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Ðet var en gång fõr länge sedan två bröiler, och längesed,an
var d-et. Om vi fraAe fr:¡rnits på d en tid.en, så skrrlle vi Ínte

ha levat nu; vi skuJ-ì-e kunnat haft en färsk historia eller
en ga¡rmaJ- hiôstoria och d.et är inte mera sannoli-kt, att ll-i
sku.lIe ha varit uta¡r någon historia.
Á.rcl-sgolog hette clen älclre brodern, för på sin itöctsbäd.c1
haile hans far överlËi¡¡at al-lt som han äEde åt .{.rd.sgológ,
och ctärför hatte den yngra broclern lust att hämnas på

Lrdsgológ . lÂen för d.en skull

kvar i sam¡ra hus
som godsägaren, men om ha¡r d-et gjord,e så var cLet mot sin
vilja }rran ejorile d-et a]lra minsta arbete, för han visste att
süaruæ,d,e ha¡¡

inte arbetacle för egen räkni-nE utal för en annan
mars d.otter , ty -d.rd.-sgológ hade beslutat gi-fta sig, och
ha¡r ku:rde förstås få vem han ville av landets clöttrar, ty d.ü
d.et fanns inte en enda man í landet som var nera väl-situeracL
äh hap, och hans bror Coirneach var alld.e}es tornhëint (utan
smått och utan stort) och arbetacle mot sin vilia åt sin
att
brod-er herLnnarrsägaren. Han sökte stËindigt ett tillfäIle
spela (vå11a) hemmansägaren ett spratt (skad,a), om har bata
kuncLe, och, det fa¡ns ingen på hals tid. som var slugare och
påhittigale etl-er uppfiruringsrikare än Coirneaeh på huh4n

vuitets och förståndets vägnar.
Ðet var nu goft och vä] oeh lnte il-la. Sgológen sãmil-e
vänner för att fria åt sig och, rnin hjärtans pojker han

ft l¡ \t : I'
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fick också en stark, kraftig och vacker och söt hustru
(fficka) mecl en så snärt och smld.íg figur att cLen kund.e
gå genom en gulitring. Det lagades tilI ett ståttiet
bröllop och d.et var förstås lruld,ratals som u¡.d.er vecka¡-s
sex iLagar ät av d.en härliga brölIopsmaten, men Coirneach
flck inte mer av bröIlopsmåltiden åi:r ttPaictlus andel
av ïovan (rnoroten)tt, d.v.s. ba¡a den 1111a smaläncLa¡r.
Det var nu godt och vä1. När brö11opet var aJ-l-deles
förbl gav sig bröllopsgästerna i väg var och en ti11
sltt och det nygifta paret sta¡rnacl-e henna hos slg och
Go irneach ho s d.e¡o. frËx:rËærha#æxraritxg:itriaxixtrmxår ,
3¡¡stenx axxhx,stxsxxptågaÈux3øÊsägaxux

sig bra fõr den ty cle hacle lyeka och frangång oeh gulclet striimmade in hoptals ti1I d.em. N¿tr ile
hade varlt gifta i fem år, dog hustrus. Förlusten aY
hustn¡¡r plågade godsägaren myeket, ty hon efterlämnad'e
tre sD.å moclerlösa, tre söner, goclsägarens tre barnt

livet

artacLe

oeh, kãre vän, hennes död vål-Iade god.sä8aren så stor

,f

sorg, att han cLog sex månacLer ctäBefter. Ðå såsom alttrig
förr f1öt Coirneach riktigt ovanpå, ty han clansa¿e
maisiss av förtjusaing när all rikeclomen var til-l- ha¡rs
råtLighet och han var inte sen att taga cLen i besittning,
ty han sanlaa[e allt som var avYärale jänte det att han
sålcl,e al-l- jorct som tillhört goclset, oeh ha]l sanlacle
ihop pengarna oeh gav s1g bort u¡ lancLet utan att
någon mänska visete Yart han styrcle kosan oeh han låimnade
d-e tre f aderlijs a â.t graJìnalnas gocLtycke, va-re sig cLe

villeuppfostra

clem

el-Ier Läta

ITär grannarna såg

tog

cte

att

cl'em cLö'

d'e var

utan far och mor'

hanil oú ilem och uppfostracLe

d-em

så

i säl]-skap mecL
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sina egna barn och sõrjcle fõr att sätta il.em 1 skola
ge dem u:rfd.ervlsning på sa.nnla sätt (av samma slag)

oeh

barn fiek, och grarrnarna gar a-kt på att
d-et var något häpnadsväcka¡rcl.e över vanliga nått i
Bárd.-sgológs söners begåvning, ty de var klok.ate oeh
slugare (intettigentare) mecla¡ cle ännu va¡ barn än
som la¡rciets

i;

