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Ágrip  

 

Í þessari ritgerð eru ævintýri Madame d'Aulnoy, Rósanna Prinsessa og Fríða 

Lokkaprúða þýdd úr frönsku yfir á íslensku. Madame d'Aulnoy skrifaði ævintýrin á 

seinni hluta 17. aldar og eru þau með þeim fyrstu sinnar tegundar. Hún er einnig talin 

vera einn helsti frumkvöðull ævintýra eftir konur sem sýna ímynd konunnar í nýju 

ljósi.  

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað um höfundinn, ævintýrið sem 

bókmenntategund og þýðingarstarfið. Seinni hluti ritgerðarinnar innheldur svo 

þýðingarnar tvær.  

 

 

 

Résumé  

Dans ce mémoire, les contes de Madame d'Aulnoy, « La Princesse Rosette » et « La 

Belle aux Cheveux d’Or », sont traduits du français vers l’islandais. Madame 

d'Aulnoy a écrit les contes à la fin de 17e siècle. Ils figurent parmi les premiers contes 

de fées littéraires. Madame d’Aulnoy a donc été une des instigatrices de la naissance 

du conte de fées féminin où la figure de la femme prend une nouvelle ampleur. 

 Dans la première partie du mémoire nous présenterons l’auteur, le conte 

littéraire et le travail du traducteur. Dans la deuxième partie nous présentons notre 

traduction des deux contes.  
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I. Introduction  

 

L’un des auteurs qui ont marqué l’histoire de la littérature française est Madame 

Marie-Catherine d’Aulnoy. Mme d’Aulnoy a écrit des contes de fées, des romans et 

des mémoires historico-galants. Elle est surtout célèbre pour ses contes qui sont 

témoins de son imagination fertile, avec une prédilection pour les palais et châteaux 

de féerie, leurs parcs, jardins, fontaines et statues. Quand nous lisons ses œuvres, il y 

a donc beaucoup de choses que nous remarquons et une ambiance somptueuse qui fait 

voyager le lecteur à travers ses textes originaux.  

 En effet, les contes de fées de Mme d’Aulnoy sont intéressants pour le 

traducteur. Le travail d’un traducteur n’est pas simple : il faut transposer un texte 

d'une langue à une autre en restant fidèle à l’auteur et sans modifier le sens que 

l’auteur a voulu donner à son œuvre. Dans ce mémoire les deux contes de fées de 

Mme d’Aulnoy, « La Princesse Rosette » et « La Belle aux Cheveux d’Or », sont 

traduits du français vers l’islandais, mais d’abord, nous commencerons avec une 

courte présentation de l’auteur, du conte littéraire et du travail du traducteur. 

 

II. Marie-Catherine d’Aulnoy 

 

Marie-Catherine d’Aulnoy est née en 1650 ou 1651 à Barneville en Normandie. En 

1666 elle a épousé François de la Motte, baron d’Aulnoy. Leur mariage était 

vraisemblablement arrangé, d’ailleurs ils vivront séparément de 1670 jusqu’au 

moment de leur mort. Le couple eut cinq enfants dont deux mourront en bas âge. 

Madame d’Aulnoy voyagea beaucoup entre les années 1670–1690, puis elle vécut à 

Paris ou elle commença à écrire1. Elle était un des instigateurs de la littérature 

française du 17e siècle, écrivant le premier conte de fées littéraire en France en 16902. 

Sa carrière débuta avec la publication de son premier recueil, l’Histoire d’Hypolite, 

compte de Duglas, paru en 1690. Elle a également écrit les recueils : Les Contes des 

Fées en 1696, en quatre tomes, et Les Contes nouveaux ou Les Fées à la Mode en 

																																																								
1 Nadine Jasmin, « Naissance du conte féminin : Madame d’Aulnoy », dans Madame d’Aulnoy, Contes 
des Fées, Édition critique établie par Nadine Jasmin, Paris : Champion Classiques, 2008, pp. 9-79, ici. 
pp. 10-11.  
2 Ibid., p. 17. 
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1698, aussi en quatre tomes3. Ensemble, les trois recueils renferment trente-deux 

contes de fées. Les deux contes traduit dans ce mémoire, « La Belle aux Cheveux 

d’Or » et « La Princesse Rosette », se trouvent dans le deuxième recueil.  

 Par sa créativité littéraire, Madame d’Aulnoy a participé à la naissance du 

conte de fées féminin ; dans ses contes elle jette une nouvelle lumière sur les hommes 

et les femmes et met en scène des personnages plus libres que les stéréotypes connus4.  

 

III. Les caractéristiques stylistiques  

 

3.1. Un style simple  

Les caractéristiques stylistiques des contes de Madame d’Aulnoy sont nombreuses. La 

structure de ses contes est semblable à celle d’autres contes, commençant 

traditionnellement par une formule telle que « Il était une fois… », « Il y avait une 

fois... » etc., situant l’histoire dans un passé lointain et imprécis. Dans ses contes, 

Mme d’Aulnoy accorde une grande importance à la description et chaque détail est 

bien illustré. Son imagination n’a pas de limites et tout peut arriver. Pour donner un 

exemple on peut mentionner le petit chien de Rosette dans le conte « La Princesse 

Rosette » dont les détails sont rocambolesques : «…son petit chien appelé Frétillon, 

qui était vert comme un perroquet, qui n’avait qu’une oreille, et qui dansait à ravir, 

allait devant elle, faisant jap jap jap, avec mille sauts et mille cabrioles »5. 

 Le discours dans ses œuvres est plutôt simple et la parole fonctionne comme 

un moteur efficace du récit qui a le pouvoir d’accomplir ce qu’elle énonce. De plus, la 

parole représente un ressort narratif qui permet la circulation de l’information. Elle 

nourrit donc l’action, dont elle devient l’enjeu, la matière et l’instrument6. 

 L’ironie, la légèreté et l’humour constituent aussi une grande partie des contes 

de Mme d’Aulnoy, perceptibles dans les apostrophes, les interrogations rhétoriques 

ou les monologues de déploration, émaillant les contes7. Un bon exemple d’ironie se 

trouve dans le conte « La Princesse Rosette » quand le roi des paons a peur que le 

peuple le prendrait pour un petit roitelet : « …mais son confident, qui était un franc 

flatteur, l’encouragea, lui disant que s’il ne se vengeait, tout le monde se moquerait de 
																																																								
3 Raymonde Robert, « Annexe 2 », dans Madame d’Aulnoy, Contes des Fées, pp. 771-775, ici pp. 771-
775. 
4 Nadine Jasmin, « Naissance du conte féminin : Madame d’Aulnoy », p. 47. 
5 Madame d’Aulnoy, Contes des Fées, pp. 275- 292, ici p. 278.  
6 Nadine Jasmin, « Naissance du conte féminin : Madame d’Aulnoy », p. 61. 
7 Ibid., p. 65. 
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lui, et qu’on le prendrait pour un petit roitelet de quatre deniers »8. 

 

3.2. L’accent mis sur l’héroïne  

Mme d’Aulnoy s’intéresse davantage au destin de l’héroïne qu’à celui du héros. Dans 

ses contes on voit, comme le note Nadine Jasmin, que 

 
Le refus du joug masculin passe en premier lieu par la position de ces princesses face au 

mariage : refus du mariage imposé, dénonciation des unions désassorties, plaidoyer en faveur de 

la liberté de choix et du mariage d’amour (pourtant si suspect aux mentalités du temps)9. 

 

 Dans les contes « La Belle aux Cheveux d’Or » et « La Princesse Rosette » on 

voit ce type d’héroïnes très clairement. À la fin des deux contes, la Belle aux cheveux 

d’or épouse Avenant, l’homme qu’elle préférait, et la princesse Rosette épouse le roi 

des paons. Mme d’Aulnoy est une des premières féministes de la littérature. Dans ses 

contes de fées, le rôle de la femme n’est pas seulement d’être belle et charmante mais 

également savante et spirituelle10. 

 

3.3. Des animaux fantastiques 

Les animaux constituent un élément important des contes « La Belle aux Cheveux 

d’Or » et « La Princesse Rosette ». Comme dans les contes populaires, les animaux de 

Mme d’Aulnoy sont souvent des êtres fantastiques, dotés de la parole et capables de 

venir au secours du personnage principal du conte. Comme le remarque Christine 

Rousseau, les interactions métaphoriques plongent le lecteur dans un monde de 

correspondances fantasmées où l’animal s’humanise : 

 
 Les animaux-parlants sont des éléments constitutifs de genre et participent du merveilleux 

 magique des contes. Éléments décoratifs et pittoresques, figurants anonymes, les 

 animaux sont les citoyens de contrées fabuleuses, à l’instar des différents peuples 

 rencontrés par les héros lors de leurs pérégrinations11. 

 

																																																								
8 Madame d’Aulnoy, p. 287. 
9 Nadine Jasmin, « Naissance du conte féminin : Madame d’Aulnoy », p. 49.  
10 Ibid., p. 50. 
11 Christine Rousseau, « Hommes et animaux dans les contes de fées du XVIIe siècle », Cahiers du 
dix-septième: An Interdisciplinary Journal XV (2)/2014 pp. 103-120, ici p. 5. Adresse URL : 
http://se17.bowdoin.edu/journal/2014-volume-xv-2/hommes-et-animaux-contes-fees-xviie-siecle [site 
consulté le 13 mars 2016]. 



	
8	

3.4. Les noms des personnages  

Les noms des personnages ne sont pas choisis au hasard ; à peu près tous les noms 

décrivent ceux qui les portent. Un exemple est l’adjectif « avenant » qui dans la 4e 

édition du Dictionnaire de l’Académie française, publiée en 1762, signifie « Qui a 

bon air & bonne grâce. C’est un homme avenant, fort avenant, mal avenant »12. Dans 

le conte « La Belle aux Cheveux d’Or », Avenant est un jeune garçon, beau comme le 

soleil, qui à la fin du conte épouse la Belle aux cheveux d’or.  

D’autres bons exemples de noms qui décrivent ceux qui les portent sont ceux 

des chiens, Frétillon et Cabriole. Le nom Frétillon dérive du verbe « frétiller » et dans 

le Dictionnaire de l’Académie française le verbe signifie « se démener, se remuer, 

s'agiter. Cet enfant frétille sens cesse. Il ne fait que frétiller. Cette carpe étoit bien en 

vie, elle frétille encore. Le chien frétille de la queue »13. Quant au nom de Cabriole, il  

signifie, toujours d’après le Dictionnaire de l’Académie française de 1762 « Le saut 

d'un danseur qui s'élève agilement. Faire la cabriole. Couper la cabriole. Il se dit 

aussi d'une espèce de saut que l'on fait faire aux chevaux. Faire aller un cheval à 

cabrioles  »14.  

 Avenant, Frétillon et Cabriole sont juste des exemples parmi d’autres, mais 

avec des noms aussi parlants l’auteur simplifie le travail du lecteur qui comprend 

aussitôt quels sont les attributs ou les qualités du personnage ou protagoniste en 

question.  
 

3.5. La moralité  

La moralité est une grande partie du style des contes de fées, distinguant le bon du 

mauvais. Pour signaler le mauvais, l’auteur utilise un vilain personnage et, au 

contraire, un personnage beau pour représenter le bon. Avec l’utilisation de la 

moralité, Mme d’Aulnoy enseigne par exemple l’importance de la gratitude, la charité 

et la loyauté. Elle explique ainsi tout ce qui se passera si le peuple est méchant d’une 

quelconque façon. Un bon exemple d’un personnage méchant est le gros aigle dans le 

conte « La Belle aux Chevaux d’Or », mais à cause de son acte répréhensible, 

																																																								
12 « avenant », Dictionnaire de l’Académie française, Quatrième édition, Paris : Vve de Brunet, 1762. 
Adresse URL : http://artfl.atilf.fr/dictionnaires/ACADEMIE/QUATRIEME/quatrieme.fr.html [site 
consulté le 19 mars 2016]. 
13 « frétiller », Dictionnaire de l’Académie française, Quatrième édition, [site consulté le 13 mars 
2016]. 
14 « cabriole, Dictionnaire de l’Académie française, Quatrième édition, [site consulté le 13 mars 2016]. 
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Avenant le tue, tout en expliquant au lecteur pourquoi ce qu’a fait le gros aigle était 

immoral : 

 
 «Voilà, » dit-il, « comme les forts oppriment les plus faibles : quelle raison a l’aigle de 

 manger le corbeau ? Il prend son arc qu’il portait toujours et une flèche, puis mirant bien 

 l’aigle, croc, il lui décoche la flèche dans le corps, et le perce de part en part; il tombe mort, et 

 le corbeau ravi, vint se percher sur un arbre. »15 
 

 Mme d’Aulnoy écrit encore sur les méfaits du mensonge où le mensonge est le 

fondement de la perversion. Dans le conte « La Princesse Rosette » la reine admet ses 

méfaits en mentant au roi et grâce à sa confession le conte peut continuer : « Dame ! 

Elle fut bien attrapée d’être prise à mentir (car c’est la chose la plus laide du monde), 

et elle vit que le roi boudait ; c’est pourquoi elle lui dit ce que les fées avaient prédit 

de la petite Rosette… »16. 

