster av solicitor, attorney och barrister i källtexten till advokat i 

måltexten. För att få till förolämpningen kallas Meddle i översättning ”rivalen som Jenks 

kallar ’nyprånglad advokat’”, där ”nyprånglad” får fungera allmänt nedsättande. 

Bland Bermans tendenser skulle det här närmast vara ”destruction of expressions and 

idioms”, en generalisering som suddar ut källkulturens snåriga juridiska system. Om den här 

typen av generaliseringar görs för ofta riskerar man enligt Berman att rollfigurerna börjar 

uttrycka sig med bilder som hör hemma i en helt annan kultur än den som de enligt texten 

befinner sig i, vilket kan bli absurt (Berman 1999:296). Samtidigt gör scenens flyktighet det 

svårt att motivera att ha kvar termerna på engelska – vad är poängen med att belysa det 
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brittiska juridiska systemet om publiken inte ens förstår att det är juridik det handlar om? Ett 

tydligare exempel på den här tendensen är att ersätta/översätta en bild: 

 
18a Richard Dazzle, late of the Unattached Volunteers, vulgarly entitled the ’Dirty Buffs’ (40:15-16) 

18b Richard Dazzle, för tillfället med den Disponibla frivilligkåren, som i folkmun kallas ”Grötrockarna” 

(41:17-18) 

 

Dazzle ljuger förmodligen om att han tillhör det militära – ”the Dirty Buffs” är en 

ihopslagning av regementena ”the Dirty Half-Hundred” och ”the Buffs” (Smith 1984:26, 

fotnot 378-9). Det ska låta vagt militärt men i och med att det inte är ett specifikt regemente 

som åsyftas betyder ”the Dirty Buffs” egentligen ingenting. Traditionen att döpa regementen 

finns inte på samma sätt i svenskan, det finns därmed inget lika vagt namn att byta till. 

Eftersom ”buff coat” som namnet är taget ifrån är en typ av läderrock som soldaterna bär, och 

med tanke på adjektivet ”dirty”, har jag översatt ”the Dirty Buffs” till ”Grötrockarna”, militär 

slang som syftar på de vardagligare överdragsrockar som används när man inte vill slita på 

uniformen, till exempel vid städning (”Grötrock”, Nationalencyclopedin). Med tanke på att 

”volunteers” syftar på civila frivilliga som tar värvning skulle man kunna tänka sig att 

översätta regementesnamnet till ”malajerna”, enligt Nationalencyclopedin en ”term för icke 

vapenför värnpliktig som i stället utför handräckningsuppgifter, skrivuppgifter m.m” 

(”Malaj”). Risken finns dock att publiken skulle uppfatta det som namnet på den etniska 

gruppen. Det här är en tydlig ersättning av bilder i källkulturen som närmar sig det Berman 

varnar för, och väcker frågor om hur mycket man kan målkulturanpassa för humorns skull.  

 
19a Now we must to the ball. I make it a rule always to commence the festivities with a good old country 

dance: a rattling Sir Roger de Coverly. (106:23-25) 

19b Nu måste vi gå och dansa. Som regel ser jag alltid till att inleda festligheter med en riktig 

gammaldags folkdans. En hejdundrande sir Roger de Coverly! (107:23-25) 

 

”Sir Roger de Coverly”, en folkdans, är förmodligen inte en självklarhet för den svenska 

publiken. Att byta ut den till en svensk folkdans, en polska eller en hambo, skulle dock situera 

texten till Sverige. Visst kan man tänka sig alternativ som ”en rasande reel”, kanske en 

bekantare dans, men det är långt ifrån självklart att ens reel skulle ge rätt associationer, och att 

skriva att de dansar hambo skulle försätta texten i den absurda situation Berman nämner ovan. 

Om man ser till kontexten, hela repliken där dansen nämns, står det dock klart att det är just 
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en gammaldags folkdans det handlar om. Förmodligen kommer inte alla i publiken förstå hur 

dansen går till, men de flesta borde förstå att det är en dans det handlar om.  
 