U¡19

i tjugoårsålilern. Granxarna var mycket fästa vlcl tlemt
och cte berättad-e al]tid för tlem om ilet svek (aen skamliga handling) som cleras farbror had-e begått mot d.em,
men det Vållacle d.em inte något bekyrnrns3 aflsr ty il.e var
övertygad.e att d.en. dag skul-l-e komm¿ då úe skulle ge
honom anleilnlng til} att gråta. I)s förkoirrades och tillväxte i klokhet var dag och de stan¡raile hos grarularna
ti1ls d.en yngste sonen Yar 21 är gammal. Cr:lglach hette

män

haJt.

vid- d.en tiden ungefãr satt cle tre bröderna och råcl-

s.7

slog och Cu¡g1ach sad.e:
ticten för oss att häda¡tefter sköta oss
sjä1va och ilet är hijg tiit för oss att 8å och söka vår
farbror oeh kräva upprättelse av honom för cl,en orätt
nDet
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gick ln på Cunglachs förslag octr d.e
tog farväl av g?annarna och så bar il-et ivä5¡ mecL dem
nerför backe och oppför backe så fort benen bar ilem.
De gick så raskt eom MarsvincLens fläkt oeh ilet uppstocl
ett clarnmoln bakom clem som skulÌe kunna göra h-r¡nctrata-le
blinila, genom deras fõtters raskhet och cl.eras stegs
snabbhet. De glek och cle gick allt vad ile orkade tills
cLe var fjä3ran frå^n sin fõctelsebygd, och när d'e aästa¡
var utmattatle av vanalrlngens anstråingnin8, av törst oeh
De a¡rctra båda
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av brist på mat, måste cle förkorta slna steg oeh 6çå sakta.
De lämnaile stora vageo on sl-og in på en mycket trång,

krokig och krum gångstig däir grässtråna sl-okacle
vid d.ikeskanten, och de stod en liten stuncl och betraktacte
det ynniga gräset som växte på vägkanten (aen {tåIiga,
onyttiga marken), oeh Cunglach sacle tiI1 de båda a4d.ra:
nEn grå häst har betat här och han har en lueka i
täncl.erna ( a" tand]-ös) tt .
rrJan sad-e cLen andre, rroch han är enögdn.
rrJarr
r sad.e cl-en treclje, noeh han är ÌraIt.il
Det var nu goclt och väl. De gíck vid.are seilarr cle sagt
d,etta oeh skä^mtacte med varandra och de hade inte gått
meï än en hal-ygil, då çLe f ick se en stor marr son kom
emot clem mecl en stor käpp i hand.en. NÈir ha¡ had-e konmit
inon tal-hålL för clem, ropaile harr:
nÅnrsacLe han ti1] (len. ni{ar ni sett en häst beta på
de vägar, där ni gått?'J
A1.la tre brast i skratt och Canglach sacLe:
ttYar det en grå häst?n - ttJa, clet var cletrr, sacLe
han.
Hade harr mj_st några täncler?rr sade cr:nglach.

-

trJarrr

sacle malanen'

nYar han
sad

tralt?r

sad.e cten and.re broiLern.

- trJa visstrrn

e han.
nVar han enögd?ft sad-e clen tredl'je broclern'
t,Ja m1n själ , val h.an cletln sade mannen. trNi har reda