 

IV. Le travail de la traduction  

 

4.1. Les pratiques de la traduction 

Le travail du traducteur est complexe. Le traducteur transpose un texte d’une langue à 

une autre et doit à la fois respecter la forme et le fond des textes qui lui sont confiés. 

Quand on commence une nouvelle traduction, il faut lire le texte plusieurs fois et 

avant de commencer à écrire, il faut choisir quelle direction emprunter. Au cours des 

siècles les traducteurs ont discuté sur la meilleure façon de traduire. Dans ce débat, 

chaque œuvre a ses propres caractéristiques et difficultés. Les premiers débats autour 

de l’équivalence dans le domaine de la traductologie visaient la compréhension ou la 

définition du terme lui-même17. Faut-il travailler sur des mots, des phrases, des parties 

de texte, ou le texte en entier ? 

 D’abord il faut bien comprendre un texte avant de le réexprimer dans une 

autre langue. La qualité de la réexpression dépend du degré de connaissance de la 

																																																								
15Madame d’Aulnoy, p. 145.  
16 Madame d’Aulnoy, p. 276. 
17 Gladys Gonzalez, L’équivalence en traduction juridique : Analyse des traduction au sein del’Accord 
de libre-échange, Thèse de doctorat en linguistiques, Université Laval, Département de langues, 
linguistique et traduction, 2003. Chap. 1.5.8. Adresse URL : 
http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/21362/ch05.html [site consulté le 20 mars 20016]. 
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langue d’arrivée, du sujet de texte et du talent avec lequel le traducteur manie la 

plume18. Deuxièmement, la connaissance de la culture et des différents registres de la 

langue d’arrivée est importante : c’est difficile de traduire et de comprendre un texte 

du 15e siècle si le traducteur ne connaît pas la période en question. Dans le processus 

de la traduction des contes de Mme d’Aulnoy, beaucoup de problèmes étaient liés à la 

mauvaise connaissance du traducteur de la culture et des habitudes dans la société 

française à la fin du 17e siècle.  

 De plus, il faut trouver un moyen entre la liberté totale dans la traduction et la 

loyauté à l’auteur et ainsi le résultat peut être une affaire de goût personnel. Dans son 

article « No Two Snowflakes are Alike : Translation as Metaphor », Gregory Rabassa 

note qu’une traduction ne sera jamais l’équivalent du texte d’arrivée et qu’on peut 

juste juger un texte traduit par sa précision19. Nous partageons cet avis, il n’existe pas 

qu’une seule bonne solution :   

  

 Le traducteur ne peut jamais être sûr de lui et il ne doit jamais l'être. Il ne doit jamais être 

 satisfait de son travail parce qu’idéalement, platoniquement, il  y a une solution parfaite mais il 

 ne la trouvera jamais. Il ne doit jamais se prendre pour l’auteur et même s’il y parvenait les 

 différences de langues empêcheraient les reproductions exactes20.  

 

4.2. Eugène A. Nida  

Le linguiste et traducteur américain, Eugène A. Nida est connu pour sa théorie de 

l’équivalence dynamique dans le contexte des traductions de la Bible. D’après lui, il 

faut comprendre l’intention donnée au texte de départ que le texte d’arrivée doit 

reproduire le plus fidèlement possible ; ainsi la traduction consiste à produire dans la 

langue d’arrivée l’équivalent naturel le plus proche du message de la langue de départ, 

quant à la signification, puis quant au style. Pour Nida on ne traduit pas effectivement 

mot par mot mais plutôt sens par sens21. 

 En traduisant les contes de fées de Madame d’Aulnoy nous avons abordé le 

texte avec la théorie de Nida à l’esprit. Nous avons, dans un premier temps, lu le texte 
																																																								
18 Marianne Lederer, La traduction aujourd’hui, Paris : Hachette-Livre, 1994, p. 13.  
19 Gregory Rabassa, « No Two Snowflakes are Alike », The Craft of Translation, édité par John 

Biguenet et Rainer Schule, Chicago : The University of Chicago Press, 1989, pp. 1-12, ici p. 1. 
20 Ibid., p. 12. Citation traduite par Valdís Anna Þrastardóttir. 
21 Gladys Gonzalez, L’équivalence en traduction juridique : Analyse des traduction.Chap. 1.4.  
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plusieurs fois et essayé de comprendre et détecter l’intention que l’auteur essaie de 

transmettre au lecteur, l’étape suivante étant de traduire le texte et, finalement, le 

rendre agréable à la lecture. La finalité du traducteur n’est alors pas de traduire mot 

par mot mais plutôt sens par sens. Un lecteur bilingue peut donc lire les deux textes 

sans ressentir un manque d’émotion dans le texte traduit.  

 

4.3. Les difficultés et les solutions 

Dans le travail de la traduction, le traducteur est confronté à des problèmes qui sont à 

la fois divers et complexes mais il ne peut compter sur le lecteur de la traduction pour 

tout savoir. Il doit être capable d’adapter le texte sans trop le modifier. « La Belle aux 

Chevaux d’Or » et « La Princesse Rosette » sont des contes écrits au 17e siècle, 

inspirés par la société et la culture de cette époque et on y rencontre des 

caractéristiques culturelles de cette époque. Par conséquent, il y a des mots, des noms 

d’animaux et même des noms de nourriture dont on n’a pas l’équivalent en islandais. 

Nous pouvons mentionner des termes comme « hypocras » et « petit-métier » qui 

étaient compliqués à traduire car les équivalents exactes sont introuvables en islandais. 

Dans ce cas le traducteur doit juger quelle est la meilleure chose à faire. C’est 

toujours une question d’appréciation. Nous aurions pu utiliser les notes en bas de page 

pour expliquer ces termes mais nous avons préféré les traduire directement dans le 

texte : « hypocras » par « sæt vín » et « petit-métier » par « sultusamlokur ». 

  Ce ne sont pas seulement ces mots qui rendent le travail difficile mais aussi le 

style de l’auteur. Beaucoup de ses phrases sont très longues et comportent beaucoup 

de virgules et de point virgules. L’utilisation de point virgules n’est pas très courante 

en islandais et parfois nous l’avons remplacé par un point comme dans la phrase 

suivante tirée de « La Princesse Rosette » :  

  
Mais ce qu’il y eut d’heureux, c’est que son lit de plume était fait de plumes de phénix, qui 

sont fort rares, et qui ont cette propriété qu’elles ne vont jamais au fond de l’eau ; de sorte 

qu’elle nageait dans sont lit comme si elle eût été dans un bateau ; l’eau pourtant mouillait peu 

à peu son lit de plume, puis le matelas, et Rosette sentant de l’eau, elle eut peur d’avoir fait 

pipi au dodo, et d’être grondée.22  

 

 

																																																								
22 Madame d’Aulnoy, p. 283. 
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Til allra lukku var rúmið gert úr afar sjaldgæfum fjöðrum fönixins sem eru þeim kostum búnar 

að þær geta ekki sokkið. Því flaut prinsessan um sjóinn á rúminu sínu líkt og hún væri á bát. 

Smátt og smátt byrjaði sjórinn samt að bleyta í fjaðrarúmi hennar og svo dýnunni. Þegar 

Rósanna fann fyrir vætunni, var hún hrædd um að hafa pissað undir og fá skammir.  

 

Une seule phrase dans l’œuvre de Madame d’Aulnoy est rendue en quatre dans la 

traduction pour mieux l’adapter à la syntaxe islandaise. 

 L’humour des contes étaient également dur à traduire mais à cause de 

l’ancienneté des textes l’humour semble moins comique quelques siècles plus tard23. 

Bien sûr l’humour peut être différent d’une personne à une autre, alors le traducteur 

doit trouver un moyen intermédiaire. Ce type d’humour se trouve dans le passage où 

le roi des paons veut dîner mais il n’y a rien dans son pot ni dans son office. La 

réaction du roi est infantile et c’est drôle :  

 
 Quand le roi des paons voulut dîner, il n’y avait rien dans son pot office ; chacun se 

 regardait, et le roi était dans une colère horrible. « oh bien ! dit-il, je ne dînerai donc 

 point :mais que ce soir on mettre la broche au feu, et que j’aiede bons rôts24.  
 
 Þegar konungur páfuglana vildi setjast niður að snæðingi, var ekkert að finna í pottum hans 

 né matarbúri. Allir litu hver á annan og konungurinn varð æva reiður. ,,Jæja já! “ sagði 

 konungurinn. ,,Þá fæ ég ekki neitt, en í kvöld kveikjum við bál og setjum kjöt á tein svo að ég 

 geti borðað góða glóðarsteik.“  
 

 Dans les contes on peut trouver des poèmes mais pour beaucoup de 

traducteurs, la tâche la plus difficile de leur travail est de traduire la poésie. Il y a 

plusieurs raisons. La poésie peut contenir des sentiments, des messages cachés, des 

images, des métaphores, etc. Encore, beaucoup de monde trouve que la poésie est un 

phénomène culturel qui n’est pas possible de traduire sans perdre une partie du texte 

original25. Alors, quand un traducteur traduit un poème il ne faut pas seulement penser 

aux mots et au sens mais aussi au rythme et à la fluidité du texte. Malgré ces 

																																																								
23 Veronica Bonanni, « L’oiseau et L’uccello turchino. Collodi traducteur d’Aulnoy », Édition 
littéraires et linguistiques de l’université de Grenoble, 9/2012, pp. 251-265, ici p. 140. Adresse URL : 
https://feeries.revues.org/833 [site consulté le 13 mars]. 
24 Madame d’Aulnoy, p. 290. 
25 Varsha Singh, Problems in Translatin Poetry: Some Structural, Textural and Cultural Issue, thèse en 
études ethnique, Lawrence University, 2013. Adresse URL : https://www.academia.edu 
/1496072/Problems_in_Translating_Poetry_Some_Structural_Textural_and_Cultural_Issue [site 
consulté le 10 avril 2016].  
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difficultés, le travail est intéressant et gratifiant. De plus, le lecteur doit être conscient 

que le texte qu’il lit est traduit et qu’il ne peut pas totalement correspondre au texte 

original de l’auteur.  

  

V. Épilogue 

 

Marie-Catherine d’Aulnoy est un auteur extraordinaire. Elle a apporté un style 

nouveau, plein de fantaisie et de poésie tout en étant très moderne dans sa conception 

du féminisme avant l’heure. Les femmes y sont maîtres de leur destin, refusant le joug 

masculin en compagnie des animaux qui les aident. Elle est à la base de la naissance 

d’un genre dans le « Grand Siècle » : le conte de fées littéraire français, aujourd’hui 

connu à travers le monde. Grâce aux qualités de ses œuvres, le travail du traducteur a 

été à la fois intéressant, gratifiant et plaisant. Nous nous sommes inspirée de la théorie 

d’Eugène Nida dont le but est de traduire sens par sens, plutôt que mot par mot, et 

transmettre l’intention de l’auteur.  

         Même si la traduction peut poser quelques problèmes et que la traductrice a dû 

trouver un moyen entre la libre adaptation du texte traduit et la loyauté à l’auteur, les 

lecteurs doivent aussi savoir qu’il est impossible de traduire un texte littéraire dans 

une autre langue sans le modifier. Cela dit nous vous présentons notre traduction de 

« La Princesse Rosette » et « La Belle aux Cheveux d’Or ».   
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VI. Traduction du conte « La Princesse Rosette » en islandais  

 

Einu sinni voru konungur og drottning sem áttu tvo myndarlega drengi. Þeir uxu og 

döfnuðu með degi hverjum enda fengu þeir nóg að borða. Í hvert sinn er drottningin 

eignaðist börn lét hún kalla eftir heilladísum og bað þær ætíð að segja sér til um 

framtíð barnanna.  

 Drottningin varð barnshafandi og eignaðist yndisfríða stúlku, hún var svo fríð 

að ekki var hægt að líta hana augum án þess að elska hana. Drottningin var mjög 

rausnaleg við allar heilladísirnar sem komu til að sjá barnið og þegar þær voru 

tilbúnar að kveðja sagði hún: ,,Gleymið ekki ykkar góðu siðum og segið mér fyrir 

framtíð Rósönnu.“ (Það er það sem litla prinsessan var kölluð). Heilladísirnar sögðu 

drottningunni að þær hefðu gleymt örlagaritum sínum heima en myndu koma aftur að 

sjá hana síðar. „Æ!” sagði drottningin, ,,þetta getur ekki boðað gott, þið viljið ekki 

hryggja mig með slæmum spádómi, en ég bið ykkur að segja mér allt af létta og ekki 

leyna mig neinu.“ Heilladísirnar biðust undan því en þeim mun ákveðnari varð 

drottning í að fá að vita hvað biði dótturinnar. Að lokum sagði sú sem fór fyrir 

hópnum: ,,Við óttumst, kæra frú, að Rósanna valdi bræðrum sínum mikilli ógæfu og 

að þeir muni deyja í leiðangri fyrir hennar hönd. Þetta er allt sem að við getum sagt til 

um fyrir þessa yndisfríðu litlu stúlku. Okkur þykir leitt að geta ekki fært yður betri 

tíðindi en þessi.“ Þær fóru og drottningin sat eftir sorgmædd, svo sorgmædd að 

konungurinn las það á svipbrigðum hennar og spurði hana hvað amaði að. Hún 

svaraði því að hún hafði farið of nálægt eldinum og brennt allan hörinn af 

hörbrúðunni sinni. ,,Er það nú allt og sumt?“ sagði konungurinn. Hann fór nú upp á 

háaloft og færði henni meiri hör en hún gæti spunnið á hundrað árum.  