20a What’s this? [Reading] ’Mr Charles Courtly, P.P.C., returns thanks for obliging enquiries.’ (42:32-33) 

20b Vad är detta? (läser) ”Mr Charles Courtly tackar för visat intresse”. (43:34) 

 

”P.P.C.” är enligt Smith (1984:29, fotnot 432) något som skrevs på visitkort när någon kom 

på besök för att ta avsked, och P.P.C. står för just ”pour prendre congé”, att ta avsked. Även 

om det finns en tradition av visitkort och korrespondenskort i Sverige, inklusive franska 

förkortningar (Saxon 1937:207), är det i de förtryckta visitkortens tidevarv – långt efter man 

slutade gå på visit – svårt att tänka sig att publiken förstår vad som avses. Det vore återigen 

något som kan tänkas fungera i en roman, men knappast på scen. Berman diskuterar inte den 

här typen av fråndrag specifikt, men det skulle kunna passa in under ”quantitative 

impoverishment” (Berman 1999:291), lexikala förluster som gör texten mindre varierad i 

översättning, men framförallt är problemet att en företeelse som är specifik för tiden där 

pjäsen utspelar sig försvinner. Dock är hela proceduren med kortskrivande kvar, vilket ger 

publiken en känsla av äldre sällskapsliv. 

I det här avsnittet har fem huvudstrategier identifierats: explicitering, generalisering, 

översättning/bild-ersättning, identisk överföring och fråndrag. De är alla på sitt sätt 

problematiska och illustrerar därmed den ständiga dragkampen mellan käll- och målkultur 

som översättaren måste tampas med. Att bestämma sig för en enhetlig strategi för 

kulturspecifika drag blir på grund av den dragkampen absurd, eftersom publikens eller 

läsarens förståelse av texten är så beroende av texttyp och kontext, och i slutändan av 

individens kännedom om målkulturen, något som är i princip omöjligt för den individuella 

översättaren att känna till.  

3.2.5 Jaktterminologi 
Jakt, särskilt rävjakt (som dock nu är förbjuden), var en överklasshobby i Storbritannien, som 

flera rollfigurer gärna ägnar sig åt. De ger då och då ifrån sig jaktrop.  

”Tally-ho” (38:31) finns även på svenska, bland annat i Harriet Löwenhjelms dikt ”Jakt på 

fågel” som första gången gavs ut 1913 och inleds med raden ”Tallyho, Tallyho, jag har skjutit 

en dront” (Löwenhjelm 2011:32), och går därför att behålla. Det blir något svårare med rop 

som ”yoicks” (114:31), ett rop för att mana på hundarna, och ”whoo-whoop!” (80:14) som 

utropas när jakten är slut.  
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Dessa specifika betydelser är svåra att hitta någon exakt ekvivalent till på svenska, men 

eftersom det inte är en rävjakt vi ser på scen där det skulle vara relevant att rollfigurerna ropar 

rätt sak vid rätt tillfälle, utan ropen främst används för att sätta en stämning eller för att visa 

att vissa rollfigurer är den typen av överklass som jagar, har jag ersatt de mer svåröversatta 

jaktropen med ”buss på” (39:34) eller ytterligare ”tallyho”: 

 
21a Hunt! I belong to a hunting family. I was born on horseback and cradled in a kennel. Ay, and I hope I 

may die with a whoo-whoop! (80:13-14) 

21b Jagar! Jag kommer från en jaktfamilj. Född på hästryggen, blev vaggad i hundgården. Ja, och jag 

hoppas dö med ett tallyho ringande i öronen. Tjoho! (81:14-15) 

 

För att återskapa Dazzles sätt att härma den lantliga hurtighet han hoppas kunna imponera på 

Max med, och för att repliken ska få samma melodi i översättning, får han dessutom ropa 

”Tjoho!” 

3.2.6 Franglicismer 
Flera av rollfigurerna i London Assurance, framförallt sir Harcourt, svänger sig med franska 

ord och uttryck, och somliga även med latinska sådana. Sir Harcourt har bott på kontinenten – 

det vill säga Frankrike – i många år, vilket bör få synas i hans tal även i översättning. Det är 

dock inte säkert att en modern, svenskspråkig publik förstår de enstaka franska och latinska 

orden, vilket är problematiskt när de är betydelsebärande. Här finns två möjliga strategier: att 

lägga till en modifikation på svenska, som i 22b, eller låta rollfiguren upprepa sig på svenska, 

som i 23b: 

 
22a the roue steals his friend's wife for fashion (58:21) 

22b den rumlande rouén stjäl vännens fru för hennes1 skull (59:20-21) 

 

23a N'importe! My privilege in embryo. (66:5-6) 

23b N’importe! Det spelar ingen roll. Jag har snart ensamrätt på sådant där. (67:5-6) 

 

Vissa franska ord är dock även inlånade till svenskan, som bonmot (33:11). Dessa har inte 

översatts. Dock ställer engelskans många franska lånord till det vid ett tillfälle. 