på alla hans kän-:netecken och var nu snälIa oeh säg mig'
var Ìra¡r finns ! tt
nNonsens!tr (Prata strunt) sade Cr¡¡rgJach' r'$i har inte
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alls sett ilin häst.tl
Mannen blev ursinnlg over att de skojad.e med honom
och harr höl-I ihärdigt i åed att påstå att d.e had.e giort
någonting med. hästen och att d.e måste ge honom godtgöre1se. Det hjälpte inte vacL han sacle til-1 d. em, ty de
bara drev med honom.
ftNär ni inte har någon hänsyn för migt', sade hant
nså måste ni föl.ia med tilI domaren som bor här bortat
och katske ni har respekt för hans d-om, ty jag går i
god för att ha.:r kommer att bringa er på andra tafrkar.fr
t'Ja, vi går gåirna med. iligrt, sade de, !'och du s}1a11 få
lov att svära mot o9s som du har lust.r'
-{l-fa fyra gick steg för steg til1s de korn till d-omarens
hus. Domaren trädde fram inför dem och satte på sig peruk
för att fäl_la dom och han sade til-l hästens àgarez
ftRedogör för d.en arrklagelse du har mot de här männen!rl
I{ästä,garen böriad-e berätta och när ha¡ hade redogiott
för vartend.a ord inför d.omaren, sade clomaren till- iLem:
,,Jag måste döma er om ni- inte ger mig lr-7-a:- bekännelse
om vad ni har gjort meil- hästen eftersom ni har sagt al-la
fanns på. hästen't.
Crrnglach svarade och sad-e:
rrVise d.omare, Vi har inte ã11-s Sett hästen". Och domaren

d-e kännemärken som

s.5

.

sade:
rrgar. rì-i

inte väl- i stånd. att tal a

kännenärken?

om

för

honom hästens

tl

rrDet va.r en lätt

sak att görafr, sade Cunglach.

ni någom spådomsförrnå,ga?fr sade clomaren'
rrNe j fr sade Cunglachr ¡men vi har kl-ar och skarp tanke,

rrHa-r

f ölgLä.ga ( :-nt e t ti

gens ) "

ftubb:b
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sätt ni fick kunsliap
hans enögilhet

om hä.stens

färg, hans hä1ta

vad.

och

!rr

Cunglach svarade och sade:

"Jag betraktad.e gräset som växte vid. dikeska:eten och
d.ärvid gav ja.g akt på vita hästtagel bland gräset och iag
sade mig att d"àr en grå. (e11 vit) häst hade betat där
nå.gon tid, och på. varje stä.}Ie d-är hästen hade tasit en
mu-nful-I gräs, så var ctet mitt i bettet grässtrån som inte

följt med-, och då begrep iag av bettets form att d-är
var. en lucka i tanilradenr'.
Ðen andre brodern talade och- sade:
rr"Tag såg den platsen d.är han hade väl-trat sig och jaE
gav akt på att d.et var ett spår av ha¡rs ena öga i lerarrt
och då begrep jag på d.en gnxrd att d.et ögat var blind't, ty
om harr hade naft synen i behå,I]- Í d.etrskul-le han ej Ìra

had.e

s1-agit d-et mot jord-en.rr

)ärpå sade d.en tred.je brodern att han had-e sett spår
av hästskorna i gräset men d.et syntes inte spår av meT
än tre och toppen (spetsen) av d-en f järde., troch då herr
domare, skulIe inte då en enfald.ig ma¡ ha begriplt att
d.en h.ästen var halt, ty han hade linkat nàt det ínte
Syntes spår av al-Ia fyta skorna¡ och nu borderr, sade ha:r
tô11_ d_omaren,rtd.en

ù.o.

förkl-aringen \raTa til-lräcklig

fõr die

beträff and,e kännemärkena. "
,,Jo, Gud. loevare oss !rt sade domaren, tti ag mâ" vara be1åten eller ej, så kan jag inte döma er, ty det at ni.
I'Gå du din vä9", sacLe
som bord-e va.ïa domare och ei ias.
han till Ïrästens á-gate, ttty Jag kan inte göra ett dugg
för diE.rl
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talacte iLomaren rnect BárcLsgológs tre söner och sacle:
I'Sitt ner och vila er för ja9 skul-Ie ha J-ust få tillfäll-e att prata mer €Ï, ty jag har aliLrig träffat på
någon som är visare än ni ner än hävdingen i d.etta la¡td.

oeh jag tËinker att ni måste va.ra släkt

l-iknar

honom.

meiL honom.,

ty ni

n

Culglach talade och sade:

rf

Vad.