 Drottningin var þó enn raunamædd og konungurinn spurði hana hvað amaði 

að. Hún sagði honum að þegar hún hefði verið við árbakkann hefði hún misst græna 

satínskóinn sinn ofan í ána. ,,Er það allt og sumt?“ sagði konungurinn. Hann sendi nú 

eftir öllum skósmiðum konungsríkisins og færði henni tíu þúsund skó úr grænu satíni.  

  Hún hélt áfram að vera sorgmædd og hann spurði hana hvað amaði að. Hún 

sagði honum að hún hefði borðað af svo mikilli lyst að hún hefði gleypt 

giftingarhringinn sem hún hafði borið á fingrinum. Konungurinn vissi að hún sagði 

ósatt því að hann hafði falið hringinn. ,,Mín kæra, þér segið ósatt, hér hef ég hring 

yðar sem ég faldi í pyngju minni.“ Ég er nú hrædd um það! Hún var staðin að því að 
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skrökva (en það var eitt það versta sem til var í heiminum) og hún vissi að 

konungurinn fyrirliti slíkt. Því sagði hún honum það sem heilladísirnar höfðu spáð 

fyrir um Rósönnu litlu og ef hann kynni ráð við, ætti hann ekki að liggja á því. 

Konungurinn var harmi lostinn en sagði loks við drottninguna: ,,Ég veit ekki aðra leið 

til þess að bjarga sonum okkar tveimur en að láta drepa telpuna meðan hún er enn 

kornabarn.“ Drottningin sagðist þá heldur vilja deyja sjálf en að samþykkja slíkt 

grimmdarverk og sagði að hann yrði láta sér eitthvað annað detta í hug.  

 Þar sem ekkert annað komst að í huga konungshjónana, frétti drottningin af 

gömlum einsetumanni sem margir leituðu ráða hjá, en hann bjó í stórum skógi rétt 

utan við bæinn og svaf þar í trjástofni. ,,Ég verð að fara þangað“ sagði 

hún, ,,heilladísirnar færðu mér slæmar fréttir en þær gleymdu að gefa mér ráð við 

þeim.“ Hún lagði af stað árla morguns á hvítum fallegum múlasna, járnaðan 

gullskeifum, ásamt tveimur hirðmeyjum sem báðar sátu fallega hesta. Í virðingarskyni 

við einsetumanninn stigu drottningin og hirðmeyjar hennar af baki þegar þær 

nálguðust skóginn og fóru að trénu þar sem að hann dvaldi. Hann kærði sig lítið um 

að sjá kvenmenn en þegar hann sá að þarna var drottningin á ferð, sagði hann við 

hana: ,,Verið velkomnar, hvað viljið þér mér?“ Hún sagði honum það sem 

heilladísirnar höfðu sagt um Rósönnu og bað hann ráða. Sagði hann henni að það 

þyrfti að koma Rósönnu fyrir í turni þaðan sem hún kæmist aldrei. Drottningin 

þakkað honum fyrir, færði honum væna ölmusu og sneri svo aftur til að segja 

konungnum allt.  

 Þegar konungurinn heyrði fréttirnar, lét hann, án tafar, byggja háan turn og þar 

kom hann dóttur sinni fyrir. Svo ekki sækti á hana óyndi, heimsóttu þau hana daglega, 

konungurinn, drottningin og bræður hennar tveir. Sá eldri var kallaður Stóri Prins en 

sá yngri Litli Prins. Þeir elskuðu systur sína afar heitt en engin stúlka var jafn fögur og 

þokkafull og hún, eitt minnsta augnaráð frá henni var verðmætara en hundrað 

gullpeningar. Þegar hún var fimmtán ára, sagði Stóri Prins við konunginn: ,,Kæri faðir, 

nú er systir mín orðin nógu gömul til þess að giftast, förum við eigi fljótlega í 

brúðkaupið hennar?“ Litli Prins sagði það sama við drottninguna en hvorki hún né 

konungurinn svöruðu neinu um brúðkaup og hlógu bara. 

 Að lokum veiktust konungurinn og drottningin illa og dóu nærri samdægurs. 

Nú voru allir afar sorgmæddir, þegnar klæddust svörtu og allstaðar var kirkjuklukkum 

hringt. Rósanna var óhuggandi vegna andláts sinnar góðu móður.  

 Þegar búið var að jarða konungshjónin, tók Stóri Prins við ríkidæmi föður síns 
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og færðu markgreifar og hertogar konungsdæmisins Stóra Prins á hásæti úr gulli og 

demöntum, þar sem hann sat nú með fallega kórónu á höfði sér, íklæddur fjólubláum 

flauelsklæðum, skreyttum tunglum og sólum. Síðan fagnaði hirðin og kallaði 

þrívegis: ,,Lifi konungurinn!“ Fögnuður var efst í huga allra.  

 Konungurinn og bróðir hans ræddu nú saman: ,,Þar sem við erum nú orðnir 

valdhafar, verður að hleypa systur okkar úr turninum, en þar hefur henni leiðst 

langtímum saman.“ Þeir þurftu einungis að ganga í gegnum garðinn til þess að komast 

að turninum sem stóð þar úti í horni, eins hár og hann gat orðið, þar höfðu 

konungshjónin sálugu viljað að Rósanna dveldi til æviloka. Rósanna saumaði út 

fallegan kjól á ramma fyrir framan sig en þegar hún sá bræður sína reis hún upp, tók í 

hönd konungsins og sagði: ,,Góðan dag herra, nú eru þér orðnir konungur og ég 

vesæll þegn yðar, ég bið yður um að hleypa mér úr turninum, því hér unir ég mér 

illa.“ Síðan brast hún í grát. Faðmaði konungur hana og bað hana að gráta ekki, því 

hann væri hér komin til þess að fara með hana úr þessum turni og fylgja yfir í fagran 

kastala. Prinsinn hafði meðferðis fulla vasa af sykurhúðuðum möndlum sem hann gaf 

Rósönnu. ,,Komum nú“ sagði hann, ,,og förum úr þessum óhrjálega turni. Brátt mun 

konungurinn finna þér eiginmann, örvæntið eigi.“  

 Þegar Rósanna sá fallegan garðinn fullan blómum, ávöxtum og gosbrunnum, 

varð hún svo agndofa að hún kom ekki upp orði, því fram að þessum degi hafði hún 

aldrei séð neitt þessu líkt. Hún horfði til allra átta, gekk um, nam staðar, tíndi ávexti af 

trjánum og blóm af jörðinni.  

 Litli hundurinn hennar Rósönnu var kallaður Kátur og var grænn eins og 

páfagaukur. Hann var bara með eitt eyra, dansaði frábærlega og hoppaði á undan 

henni og gelti: voff, voff, voff. Kátur veitti föruneytinu mikla ánægju en skyndilega 

hljóp hann út í lítinn skóg. Prinsessan fylgdi honum eftir og aldrei hafði nokkur maður 

orðið jafn undrandi og hún var þegar hún sá í skóginum stóran páfugl sem breytt hafði 

úr stéli sínu og var svo fagur, svo undurfagur að prinsessan gat ekki haft augun af 

honum. Konungurinn og prinsinn komu á eftir henni og spurðu hvað það væri sem 

gleddi hana svo. Hún benti þeim á fuglinn og spurði hvað þetta væri. Sögðu þeir henni 

að þetta væri fugl sem stundum væri hafður til matar. ,,Guð minn góður!“ sagði 

hún, ,,vogar fólk sér að drepa svo fagran fugl og leggja hana sér til munns? Ég lýsi því 

hér með yfir að ég mun aldrei giftast neinum nema konungi páfuglanna, og þegar ég 

verð krýnd drottning þeirra mun ég koma í veg fyrir að nokkur maður borði 

þá.“ Undrun konungsins var ólýsandi: ,,En kæra systir, hvar eigum við að finna 



	
17	

konung páfuglana?“ ,,Hvar sem þér viljið herra minn, en ég mun ekki giftast neinum 

öðrum,“ svaraði þá Rósanna. 

 Eftir að hafa gert upp hug sinn á þennan hátt, fylgdu bræður hennar henni í 

kastalann, en taka þurfti páfuglinn með og koma honum fyrir í herbergi Rósönnu (því 

hún elskaði hann svo heitt). Allar konurnar sem ekki höfðu séð Rósönnu hröðuðu sér 

til þess að heilsa henni og hylla. Sumar þeirra færðu henni ávaxtasultur, aðrar sykur, 

en aðrar gullofna kjóla, fallega borða, brúður, útsaumaða skó, perlur og demanta. 

Henni var boðið upp á allt milli himins og jarðar og alls staðar var henni tekið 

fagnandi. Hún var svo vel upp alin og kurteis að hún kyssti hendur þeirra sem færðu 

henni gjafir og hneygði sig eftir hverja og eina þeirra, svo hvorki var til sá herra né frú 

sem kvaddi ósátt.  

 Meðan hún naut sín í góðum félagsskap, hugleiddu konungurinn og prinsinn 

hvar þeir gætu fundið konung páfuglana, ef slík vera væri þá til í heiminum. Þeir töldu 

nauðsynlegt að mála mynd af Rósönnu og létu þeir gera slíka mynd sem fangaði 

fegurð hennar svo vel að það eina sem vantaði var rödd hennar. Sögðu þeir svo við 

hana: ,,Þar sem þér viljið ekki giftast neinum öðrum en konungi páfuglana, ætlum við 

að fara saman og leita að honum um víða veröld. Ef við finnum hann verðum við 

himinlifandi. Hugið vel að konungsríkinu meðan þér bíðið endurkomu okkar.“  

 Rósanna þakkaði þeim fyrirhöfnina og sagðist myndi hugsa vel um 

konungsríkið og í fjarveru þeirra skyldi öll hennar skemmtun felast í því að horfa á 

fallega páfuglinn og fá Kát til að dansa. Þau gátu ekki annað en fellt tár er þau 

kvöddust.  

 Þá voru bræðurnir tveir lagðir af stað, og spurðu alla sem á vegi þeirra urðu 

hvort þeir þekktu til konungs páfuglana en hver og einn svaraði: ,,Nei, nei.“ Þeir 

héldu áfram, lengar og lengra, og þannig fóru þeir lengra en nokkur hafði áður farið. 

 Þeir komu loks að konungsríki bjallanna. Aldrei hefur nokkur maður séð svo 

marga bjöllur samankomnar. Þær suðuðu svo hátt að konungurinn var hræddur um að 

missa heyrnina. Hann spurði þá sem leit út fyrir að vera skynsömust hvort hún vissi 

nokkuð hvar hann gæti fundið konung páfuglana. ,,Herra,“ sagði bjallan, ,,ríki hans er 

í þrjátíu þúsund mílna fjarlægð héðan, þér hafið farið hina allra lengstu leið til að 

komast þangað.“ ,,Hvernig vitið þér það?“ spurði konungurinn. ,,Það er vegna þess að 

við þekkjum yður vel og förum ár hvert og dveljumst tvo til þrjá mánuði í görðum 

yðar,“ svaraði bjallan. Nú föðmuðu konungurinn og bróðir hans bjölluna og kysstu í 

bak og fyrir. Þeir urðu hinir mestu mátar og snæddu saman.  
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Þeir skoðuðu af miklum áhuga fágæta staði sem ríki bjallanna hafði að geyma en þar 

var minnsta laufblað jafn verðmætt og gullpeningur. Eftir dvöl sína hjá bjöllunum 

héldu þeir ferð sinni áfram og þar sem þeir þekktu nú leiðina var ekki langt þar til þeir 

komu á áfangastað. Hvert og eitt einasta tré var fullsetið páfuglum og svo mikið var af 

þeim að heyra mátti köllin og masið í þeim í tveggja mílna fjarlægð. 

 Konungurinn sagði nú við bróður sinn: ,,Ef konungur páfuglana er sjálfur 

páfugl, hvernig ætlar systir okkar að fara að því að giftast honum? Maður þyrfti að 

vera heimskur til þess að samþykkja slíka vitleysu. Hugsið yður skyldmennin sem hún 

mun færa okkur, systrabörn okkar yrðu páfuglsungar?“ Prinsinn var ekki síður 

hryggur: ,,Það er rétt“ sagði hann, ,,þetta er óhugnaleg ímyndun sem heltekið hefur 

hug hennar, ég skil ekki hvernig henni datt í hug að konungur páfuglanna væri til.“ 

 Þegar þeir komu til borgarinnar sáu þeir að hún var full körlum og konum sem 

íklædd voru fötum úr páfgulsfjöðrum, en fjaðrirnar voru einnig notaðar til skrauts hér 

og þar. Komu þeir nú auga á konung páfuglanna sem var í ferð á litlum fallegum 

vagni, skreyttum gulli og demöntum, sem tólf páfuglar drógu rösklega. Þessi 

konungur páfuglana var svo fríður, svo undur fríður, að bræðurnir tveir heilluðust af 

honum. Hann var með sítt hár, ljóst og liðað. Andlit hans var fölt og hann bar 

páfuglsstél fyrir kórónu. Þegar hann sá bræðurna, ályktaði hann að fyrst þeir væru 

klæddir öðruvísi en fólk þessa lands hlytu þeir að vera utanaðkomandi. Til þess að 

ganga úr skugga um það stoppaði hann vagn sinn og sendi eftir þeim. 