 
24a at Lady Acid's last réunion (30:7) 

                                                
1 Notera att ”fashion” översätts till ”hennes” eftersom ”fashion” är personifierat i sammanhanget. 
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24b Vid lady Acids senaste (på franska) réunion (31:7) 

24b’ Vid lady Acids senaste réunion (–) 

 

För många scenanvisningar riskerar att göra en svårläsbar text, men risken med 24b’ är att en 

icke-fransktalande skådespelare inte uppfattar att ordet ska uttalas på franska och inte på 

engelska, särskilt som det är den första kursiverade ”franglicismen” i texten. För att markera 

att det är just det franska réunion och inte det engelska reunion som åsyftas har en 

scenanvisning lagts till i 24b, (på franska). Det markerar även att kommande kursiverade ord 

ska uttalas på franska, så att det inte behöver förtydligas vid varje sådant ord.  

3.2.7 Intertextualitet 
Som diskuterades i avsnitt 1.3.6 har jag lånat tidigare översättningar av rena citat. De flesta 

citaten kommer från Shakespeares pjäser: Hamlet, Macbeth och Julius Caesar. Det finns ett 

stort antal översättningar av Shakespeares pjäser, men jag har valt C. A. Hagbergs, i utgåva 

från 1861 (Shakespeare 1861a-c), men med moderniserad stavning. Även om det finns många 

översättningar som möjligen är korrektare, är ”att vara eller icke vara, det är frågan:” 

(Shakespeare 1861a:232) som i Hagbergs översättning nog betydligt mer bevingat än ”att vara 

eller icke vara – frågan betyder” (Shakespeare 2003:62) som i Hallqvists. 

Just det, förmodligen de berömdaste av Shakespeares bevingade ord, finns dock inte med i 

London Assurance. Här dyker istället citat som kan räknas ifrån mycket berömda till så 

obetydliga att man undrar om Boucicault lånat omedvetet: 

 
25a There is a tide in the affairs of men, which, taken at the flood, leads on to fortune (118:1-2) 

26a What a sigh was there! (112:21) 

 

25a är ett tydligt citat, från Shakespeares Julius Caesar, akt IV, scen 3 (Shakespeare 

2005:83). Det är dessutom ett förhållandevis berömt citat, som jag därför tagit direkt från 

Hagbergs översättning med något moderniserad stavning (Shakespeare 1861c:66).  

 
25b Det ges en ebb och flod i mänskors öden; begagnad, leder floden fram till lyckan (119:1-2) 

 

Den strategin har jag tillämpat på större delen av Shakespearecitaten.  

Det finns dock några citat som inte är lika självklara. 26a heter i Macbeth, akt V, scen 1 

”What a sigh is there” (Shakespeare 1993:70, min kursivering), men i Hagbergs översättning 

”Hvilken suck var icke det” (Shakespeare 1861b:207), och har samma tempus som sir 
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Harcourts replik. Det är svårt att säga om det här är ett medvetet citat eller inte, och om det är 

medvetet är det svårt att hävda att det är betydelsebärande. Bortser man från den möjliga 

allusionen går det att tänka sig ett stort antal olika översättningar: ”En sådan suck!”, ”Så ni 

suckar!”, ”Vilken suck som kom där!” och så vidare. Eftersom det dock påminner så mycket 

om Shakespearerepliken, och är en underlig, nästan arkaisk formulering, ser jag återigen att 

citera Hagberg, med moderniserad stavning, som den bästa lösningen.  