heter hövdingenr om

jag får ]ov?rt
ftBevars vä1tr, sade ilomaren, ieftersom du stäl-ler den
frågarr ti1l mig, så akII iag garna tal-a om hans nann för
d,ig. Coirneach mac Cr¡:rhaill heter hart.rl
rrTusen tack, herr domarert, sade Cunglach och d.ärmed' de
tre pâ. varaiiclra och böriade skratta.
Det var nu godt och väl, hiärtans bror. Domaren befallte
sin tjåinare raskt göra i ord.ning enmåltid och servera de
tre män:ten. Ðen blev lrod-ningstälIcl men när maten sattes
frarn för dem, var det 1o:;eo av clem som smakade d'en fast
den mat som cle had.e fått bestod av vetebrtÍil, svinstek
och vin. Efter en stuncl kom tjänaren in till- ilem mecl
mer vin, och nâ*r ltan kom, så had.e d.e e j smakat en munsbit
av maten el-ler en lku¡k av d.rycken (ett dugg av vare sis
mat eller dryck).
rrjevaïsrrr sad.e ha¡r. f'Ar maten dålig eller varför

äter ni inte?rl
Culglach tal-ad-e och
rrJag kan

sad.e:

i-nte äta bröcLêtt', sade hanrttty det har vuxit

på ae dödas ben.fl
ilOeh jag karr inte äta av stekentt, sade d.en a¡rd.re
brod.ernrtty grì-sen har ammats aY en hynd-a'rl

ft usb:t
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har motvllja mot rinetttþ sacle clen trectje brod.ernt
trty det är en stõvel,makaregon som har gJort det.tl
Tjänaren sacle varken knäpp e11er knyet utan giek åstad
ti1l clomaren och talade om vacL jag nyss berättacte för er.
Ha¡ lyssnad.e tålnortigt til1 tjÈinarens orcl och när ha.n hacle
k¡uxit fra¡nfört sitt budskap, var han nära att tappa
nJaB

s.7

.

förståncLet i fråga om vinet, ty cLet clracks inte en clroppe
vin i hans hus som han inte sjä1v hacie gjort.
Ilarr gick åstad t1l-1 clem och frågaile om maten smakacle
clem. De svaraclê att clen inte var d.en till pass och ile
sade sa$ma a¡-uärkningar

i hans nátvaro

som cle hactesagt

ti1l tjËinaren.
ttNå, goilt!rr sad.e han. trDet cLär måste rrndersökas i
morgon oeh om nl har ljugit så skall ni alcLrig se dagens

l.jus i

morgon.rf

rDet är vi belå.tna medrr , sade cLe.ttttxkarss!û.
Domaren gjorile ingentíng annat ¿i:r sklckade bucl efter
förvaltaren. Pä ögonblicket infann sig förval-taren och
bugade för d.omaren som sacLe till- honom¡
uJag ska1l nu stätta några frågor till- il14r oeh

om

kärt så kom inte mecl- någon Iögn. Berätta
fõrstrnsacle hanrnvar d.et vetet har vuxit, av Yilket vl
sist 1ät mala mJöI?n
tr'örvaltaren svarde honom oeh sade att vetet hacle
vr.rxit i randen av ga¡la kyrkogården som låg neclanför

livet är

d.1g

kalvhagen,
nDet är braft

, sade cLomaren. trSäg mlg nutr , sade harrt
vem
nhur uppfödcles el]er m anmade cLe grisar (Ain gris)
som slaktacles häromdagen?1r

att il'en sista griskull som
suggan hacLe haft var femton grlsar men hon hade inte mer
Förva1t

g¿ner:-

svarad.e honom

-e-och

än fjorton spenar

ft ü3ü:Q
clen minete

grisen blev

såleaLes utarr

jag tyckte ilet var syncl om honom, för ia,1
förstoil att han skulle svälta ihiäI av bi"ist på niö1k.
Samtld.lgt hacle en hyncla valpar och iag ]-ade cligrisen att
dia på henne, til1s han var 1 stånd. att äta för sig sjäIv.n
rrDet är brarr, saile d.omaren. rrNu har clu talat om vad'
jag vi1le veta (gjort clin syssla)n.
Förvalataren gick titl sitt arbete och d'omaren glck
til1 sitt eget rum och kallacl-e til-l sig sin mor. Hon kom
in ti11 honom och han stängde dörren- De satte sig ner
til1 ett samtal och mitt ulcler santalet frågad.e han henne
vad för slags ma¡ som hans f ar hacle varit 1 bör j at aY
sln rrngcl-om e1ler om han haile haft något slags yrke.
I{on sacle honom att han had.e varit son tlLl en kung
mecL ha¡s i!.rottnlng och att han var rundligt rik så ltinge
harr levcLe och att ha¡ var mycket nogräknacl så att ha¡r
kr¡-ncLe inte begagna cle skor som skomakarna gjorÕer för
de satt i1la, och han var så sklcklig så att han brukatLe
göra stövlar åt sig och åt sitt folk (sin fanili), fõr
ingen encla annan förstocL sig på att göra såclana, oeh
kr:ngafamiljerna i landet brulrade efterspõrja v11ken plats
itin faders fanilj flck sina skoilon, men cLe fick aldrig
besked om densaken. Det át, min son, vad jag har att berätta för clig om din f ar. rl
nÎack skall clu hq morln sade h4n. "Jag Êir nõ jd ned d.in
spenertroch
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t{a¡ Sjorite ingenting amat Ëi.n att harr glck till- rummet
clär cLe tre bröclerna befa¡n sis och så sad.e han strax:
HVartenda orcl som ni har sagt ár sant och ni måste