 Konungurinn og prinsinn fóru til hans og eftir að hafa hneigt sig tóku þeir til 

máls: ,,Yðar hátign, við komum langt að til þess eins að sýna yður fallega 

andlitsmynd.“ Tóku þeir nú upp úr farteski sínu stóru myndina af Rósönnu. Eftir að 

konungur páfuglana hafði skoðað myndina vel sagði hann: ,,Ég trúi ekki að til sé svo 

fögur kona í þessum heimi.“ ,,Hún er að minnsta hundrað sinnum fegurri,“ sagði 

Konungurinn. ,,Ah! yður getur ekki verið alvara,“ svaraði konungur 

páfuglana. ,,Herra,“ tók prinsinn nú til máls, ,,hér erum við komnir, bróðir minn sem 

er konungur líkt og þér og ber nafnið Konungur og ég sjálfur sem er kallaður Prins. 

Systir okkar sem andlitsmyndin er af, er Rósanna prinsessa. Við erum komnir hingað 

til þess að kanna hvort þér vilduð giftast henni. Hún er falleg, einstaklega góð og 

henni mun fylgja kar af gullpeningum.“ ,,Ja hérna!“ sagði konungur páfuglana ,,ég 

skal fúslega giftast henni, hana mun ekkert skorta með mér og ég mun elska hana 

mikið. En ég vil að hún sé örugglega jafn falleg og á myndinni. Ef það vantar eitthvað 

örlítið upp á mun ég láta taka yður af lífi.“ ,,Gott og vel, við föllumst á það“ svöruðu 
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bræðurnir tveir. ,,Þér samþykkið?“ bætti konungur við ,,gott og vel, haldið þá í 

fangelsið en þar munuð þið dvelja fram að komu prinsessunar.“ Bræðurnir gengust 

við því, mótþróalaust en þeir voru fullvissir um að Rósanna væri fallegri en 

andlitsmyndin.  

 Meðan þeir dvöldu í fangelsinu, lét konungur páfuglanna þjóna þeim einkar 

vel. Hann fór oft á fund þeirra og í höll sinni hafði hann andlitsmyndina af Rósönnu 

sem hann var svo heillaður af að honum kom ekki blundur á brá. Þar sem 

Konungurinn og Prinsinn voru í fangelsi skrifuðu þeir prinsessunni bréf þar sem þeir 

sögðu henni að pakka saman föggum sínum í flýti og koma eins skjótt og auðið væri, 

en nú biði konungur páfuglanna hennar. Þeir tilkynntu henni ekki að þeir væru fangar, 

af hræðslu við að gera hana áhyggjufulla.  

 Þegar hún fékk bréfið, var hún svo hrærð að hún hélt hún myndi deyja. Hún 

tilkynnti öllum að konungur páfuglana væri fundinn og vildi giftast henni. Bálkestir 

voru tendraðir og skotið var úr fallbyssum. Allstaðar borðaði fólk sykurhúðaðar 

möndlur og annarskonar sætmeti, og fyrir þá sem komu að sjá prinsessuna næstu þrjá 

daga voru smurð brauð með smjöri og sultu, upprúllaðar vöfflur og sæt kryddvín 

borin fram. Eftir þessi rausnarlegu veisluhöld prinsessunnar, gaf hún vinkonum sínum 

allar fallegu brúðurnar sínar og fól elstu og virtustu mönnum ríkisins umsjón með 

konungsríki bræðra sinna. Bað hún þá að hafa góða yfirsýn með öllu og ekki eyða 

einum eyri heldur safna fyrir heimkomu konungsins. Bað hún þá að annast páfuglinn 

sinn og tók aðeins með sér fóstru sína, dóttur hennar og hinn litla græna Kát.  

 Fóru þær nú um borð í bát og höfðu með sér kar fullt af gullpeningum og kjóla 

sem gætu enst Rósönnu næstu tíu árin þótt hún myndi skipta um tvisvar á dag. Mikil 

gleði ríkti á bátnum og sungu þær stöllur og hlógu. Fóstran spurði nú 

ferjumanninn: ,,Nálgumst við, nálgumst við konungsríki páfuglana?“ Hann 

svaraði: ,,Nei, nei.“ Að nýju spurði fóstran: ,,Nálgumst við? Nálgumst við?“ Svaraði 

hann henni þá: ,,Brátt, brátt.“ Aftur spurði hún ferjumanninn: ,,Nálgumst við, 

nálgumst við?“ Hann svaraði: ,,Já, já.“ Þegar hann hafði svarað þessu settist fóstran 

við hlið hans þar sem hann sat út í stefni bátsins og sagði: ,,Ef þú vilt, gætir þú orðið 

ríkur, allt til æviloka.“ ,,Það myndi ég gjarnan vilja“ svaraði hann. Hún hélt 

áfram: ,,Ef þú vilt, gætir þú aflað þér mikilla auðæfa.“ ,,Ég bið ekki um 

meira“ svaraði hann á ný. ,,Fínt!“ sagði hún, ,,í nótt, á meðan prinsessan sefur, hjálpar 

þú mér að kasta henni fyrir borð. Þegar hún er drukknuð mun ég klæða dóttur mína í 

fallegu klæðin hennar og svo förum við með hana til konungs páfuglanna sem verður 
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yfir sig ánægður með að fá að giftast henni og við munum launa þér með ógrynni af 

demöntum.“  

 Ferjumaðurinn var mjög hissa á því sem fóstran lagði til og sagði það miður 

að drekkja svo fagurri prinsessu og að hann vorkenndi henni. Fóstran tók þá upp 

flösku af víni og lét ferjumanninn drekka þar til hann gat ekki annað en samþykkt 

boðið.  

 Er nátta tók, gekk prinsessan til náða eins og hún var vön. Litli Kátur svaf til 

fóta og hreyfði hvorki legg né lið. Rósanna steinsvaf þegar vonda fóstran fór og sótti 

ferjumanninn. Hún fór með hann inn í herbergi prinsessunnar og án þess að vekja 

hana hentu þau henni á fjaðrarúmi sínu, með dýnunni, lökunum og rúmteppunum, 

fyrir borð. Þeim til aðstoðar var dóttir fóstrunnar sem hjálpaði til eftir fremsta megni. 

Á meðan svaf prinsessan svo fast að hún rumskaði ekki.  

 Til allra lukku var rúmið gert úr afar sjaldgæfum fjöðrum Fönixins sem eru 

þeim kostum búnar að þær geta ekki sokkið. Því flaut prinsessan um sjóinn á rúminu 

sínu líkt og hún væri á bát. En smátt og smátt byrjaði sjórinn samt að bleyta í 

fjaðrarúmi hennar og svo dýnunni. Þegar Rósanna fann fyrir vætunni var hún hrædd 

um að hafa pissað undir og fá skammir. 

 Þegar hún velti sér yfir á hina hliðina vaknaði Kátur. Hann hafði bráðgott 

lyktarskyn og fann angan af sólflúrum og þorskum sem voru svo nálægt að hann fór 

að gelta. Hann gelti svo mikið að hann vakti alla fiskana sem fóru að synda um en 

þeir stærri ráku hausa sína í rúm prinsessunnar og þar sem rúmið hafði enga festu 

hringsnérist það eins og skopparakringla. Hún var alveg steinhissa! ,,Dansar báturinn 

okkar á vatninu? Mér líður yfirleitt ekki eins illa og í nótt,“ sagði hún. Ennþá gelti 

Kátur af vonleysi. Fóstran og ferjumaðurinn heyrðu í honum í fjarska og sögðu: ,,Nei 

sko, litla hundkvikindið skálar nú fyrir okkur með húsmóður sinni, flýtum okkur að ná 

landi.“ En nú voru þau stödd andspænis konungsríki páfuglana.  

 Konungur páfuglanna hafði sent hundrað vagna að ströndinni, dregna af ýmiss 

konar framandi dýrum. Þar voru ljón, birnir, hirtir, úlfar, hestar, uxar, asnar, ernir og 

páfuglar. Vagninn sem ætlaður var Rósönnu var dreginn af sex bláum öpum sem 

hoppuðu, dönsuðu á línu og léku ýmsar listir og báru þeir fagurrauð gullskreytt aktygi. 

Þar að auki mátti sjá sextíu yngismeyjar sem konungurinn hafði valið til þess að 

skemmta Rósönnu. Þær klæddust litríkum fatnaði og gull og silfur voru ekki það 

fínasta.  
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 Fóstran hafði vandað sig vel í að hafa dóttur sína til, íklædda fegursta kjól 

Rósönnu ásamt því að setja demanta á höfuð og líkama hennar. Þrátt fyrir það var hún 

ljótari en apaköttur því hún var með skítugt svart hár, var rangeygð, kiðfætt og með 

kryppu á miðju baki. Auk þess var hún skapvond, fýld og síkvartandi. 

 Þegar þegnar konungs páfuglana sáu hana koma af bátnum urðu þeir hissa, svo 

steinhissa, að þeir komu vart upp orði. ,,Hvernig stendur á þessu?“ sagði hún. ,,Eru 

þið sofandi? Svona, drífum okkur og færið mér eitthvað að borða, þið eruð nú meiri 

ónytjungarnir! Ég skal láta hengja ykkur alla!“ Við þessa hótun sögðu þeir sín á 

milli: ,,Þetta er nú meiri skessan! Hún er jafn illa innrætt og hún er ljót. Ekki er þetta 

góður kvenkostur fyrir konung okkar og er það nema furða að hún hafi verið sótt frá 

hinum enda jarðar.“ Hún lét eins og hún réði öllu og af ástæðulausu löðrungaði hún 

og sló til þeirra sem urðu á vegi hennar. 

  Þar sem föruneyti hennar var fyrirferðarmikið fór hún hægt um og var búin að 

koma sér vel fyrir eins og sönn drottning í vagni sínum. Páfuglar sem sátu í trjánum 

tilbúnir að heilsa henni og höfðu ákveðið að kalla: ,,Lengi lifi Rósanna drottning, hin 

fallega!“ er hún færi hjá, kölluðu þess í stað: ,,Fí, fí, mikið er hún ljót!“ þegar þeir sáu 

hvað hún var ófríð. Hún veltist um af reiði og sagði við verði sína: ,,Drepið þessa 

fjárans páfugla sem móðga mig.“ Páfuglarnir flugu í burtu og gerðu grín að henni.  

  Svikuli ferjumaðurinn sá þetta allt og sagði við fóstruna: ,,Kerlingarskass! 

Okkur vegnar ekki vel, dóttir þín ætti að vera miklu fegurri.“ ,,Haltu þér saman, 

rugludallur! Annars kemurðu okkur í vandræði,“ svaraði hún honum.  

 Konungi páfuglana var tilkynnt um komu prinsessunnar: ,,Jæja þá, ætli 

bræðurnir hafi haft rétt fyrir sér? Er hún fallegri en andlitsmyndin af 

henni?“ ,,Herra,“ var honum svarað, ,,það er nóg að hún sé jafn falleg og 

myndin.“ ,,Allt í lagi! Ef svo er þá verð ég ánægður. Förum að sjá hana.“ Hann heyrði 

lætin úr konungsgarðinum sem gáfu til kynna að hún væri komin. Hann gat ekki 

greint hvað fólkið sagði fyrir utan: ,,Fí, fí! Mikið er hún ljót!“ En hann hélt að því 

væri beint að einhverjum dvergi eða einhverri skepnu sem hún hefði hugsanlega tekið 

með sér, en að þetta gæti átt við um hana datt honum aldrei í hug. 

 Andlistmyndin af Rósönnu var nú borin um á hárri stöng, en þar á eftir gekk 

konungurinn, hátíðlegur á svip, með barónum sínum og páfuglum, en síðan komu 

sendiherrar nágrannaríkja hans. Konungurinn var óþreyjufullur að fá að sjá sína 

ástkæru Rósönnu. Ó mig auman, ef hann var ekki nær dauða en lífi þegar hann loks 
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leit hana augum. Hann varð vitstola af reiði og reif föt sín og neitaði að koma nálægt 

henni því hún hræddi hann. 