Ibland är Hagbergs översättningar dock inte lika ikoniska som originaltexten. I Hamlet 

instruerar Hamlet sina skådespelare att prata naturligt och inte överdriva: ”I had such a fellow 

whipped for o’erdoing Termagant; it out-herods Herod” (Shakespeare 1992:57). I medeltida 

kristna skådespel avbildades Herodes – inte nödvändigtvis Herodes den store som det berättas 

om i Matteusevangeliet – som en galen, överdriven tyrann, ”a ranter and a braggart” (Colley 

1986:451), och fungerar som en stereotyp standardfigur, likt senare commedia dell’arte-

arketyper. I London Assurance säger sir Harcourt ”can it be out-Heroded?” (114:5) apropå mr 

Spankers påstådda (eller missuppfattade) grymhet, men förutom en anspelning på grymheten 

är det även ett metatextuellt teaterskämt. Att då låna in Hagbergs översättning ”Jag unnade 

just en sådan gynnare ett dugtigt kok stryk för det han öfverdrifver sjelfva öfverdriften” 

(Shakespeare 1861a:236) skulle dels innebära att det överdrivna understryks, inte grymheten, 

och dels att teaterskämtet går förlorat. Därför har jag valt att göra en egen, friare översättning, 

en anspelning på den grekiske tragöden Euripides: 

 
27a Can it be out-Heroded? (114:5) 

27b Det här börjar likna något av Euripides! (115:5) 

 

Även Homeros Iliaden citeras vid ett tillfälle, den här gången av Charles. Jag har även här 

lånat in citat från en annan översättare, och valt den mest etablerade versionen, Erland 

Lagerlöfs (i bearbetning av Gerhard Bendz), som den publicerats i Litteraturens klassiker: 

Grekisk litteratur, dikter och prosa, red Lennart Breitholtz (1961).   

 
28a Sing, O Muse! (90:28) 

28b Sjung, O Gudinna! (91:29) 

3.2.8 Interpunktion 
Boucicault använder ofta tankstreck för att indikera paus eller tvekan, då man i svenska oftare 

använder ellips (tre punkter: …). I 1984 års version har en del av Boucicaults många 

tankstreck tagits bort, och bara de som används när ”the sense of a speech is broken off, or 
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there is a sudden shift within a speech from one idea or addressee to another” finns kvar 

(Smith 1984:xliii). Trots detta leder en direkt överföring av alla tankstreck även i 1984 års 

version till en alldeles för uppbruten text på svenska. Att späcka en text med ellipser gör den 

svårläst, och det skulle styra skådespelarnas uttal i mycket hög grad, och svensk talrytm är 

inte densamma som engelsk. Jag har i 1.4.1 angett min ambition att skapa en talbar text, samt 

att hålla texten något öppen för tolkning, och har därför rensat bort några överflödiga pauser 

och ersatt med komma eller inget alls, för att skapa en mer sammanhållen rytm.  

 
29a Now, gentlemen. – Sir Harcourt, do you lead Grace (96:33) 

29b Seså, mina herrar. Sir Harcourt, vill ni föra Grace till bordet (97:33) 

 

Här fungerar tankstrecket som en indikation på att Max vänder sig till sir Harcourt, vilket jag 

menar inte går att indikera med ellips på svenska, eftersom ellips betyder paus eller avbrott. 

Max behöver inte göra en paus för att vända sig till sir Harcourt, utan det kan på scen lika 

gärna visas genom att han vänder sig till den han talar till. 

Vid några tillfällen har tankstrecken haft samma funktion som i svenska, till exempel att 

introducera en bisats. Även där har jag oftast ersatt med komma eller inget all, men i några 

fall har jag behållit tankstreck: 

 
30a a bachelor with ten thousand a year—conceive if you can—he actually permits me, with the most 

placid indifference, to flirt with any old fool I may meet. (114:8-10) 

30b en ungkarl med bara tio tusen pund om året i räntor – tänk er det, om ni kan – och trots det låter han 

mig, med blid oberördhet, flirta med alla gamla stollar jag träffar. (115:8-10). 

3.2.9 Dramaspecifika element 
Något en pjäsförfattare alltid måste slåss med är hur information presenteras för publiken. I en 

roman går det bra att ha långa stycken med förklaringar av vad som tidigare hänt, 

beskrivningar av rollfigurer, specificeringar av rollfigurernas egentliga motiv – på scen är det 

bara det som hörs i repliker och syns i agerande som går fram. Det leder till att dramadialog 

oftast inte låter som naturligt tal, utan kan (särskilt innan naturalismens inträde i dramatiken) 

innehålla monologer, avsidesrepliker och andra berättande eller beskrivande drag, till skillnad 

från romandialogen, som inte får låta stolpig eller onaturlig i läsarens huvud, och inte behöver 

göra det, eftersom romanförfattaren har andra verktyg till sitt förfogande. Man skulle kunna 

kalla dramadialogen för ett slags fiktionell dialog, en överenskommelse mellan skådespelare 
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och publik om att låtsas att det som sägs på scen inte låter befängt, trots att det givetvis skulle 

göra det om man hörde det utanför en scen.  