vara ena riktiga profeter oeh i stälIet för att

döma er
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är det så att jag skall- ge er logi i mitt hus för
ett helt år och ná- får äta och d,rieka vicl salnma bord som
så.
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rrDu skall- ha tusen

Cunglach, men vi kan

tack för d,itt erbjud-ancle"i sad.e

inte starura, ty vl är nöilsakade att

..
o
så fort oeh raskt som '1et àr oss mö]ligt' och
vär
vé,g
inaa¡r vi gÐ.r åstad., skuJ-le vi vil-ja be om ers högvörilighet
ti}lå.teri att få veta kortaste vä"gen till d.en clär hövdingens hus, för vi'skul-Ie vilja ha il-lfä]1e att tal-a
ô

o

gà"

med honom.

co

skall sätta er på vàtta
vãgen, men jas skulle mycket föredraga om ni skul-l-e vilja
stanna en tid i mitt sál-lskap (ir.os mig)r men när ni inte
ltar lust att göra d.et, så har ni här en börs med- gu.ld
som skal-I bekosta (bära er)(?) en d'el- av vãgen.tr
cunglach grep guld_börsen oeh var mycket tacksa"m för
gåvan och så gav de sig åstad- mecl d.ornaren i spetsen för
att visa C"em vägen som gick cLireirt ti}l hövd-ingens hus
Ðomaren tal_ad.e och sade:r'Jag

som ile sökte.

Det var nu godt och väl-. ltTär d.e hade fått besked. om
vägen, bugade d.e för doma.ren och skakad,e hiärtl-igt handdem:
med. honom. Han sade d.å till
på er
'fcm ni har något att göra med coirnach, sä. var
vaht mot honom, ty han är en farlig och svekfull ma.nr ocht
ünsa mã.n! när hel-st ni har lust att komma tillbaka tilI

mitt hem, så akll- ni vara sjuhund.raf.alt vãl-komna!"
f'Du skall- ha. tusen tack, vise domare !tr sad'e Cunglaeht
r .en vi måste nu skil jasfrån valandra, ty det finns e j
tid för d.rö jsrnål. Kanske vi kor'rmer att återvända och
kanske inte.I'

ftt5b://
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fIäkt arr ma.rsvlncl-en och
d.et dröjcl.e varken 1änge eller lite i-nnan cLe var utom
syn- oeh hörhå:f tOr domaren.
Det var nu gocl.t och väl, min hjärtans bror. Domaren
återväncle hem och cLe tre ynglingarna gick raskt och det
var mi-nsann inte mycket gräs el-1er vatten som växte u¡iler
DärnreÈL

1r''
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gick cte åstacl

eom en

ileras fötter lnnan cle nåctcLe hövd.lngens hus, oeh han var
d.eras farbror. När de kom ln vid. sl-utet av vägen, berättad-e man för d,em att jövdingen behövd.e tre tjänare,
och d,e sacte förstås att cte sökte tjänst.
?rDet är bralr, sade förvaltaren till- dem, ty d-et var
hövdingen och
med. honom de tal-ade. I'låt oss nu- gå till

s.10

jag fcjrmodar att han tar er i sin tjänst'rr
Det var nu goclt och väl. FörvaJtaten förcle d.em inför
hövd.ingen oeh han sade til1 Coirneach:
ttÏIär ä.r tre ynglingar som söker en husbond'e och om ile
hahagar clig, så bör iLu ta dem i tjänst.tr
coirneach så.g upp fyân sina ögonbryn på. dem och såånile
sin blick tvärsigenom cLem så skarp som om han d-ömiLe d'em.
Efter en paus på en minut el-ler två tal-ad.e han och
sade til-l d-en kraftiga.ste av d-e tre männen:
är d.et för slags arbete som du kan?rl
t'Jag ä,r slaktarerr, sade han.
nDet ár brat', sade Coirneach. t'Jag behöver en såd.aft

rrVad.