 ,,Hvernig dirfast þessir óþokkar sem ég hef í fangageymslum mínum? Þeir 

munu fá að gjalda fyrir með lífi sínum. Áfram nú, lokið þau inni, monthænuna, fóstru 

hennar og þann sem kom með þær, setjið þau öll í dýflissuna á stóra turninum.“ 

 Á meðan voru bræðurnir í fangelsinu og þar sem þeir vissu að systir þeirra 

væri væntanleg, höfðu þeir þvegið sér fyrir endurfundina. En í stað þess að koma og 

opna fangageymslurnar og veita þeim frelsi eins og þeir höfðu vonað, kom 

fangavörðurinn í fylgd hermanna og lét þá fara niður dimman kjallara, þar sem finna 

mátti allskonar hræðilegar skepnur og þar sem þeir stóðu í vatni upp að hálsi. Enginn 

hefur verið jafn hissa og jafn hryggur og þeir. ,,Æ okkur auma!“ sögðu þeir hvor við 

annan. ,,Þetta er sorglegt brúðkaup fyrir okkur! Hvað er það sem hefur valdið þessari 

ógæfu.“ Þeir vissu ekki hvað þeir áttu að halda, nema að konungurinn vildi þá feiga 

en það þótti þeim ákaflega miður.  

 Þrír dagar liðu án þess að þeir heyrðu orð. Eftir þessa þrjá daga kom konungur 

páfuglana og kallaði til þeirra svívirðingar í gegnum gat á klefanum. ,,Þér hafið villt á 

yður heimildir sem konungur og prins til þess að fanga mig í hjónaband með systur 

yðar. En þér eruð ekkert nema betlarar, minna virði en vatnið sem þér drekkið. Ég 

mun færa yður fyrir dómara sem mun dæma fljótt í yðar málum og hálssnaran sem 

mun verða yðar að bana er þegar í vinnslu.“ Eldri bróðirinn svaraði 

reiðilega: ,,Konungur páfuglana, gerið ekkert í flýti ellegar gætuð þér iðrast! Ég er 

konungur líkt og þér. Ég á konungsdæmi, klæði og kórónur, og mikið af 

gullpeningum og ég gæti étið skyrtuna mína upp á það! Hah! Þér hljótið að skopa 

þegar þér talið um að vilja hengja okkur, höfum við stolið einhverju frá yður?“  

 Þegar konugur páfuglana heyrði hann tala svo staðfastlega, vissi hann ekki 

hvað hann átti að halda. Í aðra röndina langaði hann að leyfa þeim að fara ásamt 

systur sinni án þess að hengja þau, en sérstakur ráðgjafi hans, flaðurtunga mikil, hvatti 

hann og sagði að ef hann hefndi sín ekki myndu allir hæðast að honum og líta á hann 

sem konung ómerkilegrar þjóðar sem einskis virði væri. Konungurinn sór að hann 

myndi ekki fyrirgefa þeim og skipað þeim fyrir rétt. Réttarhöldin stóðu ekki lengi yfir, 

það nægði að sjá andlitsmyndina af hinni sönnu Rósönnu prinsessu við hlið þeirrar 

sem komin var og sagði sig vera hana. Því voru þeir dæmdir til hálshöggningar, líkt 

og gert var við lygara, þar sem þeir höfðu lofað konungnum fallegri prinsessu en þess 

í stað fært honum ljóta sveitastelpu.  
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 Haldið var í fangageymslurnar við mikla viðhöfn og dómurinn upp lesinn. 

Sögðu þeir ekki hafa sagt ósatt og að systir þeirra væri í raun prinsessa, fallegri en 

dagurinn sjálfur og það hlyti að vera eitthvað óhreint í pokahorninu sem þeir skildu 

ekki og báðu þeir um sjö daga frest áður en þeir yrðu teknir af lífi. Því ef til vill myndi 

sakleysi þeirra sannast á þeim tíma. Konungur páfuglana var mjög reiður og átti erfitt 

með að samþykkja þessa bón en á endanum fór það svo.  

 Á meðan á þessu öllu stóð í konungsgarði páfuglana er réttast að segja aðeins 

frá aumingja Rósönnu prinsessu. Þegar birta tók að degi, urðu hún og Kátur mjög 

hissa, stödd úti á miðju hafi með engan bát og hjálparlaus. Hún brast í grát og grét svo 

mikið að allir fiskarnir í sjónum vorkenndu henni. Hún hafði ekki hugmynd um það 

hvað hún ætti að gera og hvað myndi gerast. ,,Auðvitað,“ sagði hún þá, ,,mér hefur 

verið kastað í sjóinn að skipun konungs páfuglanna. Hann hefur séð eftir því að hafa 

samþykkt að giftast mér og til þess að komast hjá skömm hefur hann látið drekkja mér. 

En undarlegur maður!“ hélt hún áfram, ,,ég hefði elskað hann heitt og við hefðum 

getað verið svo gott par.“ Hún grét hástöfum vegna þess að þrátt fyrir allt gat hún ekki 

annað en elskað hann.  

 Í tvo daga velktist hún um, til og frá, blaut inn að beini, ísköld og nærri dáin úr 

kulda. Ef hefði ekki verið fyrir hann litla Kát, sem hitaði henni um hjartarætur, hefði 

hún þegar dáið hundrað sinnum. Hún var orðin ægilega svöng, en sá þá ostrur og 

borðaði eins margar og hún í sig gat látið. Kátur var ekki hrifinn af þeim, en hann 

varð að gera sér þær að góðu því ekkert annað var á boðstólunum. Þegar kvölda tók 

varð Rósanna gripin hræðslu og hún sagði við hund sinn: ,,Kátur, ekki hætta að gelta, 

því ég óttast að sólflúrurnar éti okkur.“  

 Hann hafði gelt alla nóttina og nú var rúm prinsessunar ekki langt frá landi. Á 

þessum slóðum bjó góður gamall maður, aleinn, í litlum kofa sem enginn heimsótti. 

Hann var mjög fátækur og ásældist ekki þann munað sem heimurinn hefur upp á að 

bjóða. Þegar hann heyrði Kát gelta, varð hann mjög hissa, því sjaldan fóru hundar þar 

um. Hann hélt að þarna væru á ferð villtir ferðalangar og af góðmennsku ákvað hann 

að hjálpa þeim að komast leiðar sinnar. Allt í einu kom hann auga á prinsessuna og 

Kát fljótandi í sjónum. Þegar prinsessan sá hann teygði hún handleggina í átt að 

honum og kallaði: ,,Góði gamli maður, hjálpið mér ellegar mun ég farast, hér hef ég 

veslast upp í tvo daga.“  

 Þegar hann heyrði hversu sorgmædd hún hljómaði, vorkenndi hann henni 

mikið og hélt heim á leið til þess að sækja stóran krók.  
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Hann óð því næst út í vatnið upp að hálsi en í tvö eða þrjú skipti hélt hann að hann 

myndi drukkna. Loks náði hann að draga rúmið að landi. Voru Rósanna og Kátur 

ákaflega ánægð að vera loks komin upp á land og þakkaði prinsessan góða gamla 

manninum feiknavel. Hún vafði ábreiðum um sig og gekk berfætt inn í kofa gamla 

mannsins þar sem hann kveikti eld úr þurru laufi. Því næst seildist hann ofan í koffort 

sitt og fann til fallegasta kjól, sokka og skó fráfallinnar konu sinnar, sem prinsessan 

klæddi sig í. Klædd líkt og sveitakona var hún jafn falleg og dagurinn sjálfur og Kátur 

dansaði í kringum hana, henni til skemmtunar.  

 Gamli maðurinn sá vel að Rósanna var af aðalsættum vegna þess að 

rúmábreiða hennar voru öll úr gulli og silfri og dýnan úr satíni. Hann bað hana að 

segja sér sögu sína og hann myndi ekki endurtaka hana ef það væri það sem hún vildi. 

Hún sagði honum allt, frá upphafi til enda, hágrátandi, en hún hélt enn þá að það hefði 

verið konungur páfuglana sem hafði viljað láta drekkja henni. ,,Hvað tökum við til 

bragðs, mín kæra vina?“ sagði gamli maðurinn. ,,Þér eruð göfug prinsessa og vön að 

borða dýrindismat en ég á bara rúgbrauð og rófur sem ekki er góður matur. Ef þér 

leyfið þá mun ég fara til konungs páfuglana og segja honum að þér séuð hér, því það 

er fullvíst að hann hefði gifst yður hefði hann séð yður.“ ,,Ah! hann er vondur og 

myndi gera útaf við mig!“ sagði Rósanna, ,,en ef að þér eigið litla körfu þá getum við 

fest hana við háls Káts en það þarf mikið til þess að hann komi ekki með mat til 

baka.“ 

 Gamli maðurinn lét prinsessunni fá körfu sem hún festi við háls Káts og sagði 

við hann: ,,Farðu þangað sem besta matinn er að finna í bænum og færðu mér 

hann.“ Kátur hljóp í bæinn og þar sem það var engan betri mat í bænum að finna en 

hjá konungnum sjálfum fór hann í eldhús hans, fann þar pottinn og tók með leikni allt 

sem í honum var og hélt svo heim í kotið. Því næst sagði Rósanna: ,,Snúðu aftur og 

taktu allt það besta sem þú finnur í matarbúrinu.“ Kátur fór aftur í eldhúsið og tók nú 

með sér hvítt brauð, múskatvín, allskyns ávexti og sultur. Hann var svo hlaðinn að 

meira hefði hann ekki getað borið.  

 Þegar konungur páfuglana vildi setjast niður að snæðingi, var ekkert að finna í 

pottum hans né matarbúri. Allir litu hver á annan og konungurinn varð æva 

reiður. ,,Jæja já!“ sagði konungurinn. ,,Þá fæ ég ekki neitt, en í kvöld kveikjum við 

bál og setjum kjöt á tein svo að ég geti borðað góða glóðarsteik.“ Myrkrið skall á og 

sagði prinsessan þá við Kát: ,,Farðu í bæinn, finndu þar besta eldhúsið og færðu mér 

góða glóðarsteik.“ Kátur gerði eins og eigandi hans lagði til.  
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Hann vissi ekki um nokkurt eldhús sem væri betra en eldhús konungsins og læddist 

inn á meðan kokkarnir sneru í hann baki og tók þar steikina sem var á teininum. Hún 

var girnileg og varð maður svangur bara af því að sjá hana. Sneri hann til baka með 

fulla körfu fyrir prinsessuna, sem sendi hann enn á ný aftur í matarbúrið þar sem hann 

náði í allskyns ávaxtagrauta og sykurhúðaðar möndlur konungsins.  

 Konungurinn sem hafði ekkert borðað var sársvangur og vildi snæða snemma, 

en ekkert var til. Hann varð öskuvondur og fór í rúmið með tóman maga. Daginn eftir, 

þegar komið var að matartíma, endurtók sagan sig. Konungurinn var án matar og 

drykkjar í þrjá daga, því þegar hann settist til borðs, hafði öllu verið stolið. Ráðgjafi 

hans var miður sín yfir þessu og vegna hræðslu yfir því að konungurinn myndi deyja, 

faldi hann sig í litlu skoti í eldhúsinu þar sem hann gat fylgst með sjóðandi pottinum 

öllum stundum. Mikið varð hann hissa þegar hann kom auga á lítinn grænan hund, 

sem hafði bara eitt eyra, læddist inn, lyfti lokinu af pottinum og setti kjötið sem þar 

var að finna í körfuna sína. Hann elti hundinn til þess að sjá hvert för hans væri heitið. 

Hann sá hann fara út fyrir bæinn og elti hann þar til hann kom að koti gamla mannsins. 

Hann fór rakleiðis aftur til konungsins og lét hann vita að það væri til fátæks bónda 

sem súpukjötið hans og steikur færu kvölds og morgna.  

 Konungurinn varð steinhissa og bað að sent yrði eftir þeim. Ráðgjafi 

konungsins, sem vildi geðjast konunginum, fór því sjálfur og tók með sér bogaskyttur. 

Fundu þeir gamla manninn og prinsessuna þar sem þau sátu og snæddu soðið kjöt 

konungsins. Voru þau tekin og bundin með digru reipi og var Kátur þar enginn 

undantekning.  

 Þegar þau voru komin í konungshöllina var konungurinn látinn vita og mælti 

hann þá: ,,Á morgun er seinasti dagurinn af sjö sem ég gaf þessum svikurum. Þeir 

munu nú deyja ásamt þeim sem stálu af mér matnum.“ Síðan gekk hann inn í 

réttarsalinn. Gamli maðurinn féll á kné og sagðist geta útskýrt allt. En á meðan hann 

talaði leit konungurinn á fallegu prinsessuna og varð leiður að sjá hana gráta. Þegar 

gamli maðurinn hafði lýst yfir að hún héti í raun Rósanna prinsessa og hefði verið 

hent út í sjó, gat konungurinn ekki annað en verið glaður þótt hann væri máttfarinn 

sökum matarskorts. Hann stökk af stað og flýtti sér til hennar, kyssti hana og leysti 

hana úr reipunum sem hún hafði verið bundin með og sagði henni að hann elskaði 

hana af öllu hjarta.  