Görel Bergman-Claeson kallar de berättande dragen i dramatext för ”dramatikens episka 

drag” (2008:7) och skriver om dessa teaterns konventioner att de är ”så välbekanta att de kan 

användas som själva sinnebilden för teatern” (2008:7). Hon talar då främst om repliker som 

vänder sig direkt till publiken och kommenterar och förklarar, men menar att även 

avsidesrepliker och monologer kan ses som episka drag, som berättar istället för att gestalta. I 

London Assurance används avsidesrepliker förutom som berättande eller karaktärstecknande 

även som ett sätt att skapa humor, som när Grace och Charles i akt III håller ett slags 

omedveten dialog; de hör inte vad den andra säger, men publiken gör det.  

Ett exempel på berättande replik finns på s 26, där sir Harcourt får bre ut sig i en 143 ord 

lång replik som ger en hel del bakgrundsinfo:   

 
31a Never—that is, yes, eight years ago. Having been, as you know, on the Continent for the last seven 

years, I have not had the opportunity of paying my devoirs. Our connection and betrothal was a very 

extraordinary one. Her father's estates were contiguous to mine; being a penurious, miserly, ugly old 

scoundrel, he made a market of my indiscretion and supplied my extravagance with large sums of money 

on mortgages, his great desire being to unite the two properties. About seven years ago he died, leaving 

Grace, a girl, to the guardianship of her uncle, with this will: if on attaining the age of nineteen she would 

consent to marry me, I should receive those deeds and all his property as her dowry; if she refused to 

comply with this condition, they should revert to my heir presumptive or apparent. She consents. (26:20-

29) 

 

Här får vi veta att sir Harcourt befunnit sig på kontinenten i sju år, att deras äktenskap är helt 

arrangerat och inte resultatet av någon uppvaktning eller stark passion, att de gifter sig av 

ekonomiska skäl och att sir Harcourt blivit av med sina ägor på grund av sitt osedliga leverne. 

Cool borde rimligtvis redan känna till större delen av detta, men som en del av dåtidens 

teaternkonventioner accepteras att information upprepas så att publiken ska kunna ta del av 

den. Hur överför man då denna information till svenska, samtidigt som man behåller sir 

Harcourts snirkliga språk, som fungerar karaktärstecknande? 

 
31b Aldrig … det vill säga, jo, för åtta år sedan. Ni vet ju att jag har vistats på kontinenten de senaste sju 

åren, och därför har jag inte fått tillfälle att göra henne min uppvaktning. Vår förbindelse och trolovning 

var märklig så det förslår. Faderns ägor gränsade till mina, och eftersom han var en njugg, girig, ful 

gammal usling, slog han mynt av mina obetänksamheter och bidrog till mina utsvävningar med stora 

summor från inteckningar, eftersom hans högsta önskan var att förena de två egendomarna. För ungefär 
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sju år sedan dog han, och lämnade flickan Grace under sin farbrors förmyndarskap, med följande 

testamente: Om hon, då hon uppnår nitton års ålder, skulle samtycka till att gifta sig med mig, får jag 

lagfarterna och all egendom i hemgift. Om hon skulle vägra att foga sig efter dessa villkor, övergår de 

istället till min bröstarvinge. Ja, enligt testamentet bröstarvingen eller annan arvinge, men som bekant har 

jag en son. Flickan samtycker.  (27:19-29)  

 

Kanske är ”my heir presumptive or apparent” svårast att översätta på ett rimligt sätt, då någon 

term som motsvarar heir apparent, det vill säga den som står i tur att ärva så länge det inte 

finns någon giltig bröstarvinge, inte finns på svenska. Även om publiken kan godta 

orealistiska monologiska utsvävningar är det svårt att motivera att sir Harcourt skulle ställa 

sig och ingående förklara juridiska begrepp för Cool, till exempel något i stil med ”återgår de 

till min bröstarvinge eller till den arvinge som står näst på tur i det fall jag inte har någon 

bröstarvinge, men som skulle kunna förlora sin arvsrätt om jag skulle producera en 

bröstarvinge”. I källtexten fungerar den raden som ett sätt att visa att sir Harcourt citerar ur 

testamentet, vilket den inte gör i min översättning. Här slutar sir Harcourt citera, och vänder 

sig till direkt till Cool. Det fungerar dels som ett sätt att gestalta hur invecklat testamentet är, 

och dels som ett sätt att visa sir Harcourts tidvis mästrande och något utsvävande 

personlighet.   