som d.u.

rl

Så talad.e han ti1I
sade:
trVad

den anilre broiLern i oritningen och

tx d-et för slags yrke cl'u är hernma i?n
som
',Jag är bagare (degknådare) så god som någon
knåd-at deg i tråg.rl

È tr$(:1L
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rrDet är bra nogt', sade han. ttJag behöver en d.eg\\;

3

knådare.
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Så talaite nan nea Cunglach , 1.:ör han var d.en minste

arr de tre, och han tos hlno¡t til-l- sist.
ItHar du något yrke al-l-s?fr sade han til-l Cunglach.

"Jag ár inte yrkesman 1 arbetsskiekJighet (uppfinnlngsförmåga) men jag åir historieberättare

ur mí-nnet, ty det
ä.r d.et levnaclssätt iag har valt åt rnig i min första ung-

l:

i

ilom.

rl

L,

li

t'lTl har konmlt i va.tta ögonblicketrtrsade Coirneach,

t

t'ty jag har sedan Iång tid. sökt såd.ana som ni.lr
Ha:r tog all-a ter i sin tjänst och kom överens med cLen
(tittfredsstäl-1de den) beträffande 1ön och den ä1dste
r/
brod-erns arbete '¡aT att slakta massor av st kött alltefer
som ctet behövd.es och bagaren måste

förstås

knåd.a d-eg och

åt husets folk, och d,et som Yar Crrnglachs arbete
var att berätta sagor frÐ.n solens ned'gång till dess uppgång. Ðärvid satt han i en stol- vid- huvudÞinda l:I av Coirneaehs säng och han fick hel-a tid.en ei 1å.ta munnen stå.
stilla. Det gjorcl,e d-etsarnma om Coirneach sov el-ler var
vaken: Cunglach måste fortsä"tta med, sitt sagoberättancLe,
och ilet var det kontraktet som d.e hade giort sinsemellant
al,t om det bJ-ev något uppehåll i hans berättelse, så
skuIle han mtsta huvud.et nästa dag.
God.t och vä], hjärtans vän. Sl-aktaren giek til-] slakthuset för att slakta en oxe. Han grep yxan och lyfte den
till hugg över hans nacke ( sin? ) , men in¡-arr yxhamnaren
baka

s.11

nå-d.de

oxens huvud (pa¡na). l-ade (sláppte) Ìran ner

Jrx¿n

på marken oeh tog av sig sin rock och sln skjorta. Ïlan
satte rocken på sig närmast skiruret och clärefter skjortan
över rocken. I{an g:rep åter yxan och lyfte cten til-I ett

ft b sq
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Iångt oeh Iångsarnt olag, men innan han slog til-t oxdlnt
släppte (taAe) na¡n från sig yxan. Colrneach fick bucl on
att slaktaren var ga-1en på grr:r-rd av cle besynnerliga falter
ha¡r gjorcl-e. Corrnach kom genast dlt och frågaiLe slaktarea
hr¡r ttet kom sig att ha¡ inte dödade oxen.
ttÂckrbevars väI!ft sad,e slaktaren. rDet 'er en fråga
i mina tankar som vål1ar mig stort besvär, och jag kan
inte döda oxen förri,in jag får fatt i- en naJl som }öser
min fråBâ.r

är cLet för en fråga?n sade Colrneach. nBegriper
d.u inte att hur rrãya cl.in rock ãir clin kropp, så är skJortan
ännu närnmare, och d.en som ?ir iLig närnast åir ilin mor sofi
har burit cl.ig tre kva¡tal- i sitt liv (i sin br:lc) och som
gav d,ig sitt brösts saft inna¡ clu va¡ 1 stånð att ata
trYad

va¡r].ig mat på egen hancl ! n
rTusen taek för din upplysning! n sacle slaktaren, uty

nu förstår jag att mln mor är närmare s1äkt necl mlg
min far.