 Á sömu stundu voru bræður hennar sóttir. Þeir héldu að nú yrðu þeir teknir af 

lífi. Gengu þeir út niðurlútir og daprir í bragði.  
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Fóstran og dóttir hennar voru einnig sóttar. Þegar þau loks sáu hvert annað, þekktust 

þau öll. Rósanna hljóp upp um hálsa bræðra sinna en fóstran, dóttir hennar og 

ferjumaðurinn féllu á hné og báðust miskunnar. Gleðin var svo mikil að konungurinn 

og prinsessan fyrirgáfu illmennunum og gamli góði maðurinn fékk umbun og lifði 

það sem eftir var í höllinni.  

 Konungur páfuglana gerði allt sem á hans valdi var til þess að sýna hversu 

mikið hann iðraðist þess að hafa komið svona illa fram við bræður Rósönnu. Fóstran 

skilaði Rósönnu öllum fallegu klæðum hennar ásamt körum af gullpeningum. 

Brúðkaupið stóð yfir í fimmtán daga og allir voru ánægðir, jafnvel Kátur, sem át 

ekkert nema akurhænuvængi.  

Himinninn vakir yfir okkur; og þegar sakleysið, 

er í bráðri hættu 

getur hann tekið upp varnir, 

frelsað og hefnt. 

Sjáið hina feimnu Rósönnu 

sem líkt og svanur í hreiðri sínu 

berst undan vindi, 

við finnum til samúðar með henni, 

óttumst að illa fari, 

hún sökkvi í djúpið; 

hún gæti orðið að góðri veislu 

fyrir soltinn hval; 

án hjálpar himnaríkis hafði hún vafalaust dáið.  

Kátur þekkti hlutverk sitt  

á móti þorskum og sólflúrum; 

 og þegar komið var að því  

að fæða sinn ástkæra eiganda.  

Nú eru margir, 

sem vildu kynnast slíkum hundi!  

Rósönnu tókst að forðast drukknun,  

þeim sem ollu henni meini fyrirgefur hún. 

Ó, þú sem ert svívirt,  

sem vilt draga af því lærdóm, 
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vittu að það er göfugt að fyrirgefa  

þegar þú hefur sigrað óvini  

og réttlát hefnd nær fram að ganga; 

Það er það sem að við dáumst að hjá Lúðvíki XIV.  
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VII. Traduction du conte « La Belle aux Cheveux d’Or » en islandais 

 

Einu sinn var konungsdóttir sem var svo fögur að ekkert var til fegurra í veröldinni. 

Vegna fegurðar hennar var hún kölluð Fríða Lokkaprúða en hár hennar var fínna en 

gull, skínandi ljóst og liðað, og náði það henni niður á tær. Hún gekk alltaf um með 

sitt hrokkna hár slegið, og bar blómakrans á höfði sér. Klæði hennar voru skreytt 

perlum og demöntum og allt þetta var til þess að allir sem litu hana augum gætu ekki 

annað en elskað hana.   

 Meðal nágranna hennar var ungur konungur, sem var ógiftur og bæði 

myndarlegur og ríkur. Þegar hann hafði frétt allt það sem sagt var um Fríðu 

Lokkaprúðu, varð hann samstundis ástfanginn þótt hann hefði aldrei litið hana augum 

og missti alla lyst á bæði mat og drykk. Hann ákvað að láta sendiherra fara og biðja 

um hönd hennar. Hann lét útbúa glæsilegan vagn fyrir sendiherrann, fékk honum 

meira en hundrað hesta og hundrað skósveina og fól honum að færa sér prinsessuna.  

 Þegar sendisveinninn hafði kvatt konunginn og lagt af stað, talaði hirðin ekki 

um annað og konungurinn, sem efaðist ekki um að Fríða myndi taka boði hans, lét 

þegar í stað útbúa fyrir hana fallega kjóla og dásamlegan húsbúnað. Á meðan 

verkafólkið var upptekið við vinnu kom sendisveininn til Fríðu Lokkaprúðu og færði 

henni skilaboðin. En hvort sem það lá ekki vel á henni þennan daginn eða henni 

hreinlega mislíkaði boðið, svaraði hún sendisveininum því að hún þakkaði 

konungnum fyrir en hún hefði engan áhuga á að gifta sig.    

 Sendisveinninn lagði af stað úr hallargarði prinsessunnar, mjög leiður yfir því 

að hún skyldi ekki vera með í för. Tók hann aftur með sér gjafirnar sem henni voru 

ætlaðar frá konungnum en hún var vel upp alin og vissi vel að stúlkur ættu ekki að 

taka við neinu frá piltum, þess vegna hefði hún aldrei samþykkt að taka við fallegum 

demöntum og öðru svipuðu. Til þess að móðga ekki konunginn þáði hún tuttugu og 

fimm enskar nælur.  

 Þegar sendisveinninn kom í konungsríkið þar sem hans var beðið með óþreyju, 

voru allir í ríkinu leiðir yfir því að hann hefði ekki haft með sér Fríðu Lokkaprúðu. 

Konungurinn brast í grát líkt og barn, en það var ekki nokkur leið að hugga hann.   



	
29	

 Við hirðina bjó ungur maður sem var fagur eins og sólin og betur gerður en 

nokkur annar í ríkinu. Vegna þokka hans og gáfna var hann nefndur Ástvaldur. Allir 

elskuðu hann, fyrir utan þá öfundsjúku sem voru reiðir yfir því að konungurinn hélt 

svo mikið upp á hann og treysti honum ætíð fyrir sínum málum.   

 Ástvaldur var nú meðal fólks sem talaði um heimkomu sendisveinsins og 

sagði að hann hafði ekki komið að neinu gagni. Ástvaldur sagði þá 

umhugsunarlaust: ,,Ef konungurinn hafði sent mig til Fríðu Lokkaprúðu, þá er ég viss 

um að hún hefði komið með mér til baka.“ Samstundis fóru þessar illu tungur til 

konungs og sögðu: ,,Herra, þér munuð harla trúa því sem Ástvaldur segir. Að ef þér 

hefðuð sent hann til Fríðu Lokkaprúðu hefði hann komið með hana til baka. Hafið í 

huga háð hans, hann heldur að hann sé myndarlegri en þér sjálfir og að hún hefði 

elskað hann svo mikið að hún hefði farið með honum hvert sem er.“ Varð 

konungurinn nú ævareiður, svo öskuillur að hann var ekki lengur með sjálfum 

sér: ,,Ha ha!“ sagði hann. ,,Þetta snoppufríða eftirlæti gerir grín að óförum mínum og 

hann heldur að hann sé mér fremri. Af stað! Setjið hann í stóra turninn og megi hann 

drepast úr hungri.“   

 Varðmenn konungs fóru til Ástvalds sem var löngu búinn að gleyma hvað 

hann hafði sagt. Þeir drógu hann í fangelsið og þjörmuðu að honum á allan hátt. 

Greyið drengurinn hafði ekkert nema örlítinn hálm til þess að sofa á og hann væri 

þegar dauður ef ekki hefði verið fyrir litla uppsprettu við turnvegginn sem hann drakk 

úr til þess að hressa sig við þar sem hann var þurr í munninum af hungri.   

 Dag einn þegar hann var við það að gefast upp sagði hann og 

andvarpaði: ,,Yfir hverju er konungurinn svo ósáttur? Það er enginn þegnanna 

hliðhollari honum en ég, ég hef aldrei móðgað hann.“ Fyrir tilviljun var konungurinn 

staddur rétt fyrir utan turninn og heyrði rödd Ástvalds, sem honum hafði eitt sinn þótt 

svo vænt um. Hann stoppaði og hlustaði þrátt fyrir að vera í samfloti með þeim sem 

hötuðu Ástvald og sögðu við hann: ,,Hvað er það sem fær yður til að gaufa svona, 

herra? Vitið þér ekki að þetta er þorpari?“ Konungurinn svaraði þá: ,,Leyfið mér að 

vera, ég vil hlusta á hann.“ Eftir að hafa hlustað á kveinstafi fangans spruttu tár fram í 

augum hans. Hann opnaði turndyrnar og kallaði á Ástvald. Ástvaldur kom dapur í 
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bragði, kraup fyrir framan hann, kyssti fætur hans og sagði: ,,Hvað hef ég gert Herra, 

til að verðskulda svo illa meðferð?“ ,,Þú hefur gert lítið úr mér og sendisveini mínum, 

sagði konungur, þú hélst því fram að ef að ég hefði sent þig til Fríðu Lokkaprúðu, 

hefðir þú snúið til baka með hana með þér.“ ,,Það er rétt, Herra“ svaraði Ástvaldur 

þá, ,,ég hefði lýst kostum yðar betur en nokkur maður og er sannfærður um að hún 

hefði látið segjast en ég hefði ekki sagt neitt annað en það sem kæmi yður vel 

fyrir.“ Konungurinn sá ekki ástæðu til þess að reiðast, hann leit reiðilega til þeirra sem 

höfðu talað illa um eftirlæti hans. Tók hann nú Ástvald með sér og sá mikið eftir því 

að hafa farið svona illa með hann.    

 Eftir að hafa gefið honum ríkulegan kvöldverð, kallaði konungur á Ástvald inn 

í lesstofu sína og sagði við hann: ,,Ástvaldur, ég elska enn Fríðu Lokkaprúðu, höfnun 

hennar hefur ekki dregið úr tilfinningum mínum en ég veit ekki hvað ég get tekið til 

bragðs svo hún vilji giftast mér: Ég vil senda þig til þess að sjá hvort þér tekst að fá 

hana hingað.“ Ásvaldur svaraði því að hann myndi fylgja honum í öllu og að hann 

færi daginn eftir. ,,Nú já!“ mælti konungurinn, ,,ég mun búa þig vel úr garði.“ ,,Það er 

óþarfi“ svaraði Ástvaldur, ,,það eina sem ég þarf er góður hestur ásamt bréfunum frá 

yður.“ Kyssti konungurinn hann vegna þess hve glaður hann var að sjá hann svo fljótt 

reiðubúinn.    

 Það var á mánudagmorgni sem Ástvaldur kvaddi konunginn og vini sína, og 

hélt af stað í sendiförina, einn síns liðs, án viðhafnar og umstangs. Hann gerði ekkert 

annað en að láta hugann reika um það hvernig hann ætti að fá Fríðu Lokkaprúðu til 

þess að giftast konunginum. Hann hafði skriffæri í vasa sínum og þegar honum datt 

eitthvað sniðugt í hug til þess að setja í ræðuna sína fór hann af baki, settist undir tré 

og skrifað það niður til þess að gleyma nú engu.    

 Einn morgunn lagði hann af stað snemma í dögun og á leið yfir stórt engi fékk 

hann afbragðs hugmynd. Hann fór af baki og settist undir víðitré og aspir sem stóðu 

við árbakka nokkurn. Eftir að hafa skrifað niður hugmyndir sínar leit hann í kringum 

sig, heillaður af þessu fallega umhverfi. Hann tók eftir því að í grasinu var stór gylltur 

vatnakarpi sem var í þann mund að geispa golunni og gefast upp. Hann hafði reynt að 

veiða sér flugur en hafði stokkið svo hátt upp úr vatninu að hann hafði lent á 
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grasbakkanum þar sem hann var við það að deyja. Ástvaldur vorkenndi honum og þó 

að hann hefði ekki borðað allan daginn og vissi að hann gæti haft karpann í 

hádegismat, tók hann fiskinn upp og lét hann varlega aftur út í vatnið. Um leið og 

Herra Karpi fann fyrir fersku vatninu byrjaði hann að gleðjast og lét sig sökkva niður 

á botninn en kom svo aftur að árbakkanum, glaður í bragði. ,,Ástvaldur,“ sagði 

hann, ,,ég þakka yður fyrir hamingjuna sem þér hafið fært mér. Án yðar væri ég 

dauður, þér björguðuð mér og mun ég launa yður greiðann.“ Eftir þetta lof, stakk hann 

sér í vatnið og skildi Ástvald eftir mjög hissa yfir andagift og hæversku vatnakarpans.  