Som kontrast till monologerna används korta, snabba repliker för att skapa en intressant, 

realistisk och i många fall rolig dialog i London Assurance. Som översättare stöter man på 

problem när sådana repliker är dubbeltydiga och egentligen skulle behöva utvecklas och 

förklaras för att de ska behålla sin funktion. Rappa replikskiften blir då lätt långa och 

krångliga, och för att undvika detta krävs ibland att man delar upp repliker: 

 
32a 

COOL I should lose my character. 

YOUNG COURTLY That would be a fortunate epoch in your life, Cool. 

COOL Your father would discharge me. 

YOUNG COURTLY Cool, my dad is an old ass! (24:22-25) 

 

Problemet är dubbeltydigheten hos ”character”, som kan syfta på både de referenser som är 

nödvändiga om Cool söker ett nytt jobb, och på Cools goda karaktär. Charles svar är lika 

dubbeltydigt – Cool skulle ha så mycket roligare om han blev av med båda. Istället för att 

klämma in båda betydelserna i en betydligt längre replik har jag delat upp dem: 

 
32b 
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COOL Er far skulle avskeda mig utan referenser. 

CHARLES Cool, min far är en gammal åsna! 

COOL Hela mitt liv vore förstört. 

CHARLES Vore det verkligen en förlust? 

COOL Och hur ska jag kunna få en ny tjänst? 

CHARLES Tänk så roligt ni skulle kunna ha … 

COOL Var skulle jag ta vägen?  

CHARLES … om ni blev av med det här eländiga jobbet. (25:22-29) 

 

Detta skapar en rappare dialog, samtidigt som något av dubbeltydigheten finns kvar.  
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4 Undersökning av avsidesrepliker 
Eftersom normer påverkar översättning i så hög grad är det relevant att studera hur normerna 

ser ut vad gäller dramaspecifika element. Jag har valt avsidesrepliker, asides. Dessa fungerar 

precis som monologerna som ett sätt att lämna bakgrundsinformation, eller gestalta en person. 

Grace och Charles många avsidesrepliker låter publiken veta vad de unga tu tänker under en 

obekväm tystnad – skådespelarna talar, men rollfigurerna hör inget, som i exempel 33: 

 
33 

GRACE (avsides) Han misstänker inte att han var föremålet för mitt filosoferande. (högt) Nej. 

CHARLES (avsides) Det är dags att öppna eld. 

GRACE (avsides) Jag är en dåre! Han kommer att märka att jag darrar. Jag måste verka lugn.  

En paus. CHARLES harklar sig och muttrar. 

GRACE Åh! (de försjunker åter i tystnad, avsides) Så otroligt pinsamt! (91:19-25) 

 

På svenska markeras avsidesrepliker även med ”sakta”, ”tyst” och ”för sig själv” (Bergman-

Claeson 2008:27). I London Assurance passar markeringen ”avsides” dock bäst eftersom en 

hel del av avsidesreplikerna är riktade till någon annan på scen, och inte bara till publiken.  

Enligt en undersökning gjord av Görel Bergman-Claeson var avsidesrepliker vanligast i 

Sverige under perioden 1825-1850, jämfört med ett urval svenska pjäser som skrivits under 

perioder mellan 1700-1950 (Bergman-Claeson 2008:27, 125). Jag har jämfört Bergman-

Claesons resultat från 1825 och framåt med London Assurance (1984 års utgåva) samt tre 

brittiska komedier från 1800-talet och 1900-talet. Jag har valt pjäser som ligger så nära 

London Assurance som möjligt – prosa (inte vers), komedi, skrivna för teatrar i Storbritannien 