 Annar dagur rann upp og hélt Ástvaldur ferðalagi sínu áfram eða þar til hann 

sá hrafn í vanda. Veslings fuglinn var áreittur af stórum erni (þekktur fyrir að éta 

hrafna). Hann var nálægt því að klófesta hann og hefði gleypt hann eins og linsubaun 

ef ekki hafði verið fyrir samúð Ástvalds yfir ógæfu fuglsins. ,,Jæja!“ sagði 

Ástvaldur ,,svona geta hinir sterku kúgað þá veikari. Hvaða ástæðu hefur örninn fyrir 

því að borða hrafninn?“ Hann tók boga sinn og ör sem hann hafði alltaf með í för, 

miðaði á örninn, kviss! og skaut örinni í skrokkinn á fuglinum. Hún fór í gegnum 

fuglinn sem féll dauður til jarðar og hrafninn varð hæstánægður og flaug upp í 

tré. ,,Ástvaldur“ sagði hrafninn, ,,þér eruð afar hugrakkir að hafa hjálpað mér, ég sem 

er ekki nema aumkunarverður hrafn, en ég er ekki vanþakklátur og mun launa yður 

greiðann.“    

 Ástvaldur dáðist af hugarfari hrafnsins og hélt svo leið sinni áfram. Hann reið 

inn í stóran skóg, svo árla dags að hann sá varla hvert leið hans lá. Heyrði hann nú í 

uglu sem vældi af örvæntingu. ,,Svei mér, jú“ sagði hann ,,þetta er býsna þjökuð ugla, 

það getur verið að hún hafi flækst í neti.“ Leitaði hann nú hátt og lágt og fann loks 

stórt net sem veiðimenn höfðu komið fyrir um nóttina til þess að fanga 

fuglsunga. ,,Þvílík lítilsvirðing!“ sagði hann, ,,mennirnir gera ekkert nema að kvelja 

hvern annan eða pína veslings dýrin sem gera þeim aldrei neitt illt.“ Tók hann svo 

fram hnífinn sinn og skar á netið. Uglan hóf sig til flugs en kom strax til baka og sagði 

við Ástvald: ,,Ástvaldur, það er óþarfi fyrir mig að halda langa ræðu svo þér skiljið í 

hversu mikilli þakkarskuld ég stend við yður, það er augljóst, veiðimennirnir hefðu 

komið og tekið mig, ég væri dauð án aðstoðar yðar. Ég er yður innilega þakklát og 
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mun launa yður greiðann.“   

 Hér hafa þrjú helstu ævintýrin sem Ástvaldur lenti í á leiðangri hans verið 

upptalin. Honum lá svo mikið á að komast á leiðarenda að hann stoppaði ekki fyrr en 

hann kom í höll Fríðu Lokkaprúðu. Höllin var stórkostleg. Þar var að finna demanta 

sem lágu í hrúgu eins og steinvölur, falleg klæði, sælgæti og peninga; þetta var 

undursamlegt. Ástvaldur hugsaði með sér að ef að hún væri tilbúin að yfirgefa allt 

þetta og fylgja sér til konungsins þá þyrfti hann heldur betur að vanda sig. Klæddi 

hann sig upp í konungsklæði og skreytti með fjöðrum bæði fagurrauðum og hvítum. 

Kembdi hann hár sitt, þvoði sér í framan og púðraði sig. Hann setti ríkulegan 

útsaumaðan klút um háls sér, tók litla körfu og setti þar í lítinn hund sem hann hafði 

keypt þegar hann fór til Boulogne. Ástvaldur var svo vel gerður og elskulegur, hann 

gerði allt af miklum þokka að þegar hann kynnti sig við hallarhliðið, hneigðu allir 

verðirnir sig og hlupu til þess að segja Fríðu Lokkaprúðu að Ástvaldur, sendiherra 

konungsins, nágranna hennar, bæði um að fá að sjá hana.   

 Þegar prinsessan heyrði nafnið Ástvaldur, sagði hún: ,,Þetta nafn lætur vel í 

eyrum mér, ég skal veðja að hann er myndarlegur og að öllum líkar vel við 

hann.“ ,,Mikið rétt frú,“ sögðu allar fylgdarmeyjar hennar, ,,við sáum hann úr 

háaloftsglugganum þar sem við vorum að spinna hör, en með hann í augnsýn gátum 

við ekkert unnið.“ ,,Jahérna!“ svaraði Fríða, ,,þið gerið ekkert nema horfa á piltana! 

Réttið mér bláa bróderaða satínkjólinn minn, kembið ljósa hárið mitt vel, útbúið 

fallega kransa úr nýútsprungnum blómum, færið mér háhæluðu skóna mína og 

blævænginn og sópið hásætið og herbergið mitt, því ég vil að fólk tali um það alls 

staðar að ég sé hin eina sanna Fríða Lokkaprúða.“      

 Nú flýttu þjónustustúlkur hennar að punta hana upp eins og drottningu. Asinn 

var slíkur að þær rákust hver á aðra og komust ekkert áfram. Að lokum var prinsessan 

leidd inn í speglaherbergið þar sem hún athugaði hvort eitthvað vantaði upp á. Því 

næst settist hún í hásæti sitt sem gert var úr gulli, fílabeini og tinnuvið og ilmaði af 

jurtaolíu. Bað hún þjónustustúlkurnar að taka hljóðfæri sín og syngja ljúflega svo að 

enginn yrði vankaður.         

 Var Ástvaldi nú vísað inn í samkomusal hallarinnar. Hann var svo dolfallinn 
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yfir því sem fyrir augu hans bar að hann kom varla upp orði, og því sagði hann oft frá 

síðar. Engu að síður tók hann á sig rögg og flutti glæsilega ræðu. Grátbað hann 

prinsessuna um að valda honum ekki þeim vonbrigðum að snúa ekki aftur með 

honum. ,,Kæri Ástvaldur, sagði hún, allar ástæðurnar sem þér nefnið eru góðar og ég 

get fullvissað yður um að mér þætti ljúft að fylgja yður frekar en nokkrum öðrum, það 

er þó eitt sem þér þurfið að vita. Fyrir um mánuði síðan var ég á göngu meðfram ánni 

ásamt öllum þjónustustúlkum mínum, og þegar mér var borin hressing tók ég af mér 

hanskann og missti af fingri mér hring sem féll svo óheppilega út í ána. Mér þótti 

vænna um hann en konungsríki mitt svo þér getið rétt ímyndað yður hversu mikil sorg 

fylgdi því að týna hringnum. Ákvað ég því að hlýða ekki á neina vonbiðla nema 

hringurinn minn fylgdi bónorðinu. Þér gerir yður því grein fyrir því hvað þér þurfið að 

gera, því jafnvel þótt þér reynduð að tala um fyrir mér bæði nótt sem dag samfellt í 

fimmtán sólarhringa þá tækist yður ekki að fá mig til þess að skipta um skoðun.“  

 Ástvaldur var mjög hissa á þessu svari. Hann hneigði sig og bað hana um að 

þiggja hundinn, körfuna og útsaumaða hálsklútinn, en hún svaraði honum að hún vildi 

ekki taka við gjöfunum og bað hann um að hugsa um það sem hún hafði sagt honum.  

 Þegar hann var kominn aftur heim fór hann að sofa án þess að borða og litli 

hundurinn hans, hann Skoppi, vildi heldur ekki borða og kom sér fyrir við hliðina á 

honum. Alla liðlanga nóttina andvarpaði Ástvaldur: ,,Hvar gæti ég fundið hring sem 

týndist fyrir einum mánuði síðan í þessari stóru á?“ Sagði hann ,,það er hreinasta 

vitleysa að reyna! Prinsessan sagði mér frá þessu vegna þess að hún hefur vitað að ég 

gæti ekki leyst þetta.“ Hann stundi og var mjög dapur. Skoppi hlustaði á hann og 

sagði: ,,Minn kæri herra, ég bið yður að örvænta ekki yfir gæfu yðar, þér eruð of góðir 

til þess að vera óhamingjusamir. Förum að árbakkanum er dagur rís.“ Ástvaldur 

klappaði Skoppa tvisvar á kollinn en sagði ekki orð og sofnaði, þjakaður af sorg.    

 Er Skoppi varð var við dagrenningu skoppaði hann um þar til hann vakti 

Ástvald og sagði: ,,Herra minn, klæðið yður og förum svo út.“ Ástvaldur vildi það 

gjarnan. Hann fór á fætur og klæddi sig, og fór svo út í garð og smám saman út að 

árbakkanum þar sem hann gekk með krosslagðar hendur, hatt fyrir augum og hugsaði 

bara til brottfarar sinnar. Skyndilega heyrði hann nafn sitt kallað: ,,Ástvaldur, 
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Ástvaldur!“ Hann leit til allra átta og hélt að hann væri að dreyma því hann sá ekki 

sálu og hélt áfram för sinni. Aftur var kallað á hann: ,,Ástvaldur, Ástvaldur!“ ,,Hver er 

það sem kallar?“ sagði hann. Skoppi sem var mjög lítill og sá vel ofan í vatnið sagði 

þá: ,,Þér ráðið hvort þér trúið mér, en ég hef komið auga á gullinn karpa.“ Í þeim 

töluðu orðum birtist stóri karpinn og sagði: ,,Þér björguðuð mér af enginu í Alisier og 

ég væri þar enn ef ekki væri fyrir þig. Ég lofaði yður launum og hér hafi þér hringinn 

hennar Fríðu Lokkaprúðu, kæri Ástvaldur.“ Ástvaldur beygði sig niður og tók við 

hringnum úr munni karpans og þakkaði honum fyrir þúsund sinnum.   

 Í staðin fyrir að fara heim, hélt hann beint í höllina með Skoppa litla sem var 

mjög ánægður með að hafa fengið Ástvald til þess að fara út að ánni. Var prinsessunni 

nú tilkynnt að Ástvaldur vildi hitta hana. ,,Æ!“ sagði hún, ,,greyið maðurinn, hann 

hefur komið til þess að kveðja vegna þess að hann hefur áttað sig á því að ómögulegt 

er að uppfylla ósk mína og þarf hann nú að tilkynna herra sínum það.“ Var Ástvaldi 

nú vísað inn, hann sýndi henni hringinn og sagði: ,,Fröken prinsessa, nú hef ég 

gengist við beiðni yðar, gætuð þér hugsað yður að giftast konunginum?“ Þegar 

prinsessan sá hringinn eins og hún hafði skilið við hann, varð hún mjög hissa, svo 

hissa að hún hélt sig væri að dreyma. ,,Í sannleika sagt, minn kæri Ástvaldur“ sagði 

hún, ,,þá hljótið þér að vera uppáhald einhverrar álfadísar því öðruvísi væri þetta ekki 

hægt.“ ,,Frú mín, ég þekki enga slíka, en vilji minn til að verða við beiðni yðar var 

mikill,“ svaraði Ástvaldur. ,,Fyrst að þér búið yfir svo góðum vilja, þá langar mig að 

biðja yður um að leysa annað verkefni en án þess giftist ég ekki. Prins nokkur sem býr 

ekki svo fjarri og heitir Stóri Skelfir fékk þá grillu í höfuðið að giftast mér, hann lét 

tilkynna mér um áform sín og hafði í hótunum við mig; ef ég hafna bónorði hans mun 

hann eyðileggja konungsríki mitt, en hvenig gæti ég samþykkt bónorðið? Þetta er risi 

sem er hærri en hár turn. Hann borðar mann líkt og api borðar kastaníuhnetu. Þegar 

hann fer í herför, hefur hann með sér litlar fallbyssur í buxnavösum sínum sem hann 

notar í stað byssna og þegar hann talar hátt, verða þeir sem standa nálægt honum 

heyrnarlausir. Ég lét hann vita að ég vildi hreint ekki gifta mig og baðst afsökunar en 

þrátt fyrir það heldur hann áfram að ofsækja mig, hann drepur alla þegna mína og því 

verðið þér að berjast við þennan ógurlega risa og færa mér höfuð hans.“    
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 Ástvaldur var heldur hikandi yfir þessari bón, hann hugsaði sig vel um áður en 

hann svaraði loks: ,,Jæja þá frú, ég mun berjast við Stóra Skelfi; líklega tapa ég, en ég 

mun deyja sem hetja.“ Fríða prinsessa var furðu lostin og sagði allt sem henni datt í 

hug sem gæti fengið hann til þess að skipta um skoðun en það skipti engu, hugur hans 

var ráðinn. Fór hann nú og náði í vopn og annan búnað sem hann þurfti. Eftir það setti 

hann Skoppa litla í körfuna sína og fór á bak fallegum hesti og hélt til ríkis Stóra 

Skelfis. Hann spurði þá sem á vegi hans urðu frétta af risanum en allir sögðu honum 

að risinn væri sannur djöfull sem maður ætti ekki að voga sér nálægt. Því oftar sem 

hann heyrði um risann því hræddari varð hann, Skoppi hughreysti hann og 

sagði: ,,Minn kæri herra, á meðan þér berjist við risann mun ég fara og bíta í 

fótleggina á honum. Þegar hann beygir sig til þess að reka mig burt þá drepið þér 

hann.“ Ástvaldur dáðist að andagift Skoppa en vissi að hjálp hans dygði ekki til.    

 Loks kom hann að kastala Stóra Skelfis. Mannabein og skrokkar lágu út um 

allt sem Stóri Skelfir hafði étið eða rifið sundur. Ástvaldur hafði ekki beðið lengi 

þegar hann kom auga á risann þar sem hann gekk um í skógi nokkrum; höfuð hans var 

hærra en stærstu tré og hann söng með hryllilegri röddu:     

 

 Hvar eru börn, til að bíta í?  

Aldrei fæ ég nóg af því.  

Með tönnum vil ég bryðja á,    

svo eftir verða börnin fá 

Ástvaldur svaraði og söng í sama tóni:  

 

Komdu nær, hér Ástvaldur er   

sem allar tennur rífur úr þér;   

Þótt hann sé ekki ýkja hár,  

í bardaga er hann býsna klár. 
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 Rímið var nú ekki vandað, en lagið gerði hann á svo stuttum tíma að það er 

kraftaverki líkast að það var ekki verra en þetta, þá sérstaklega þar sem hann var 

gífurlega hræddur. Þegar Stóri Skelfir heyrði rödd hans leit hann til allra átta og kom 

svo auga á Ástvald með sverð í hendi þar sem hann hreytti í hann fúkyrðum til að æsa 

hann upp. Það þurfti ekki mikið áður en hann var orðin öskureiður; hann tók járnkylfu 

sína og hefði dauðrotað Ástvald hinn væna ef hrafn hefði ekki skyndilega sest á 

hausinn á honum og goggað svo fast í augu hans að þau duttu úr honum og blóð rann 

niður eftir andlitinu. Hann var eins og örvita maður og sló frá sér í allar áttir. 

Ástvaldur vék sér undan og hjó til hans með sverðinu sem sökk upp að hjöltum. Hlaut 

hann þúsund áverka og missti svo mikið blóð að hann féll. Jafnskjótt hjó Ástvaldur 

hausinn af risanum, himinlifandi yfir gæfu sinni. Hrafninn, sem sat í tré, sagði við 

hann: ,,Ég gleymdi ekki greiðanum sem þér gerðuð mér þegar þér drápuð örninn sem 

elti mig. Ég lofaði að gjalda yður greiðann og í dag hefur sá dagur runnið upp.“ ,,Það 

er ég sem er yður þakklátur, Herra Hrafn, ég verð yður ævinlega til þjónustu 

reiðubúinn,“ svaraði Ástvaldur. Því næst steig hann á bak með hræðilegt höfuð Stóra 

Skelfis.    

 Þegar hann kom aftur í bæinn fylgdu allir þegnar ríkisins honum eftir og 

hrópuðu: ,,Hér kemur Ástvaldur hinn hugrakki sem drepið hefur skrímslið.“ Háreystin 

náði eyrum prinsessunnar sem óttaðist að Ástvaldur væri dáinn og þorði því ekki að 

spyrja hvað hefði gerst. Sá hún Ástvald ganga inn í höllina með höfuð risans sem olli 

henni enn hræðslu þótt ekkert væri lengur að óttast. ,,Frú,“ sagði hann ,,óvinur yðar er 

dauður, ég vona að þér hafnið ekki bónorði herra míns einu sinni enn.“ ,,Tja 

reyndar,“ sagði Fríða Lokkaprúða ,,hafna ég bónorðinu ef þér finnið ekki leið til að ná 

í vatn úr Myrkuhellum fyrir brottför mína. Ekki langt héðan er að finna djúpan helli 

sem er sex mílur í ummál. Þar við innganginn er að finna tvo dreka sem enginn kemst 

fram hjá og hafa þeir eld í augum sér og kjafti. Þegar inn er komið í hellinn er þar að 

finna stóra gryfju sem fara þarf niður í, þar er fullt af körtum, grassnákum og slöngum. 

Á botni gryfjunnar er að finna lítinn helli en þar flæðir lind heilsu og fegurðar. Það er 

vatn úr þessar lind sem ég þarf nauðsynlega að fá, en allt sem maður þvær upp úr því 

verður undursamlegt. Þær fallegu verða ætíð fallegar, þær ljótu verða fallegar og ef 
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maður er ungur helst maður ungur en gamlir verða ungir. Þér sjáið það, Ástvaldur, að 

ég kveð ekki ríki mitt nema taka með mér vatn úr lindinni.“   

 ,,Frú,“ sagði hann, ,,þér eruð svo fallegar að þetta vatn er yður algjörlega 

óþarft en ég er ólánsamur sendiherra sem þér virðist vilja feigan. Ég held nú í þessa 

hættuför fyrir yður en er þess fullviss að ég muni ekki snúa aftur.“ Fríða Lokkaprúða 

skipti ekki um skoðun og lagði Ástvaldur af stað með hundinn Skoppa í Myrkuhella, 

að sækja vatn fegurðar. Allir sem hann mætti á leiðinni sögðu: ,,Það er synd og 

skömm að svo myndarlegur ungur maður skuli kasta lífi sínu frá sér svo 

kæruleysislega og ferðast einn í hellinn, en þó svo hann færi í samfloti með hundrað 

mönnum myndi honum ekki takast ætlunarverkið. Hvers vegna vill prinsessan 

eingöngu það sem ómögulegt er að framkvæma?“ Hann hélt för sinni áfram, sagði 

ekki orð og var mjög sorgmæddur.  

 Kom hann nú upp á fjallstopp þar sem hann settist til þess að hvíla sig, sleppa 

hesti sínum á beit og leyfa Skoppa að hlaupa á eftir flugum. Hann vissi að 

Myrkuhellar væru ekki langt undan og leit í kringum sig til þess að sjá hvort hann sæi 

þá ekki. Loks kom hann auga á ljótan bleksvartan klett sem rauk úr. Stundarkorni 

síðar sá hann annan drekann sem spúði eldi úr glyrnum og kjafti. Drekinn var gulur 

og grænn og hafði hann klær og langan hala sem lá í hundrað hringi. Skoppi sá þetta 

allt og var svo hræddur að hann vissi ekki hvar hann ætti að fela sig.   

 Ástvaldur var sannfærður um að nú myndi hann deyja. Hann dró sverðið úr 

slíðrum og steig af baki með flöskuna sem Fríða Lokkaprúða hafði látið hann fá undir 

vatn fegurðar og sagði við Skoppa: ,,Jæja, nú er út um mig! Ég mun aldrei ná vatninu 

sem drekarnir gæta. Þegar ég verð dauður, skaltu fylla litlu flöskuna af blóði mínu og 

fara með hana til prinsessunnar til þess að hún sjái hvað þetta kostaði mig. Því næst 

skaltu halda til konungsins og segja honum frá óförum mínum.“ Á meðan hann talaði 

heyrði hann að kallað var á hann: ,,Ástvaldur, Ástvaldur!“ ,,Hver er það sem að 

kallar?“ svaraði hann. Sá hann þá uglu sem sat í holu í gömlu tré og sagði: ,,Þér 

losuðuð mig úr neti veiðimanna þar sem ég sat föst og björguðuð lífi mínu, ég lofaði 

að endurgjalda yður greiðann en nú er sá tími komin. Látið mig hafa flöskuna, ég rata 

um allt í Myrkuhellum og ég fer og sæki vatn fegurðar fyrir yður.“  
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Svei mér þá! Hver var feginn? Þér megið geta. Ástvaldur rétti henni flöskuna í flýti og 

uglan flaug inn í hellinn án nokkurra vandkvæða. Minna en stundarfjórðungi síðar 

kom hún til baka með flöskuna vel lokaða. Ástvaldur varð himinlifandi og þakkaði 

henni af öllu hjarta og hélt síðan upp fjallshlíðina og að veginum sem lá að bænum 

glaður í bragði.    

 Hann hélt beinustu leið í höllina og lét Fríðu Lokkaprúðu, sem var nú orðlaus, 

fá flöskuna. Hún þakkaði honum fyrir og gaf skipanir um hvað hún þyrfti að hafa með 

sér og hélt síðan af stað í för með Ástvaldi. Henni fannst hann vera mjög elskulegur 

og sagði nokkrum sinnum við hann: ,,Ef þér hefðuð viljað hefði ég gert yður að 

konungi og við þyrftum ekki að yfirgefa konungsríki mitt.“ En þá svaraði hann: ,,Ég 

myndi ekki vilja gera neitt sem herra mínum mislíkaði svo mjög, jafnvel fyrir öll 

konungsríkin á jörðinni, jafnvel þótt þér séuð fegurri en sólin sjálf.“   

 Loks komu þau í ríki konungsins sem vissi að Fríða Lokkaprúða væri 

væntanleg og fór því á móti henni og færði henni fegurstu gjafir veraldar. Giftu þau 

sig við mikinn fögnuð og ekki var talað um annað. Hins vegar elskaði Fríða 

Lokkaprúða Ástvald innst í hjarta sér og var ekki ánægð nema hafa hann í augsýn og 

hrósaði honum upp í hástert. ,,Ég hefði ekki komið ef það væri ekki fyrir 

Ástvald,“ sagði hún við konunginn ,,Hann gerði ótrúlegustu hluti fyrir mig og þér 

eigið að vera honum ævinlega þakklátir. Hann færði mér vatn úr lind fegurðar og því 

mun ég ekki eldast og verð alltaf falleg.“    

 Þeir öfundsjúku sem hlustuðu á drottninguna sögðu við konunginn: ,,Þér eruð 

ekki afbrýðisamir en hafið svo sannarlega tilefni til. Drottningin er svo ástfangin af 

Ástvaldi að hún getur hvorki borðað né drukkið. Hún talar ekki um annað en það 

hversu mikið þér eigið honum að þakka, líkt og enginn annar hefði getað gert það sem 

hann gerði.“ Þá svaraði konungurinn: ,,Það er rétt, setjið hann í turninn og járnið á 

höndum og fótum.“ Var Ástvaldur nú handsamaður en fyrir þær hetjudáðir sem hann 

hafði unnið var hann lokaður inni í turninum, hafður í járnum. Hann hitti ekki 

nokkurn mann nema fangavörðinn sem kastaði til hans rúgbrauðsbita inn um rifu og 

færði honum könnu af vatni á degi hverjum. Skoppi litli hundurinn hans var hjá 

honum, hughreysti hann og færði honum fréttir.    
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  Þegar Fríða Lokkaprúða heyrði þessar sorgarfréttir, kastaði hún sér niður við 

fætur konungsins og grátbað hann um að leysa Ástvald úr fangelsi. En því meira sem 

hún bað, því reiðari varð hann. ,,Þetta gerir hún vegna þess að hún elskar hann,“ sagði 

hann og vildi því ekkert gera. Hún bað hann ekki oftar og var mjög leið.  

 Konungurinn fór að velta því fyrir sér að kannski þætti henni hann ekki nógu 

myndarlegur. Hann langaði því að þvo andlit sitt með vatni fegurðar þar til að 

drottningin myndi elska hann meir. Vatnið var í flöskunni á arinhillunni í herbergi 

drottningarinnar, hún hafði sett það þar til að geta haft það í augsýn sem oftast. Ein af 

þernum drottningarinnar hafði ætlað að drepa könguló með kústi en í látunum hafði 

flaskan dottið í gólfið og brotnað þannig að vatnið fór út um allt. Hún flýtti sér að 

sópa og þar sem hún vissi ekki hvað gera skyldi mundi hún eftir því að hafa séð eins 

flösku fulla af glærum vökva í herbergi konungsins sem var alveg eins og vatn 

fegurðar. Tók hún flöskuna í laumi án þess að segja orð og setti hana á arinhillu 

drottningarinnar.  

 Vatnið sem hafði verið í skápi konungsins þjónaði þeim tilgangi að valda 

dauða þeirra prinsa og lénsherra sem gerðust brotlegir. Í stað þess að hálshöggva þá 

eða hengja var þeim þvegið um andlitið með þessu vatni, féllu þeir þá í svefn og 

vöknuðu aldrei aftur. Það var svo eitt kvöldið að konungurinn tók flöskuna og þvoði 

sér vel um andlitið og féll þá í svefn og dó. Litli hundurinn Skoppi var fyrstur til þess 

að komast að þessu og hélt beinustu leið og sagði Ástvaldi fréttirnar; hann sagði 

honum að fara og finna Fríðu Lokkaprúðu til þess að fá hana til muna eftir 

aumingjans fanganum.   

 Skoppi smeygði sér léttilega á milli fólksins í þyrpingunni en mikil háreysti 

var í konungsgarðinum yfir dauða konungsins. Skoppi sagði við drottninguna: ,,Kæra 

frú, gleymið ekki aumingjans Ástvaldi.“ Mundi hún strax eftir þeim þjáningum sem 

hann hafði þurfti að þola fyrir hana og hollustu hans. Fór hún nú án þess að segja orð 

við nokkurn mann og hélt beint í turninn þar sem hún leysti járnin af fótum og 

höndum Ástvalds og setti gullkórónu á höfuð hans og konunglega skikkju á herðar. 

Mælti hún svo: ,,Komdu kæri Ástvaldur, ég geri yður nú að konungi og spúsa 

mínum.“ Hann kastaði sér niður við fætur hennar og þakkaði henni fyrir. Allir voru 
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hæstánægðir að hafa hann sem konung en brúðkaup var haldið, hið fegursta í öllum 

heiminum, og lifði Fríða Lokkaprúða lengi með hinum myndarlega Ástvaldi, yfir sig 

ánægð og hamingjusöm bæði tvö.  

Ef svo óheppilega vill til að ólánsamur maður 

biður um aðstoð þína, 

ekki neita honum um hjálp 

því greiði er launaður, fyrr en síðar. 

Þegar Ástvaldur af sinni góðmennsku 

þjónaði karpa og hrafni, og uglu þar að auki 

án þess að láta ljótleika hennar hindra sig 

varðveitti hann frelsið.  

Hefðum við getað trúað því að þessi dýr dag einn 

vísuðu honum á hátind dýrðarinnar,  

þegar hann vildi þjóna ást konungsins?  

Þrátt fyrir heillandi fegurðina  

sem beindi þrá sinni til hans 

hélt hann tryggði við konung, kæfði andvörp sín. 

Án ástæðu varð hann samt ákærður. 

Þegar hindranir að hamingju hans voru horfnar 

átti hann kraftaverk skilið 

því Forsjónin hefur aldrei snúið baki við dyggðinni. 
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