– för att få en bättre bild av sin tids teaterkonventioner. Eftersom urvalet måste begränsas i så 

hög grad har jag försökt välja inflytelserika pjäser: Oscar Wilde är en av de viktorianska 

författare som spelast mest idag, och The Importance of Being Earnest är den av hans pjäser 

som spelas mest; Tom Stoppard är en av de dramatiker i sin generation som spelats mest 

internationellt (DR) och hans pjäs Travesties har bland annat vunnit en Tony Award för bästa 

pjäs, ett prestigefullt teaterpris som delas ut i USA. Pjäsen uppfördes första gången 1974, men 

texten jag har studerat redigerades något inför en uppsättning 1993 (Stoppard 2011). Vad 

gäller Box and Cox, som är samtida med London Assurance, är det svårt att påstå att den har 

varit särskilt inflytelserik, men det är en av få pjäser från 1840-talet som är tillgängliga i 

fulltext. 
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Tabell 1 Avsidesrepliker i engelskt och svenskt drama 

Pjäs (årtal) Repliker, ca Avsidesrepliker2 (Procent) 

London Assurance (1841) 856 (akt I-IV) 91 (11,3 %) 

Box and Cox (1847) 398  13 (3,3 %) 

The Importance of Being Earnest (1895) 879 1 (0,01 %) 

Travesties (1974/1993) 800 1 (0,01%) 

Svenska pjäser (1825-1850) 43063 397 (9,2 %) 

Svenska pjäser (1875-1900) 8868 127 (1,4 %) 

Svenska pjäser (1925-1950) 8854 146 (1,6 %) 

Svenska pjäser (1975-2000) 8372 137 (1,6%) 

 

Även om det är svårt att dra några övergripande slutsatser från en så begränsad undersökning 

har avsidesreplikerna minskat i pjäsen från slutet av 1800-talet och pjäsen från mitten av 

1900-talet, vilket stämmer in med Bergman-Claesons resultat. Betyder det att 

avsidesreplikernas funktion, att förmedla bakgrundsinformation till publiken, inte längre 

behövdes? Det vore märkligt – teaterpubliken får fortfarande bara den information som uttalas 

på scen, och programblad och dylikt fanns även på Boucicaults tid.  

Förklaringen ligger nog snarare i att teaterkonventionerna förändrades runt sekelskiftet i 

och med realismens och naturalismens intåg på teaterscenen. Med genrens krav på att allt som 

sades på scen skulle låta verklighetstroget, gick det inte längre att använda sig av dessa 

dramatiska konventioner – orealistiska inslag som monologer ”kan inte passas in i dramatik 

som gör anspråk på att följa realistiska mönster” (Bergman-Claeson 2008:66-67). 

Dessa tendenser håller ännu idag ett fast grepp om dramaskrivandet som i avant-

gardistiska cirklar präglas av viljan att göra teater som diskuterar sociala problem. Det betyder 

dock inte att äldre pjäser inte spelas – inom den kommersiella teatern har trenden snarare gått 

mot konservatism (Brockett & Hildy 2007:509). På svenska teatrar är skillnaden mellan 

radikal och kommersiell teater inte alltid är lika tydlig som i till exempel Storbritannien, utan 

nyare, socialrealistisk teater som Angels in America av Kushner kan samsas med äldre pjäser 

som den expressionistiska Ett drömspel av Strindberg och farsen Spökhotellet av Feydeau 

under samma månad på institutionsteatern Stockholms Stadsteater (”Pjäser”).  

                                                
2 Inklusive sådana som markeras med ”för sig själv”, ”sakta”, ”tyst” etc. 
3 Uppgifter från Bergman-Claeson 2008:125 
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Denna mångfald på svenska teatrar visar att äldre pjäser fortfarande uppskattas på svenska 

teatrar. Betyder det att äldre teaterkonventioner också fungerar? Om man jämför moderna 

översättningar till svenska och engelska av en annan fars av Feydeau, La puce à l’oreille från 

1907 (Feydeau 1996, 1998 och 2000), ser man att avsidesreplikerna ofta får finnas kvar i 

översättningar till båda språken: 

 
34a4 POCHE (sortant de chez Rugby et parlant à la cantonade) Tout de suite, Monsieur ! (A part.) Il me 

demande un nobodécol. J’sais pas ce que c’est !5 (Feydeau 1996:92) 

34b POCHE (kommer ut från Rugbys rum) Genast, monsieur! (För sig själv) Han vill ha en ”nåbådikåll”. 

Inte vet jag vad det är! (Feydeau 1998:90) 

34c Meanwhile, POCHE comes out of RUGBY’s room. 

POCHE Right away, Monsieur. (Aside.) What on Earth’s an ’Eniwunformee’? (Feydeau 2000:64) 

 

Den svenska översättaren låter dock inte alla avsidesrepliker finnas kvar: 
 

35a HOMENIDÈS (à part, serrant les dents) L’autre à présent, le Tournel. (Haut, avec des sourires sous 

lesquels on sent l’envie de mordre.) Non, mossieur, non, il n’est pas là. (Feydeau 1996:63-64)6 

35b HOMENIDES (Högt, med ett leende, som döljer en lust att bitas.) No messié, nej han är inte härr. 

(Feydeau 1998:62) 

35c HOMÉNIDÈS (aside, through his teeth) The other one. Tournel. (Aloud, smiling death’s-head 

smiles.) No, Monsieur, is no here, no. (Feydeau 2000:46) 

 

I 35b har en hel mening försvunnit i översättning. Det är dock värt att nämna att den svenska 

översättningen är bearbetad av regissören Terje Maerli, och därför svårt att avgöra vilka val 

som är översättarens och vilka som är regissörens. För att göra det möjligt för regissören att 

göra sådana val har jag därför behållit de tecken på äldre teaterkonventioner som förekommer.  

                                                
4 Formateringen av replikerna har ändrats för att avspegla formateringen av övriga exempel, utan att 

betydelsen ändras. 
5 POCHE (kommer ut från Rugbys rum och talar ut i kulissen) Genast, monsieur! (avsides) Han ber mig om 

en nobodécol. Jag vet inte vad det är! [min översättning] 
6 HOMENIDÈS (avsides, med sammanbitna tänder) Nu den andra, Tournel. (Högt, med ett leende under 

vilket man vet att han vill bitas.) Nej, mossieur, nej, han är inte här. [min översättning] 
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5 Slutsatser 
I inledningen till uppsatsen identifierade jag tre frågeställningar: Hur för man över text som är 

tänkt att talas till ett nytt språk? Vad är viktigast att bevara och hur gör man det? Hur ger man 

en modern publik en känsla av den tid och kultur texten utspelar sig i, i översättning?  

Som jag har nämnt flera gånger i uppsatsen skiljer sig dramatext från prosatext på flera 

sätt, vilket påverkar sättet översättaren måste förhålla sig till överföringen av texten till 

målspråket. Eftersom det inte finns någon ”kringtext” runt replikerna, som i romaner, måste 

all bakgrundsinformation föras fram i dessa, vilket leder till ett slags fiktionellt talspråk. 

Dessutom är många av replikerna i London Assurance, särskilt de pekoralartade monologerna, 

inte alls naturligt talspråk. Språket behandlas därför så, och de stilfigurer som finns i 

dramatexten men oftast inte i ”vanligt” talspråk kan därmed finnas kvar. Däremot blir texten 

mer talbar om man lägger in diskursmarkörer som underlättar talrytmen; talbarhet har varit ett 

av målen med översättningen.  

Det går inte alltid att följa källtextens struktur, utan ett particip kan få bli enkel presens och 

ett substantiv kan bli ett verb. Inte heller ordvitsar går alltid att överföra mellan språk, 

eftersom ord kan ha dubbeltydigheter på det ena språket men inte det andra. Eftersom det 

viktigaste draget hos en ordvits är humorn och oftast inte de exakta orden kan dock den 

bevaras genom att en ny ordvits skrivs. Beroende på översättningsstrategi kan översättaren 

vara mer eller mindre fri i sitt ordvitskomponerande, men här har jag försökt att hålla mig 

någorlunda nära ordvitsarnas ämne.   

Annat som kan vara viktigt men svårt att bevara är kulturspecifika företeelser, som även 

berör den tredje frågeställningen. Vill man, vilket jag har velat i den här översättningen, ge 

den moderna publiken en känsla av kulturen och tiden då London Assurance utspelar sig är 

det viktigt att bevara dessa företeelser. För att ge full effekt kan de dock ibland behöva 

förklaras eller ändras något. Återigen är det inte alltid de specifika orden som är viktigast, 

utan den effekt de ger.   

Många teoretiker vänder sig emot att kulturanpassa drama för att det ska bli spelbart, men 

det är ändå något som görs, och det skulle behövas mer deskriptiv forskning på 

teaterkonventioner i olika tider och genrer, och hur översättare och deras översättningar 

förhåller sig till dessa.  
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