än

n

Dämecl.

sitt arbete och ctet dröjde
eller lite förrän han slaktaile och flådcle

tog han itu

varken IÈinge

metL

oxen.

tiden satt i gång sln syssla och.
Coirneach gick bort tifl honom för att se vacl' slags axbete han hade för sig, oeh när han kon in, had-e bagaren
en kþ¡mp cleg oeh han httll på att knåda oeh kavla ¿t tlen
och allteftersom h.an plattacle ut kaka¡r (l-inpanrleven),
greB han d.en ånyo och gjorcl.e en ctegklump av cLen igen. Det
ctär tyekte coirneach lnte om och sad.e tt1l honon:
Bagaren hacle u¡rder

ü#i

t
2
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I'Sluta upp att stå och Ìra degen som leksak utan kavla
raskt ut brödet !
rrJag kan inte tã itu ned mitt arbeteil, sad-e bagaren,
l'fõrrän jag finner någon människa som är klokare ¿rn jag
s.jäl-v och som kan taLa om för mig vilket. som är lättast'
att gå ti1l helvetet eller til1 himmelen.tr
rrÄr d.et på det viset?rr sade Coirneach.
rr
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ItJa visstrr, sade bagaren.

vet du d.å interr, sade Coirneach, Itatt det är lättare
att ta två steg utför en bergssluttning än att ta ett steg
uppför bergsluttningen?
t'Jag àr cLig tacksa.mtt, sade bagarenrrtfõr mitt sinne
är belåtet, och jae: svarar för att d.et inte skall drö ja
1änge förrärr jag har knådat färd.igt fìr.llt upp av bröcl åt
t'Och

rr

dig.

tt

börjad-e han knåd.a och Coirneach gick ut mumland'e
för sig sjä1v att de här tjänarna var honom för s]uga.
Det var nu god-t oeh väl och inte ill-a. .A.llting gick
Därmed-

vä1 i Iås ti11s nattens skymning föIå på, och när d-en komt
giek Cunglach n.aturligtvis in till rloirneachs hus och

satte sig i- en bekväsr stol och Coi-rneach satt i sin stol-'
rätta, vá-ntad-e han att
Sed-a¡r Coirneach Ïrade satt sig tilI
cunql-ach slrulle börja sin hlstoria men det kom varken
knäpp e1ler knYst ur hans mlln.
t'varför börjar du inte berätta?" sa.d.e coirneach.
ttPå husbondens l-ott koi"mer d.en första historienrr, sade
Ounglach.

s.1l

I'I morgon skal-l- du få veta om (d-en) det", sace coirneach, r,ty jag ska]-l ha ditt huvud. hõgt over rnin port.l|
I'så nåste jag
rrCm d-et ár pä d-et visetrrr sâ'de Cunglach,
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börja, men det säger jag dig att katten är inte slugare
än vad han Iurar þått.
Därmeilr pojke, började Cunglach berätta och genom
hans murrs ljuva ord. föl-l Coirneach i djup sömn, oeh berättaren fortsatte mecl s1n berättelse til1 kloekan blev
tol-v. Ì*Ien ungefär vid d.en tiden börjad.e Cunglach tänka
på att ondskan al-l-tid fanns i hans farbrors hiarta¡ och
att han, i synnerhet om han fick veta att d.et var Bárdsgológs tre söner som han hacle hos sigr skulle föra clem
til-l döden lnom en harrdvänclning.
Cunglach steg upp och fick fran en hästskalle som han
på förhancl had-e s$affat sig för änd-anåIet och h.an lad.e
skallen på en f .iäcl,er (spiralf jäd.er) som han satte fast
på. stolen och hästskallen pratad,e och Coirneach snarkad.e.
Så gav sig Cunglach ut och cle andra båda. inväntad-e honom.
När de var färd.i,ga att g8. sin väg, sad,e Culglach d.em att
det inte fan¡s någon väg att komma ut mer än genom bakcLiirren och att det var en etterhund bund,en bakom d.örren
och den hade tre valpar, och han ansåg d-en hrrnden mycket
farlig.
ttJag har oxens lungortt, sad.e slaktaren.

jag har en klump deg" ¡ sad.e bagaren, nocli vi
kasta al1tsa¡nman till hynda¡, och så 1änge hon håller på
att äta upp cl.etrtar hon oss inte.rl
rDet är braf', sad.e Cunglach, rroch därneil- gick de t111
bakd.örren och innan hr:¡ril-en hade tid. att ge ifrån sig
rrOch

gIäfs, kastade de oxlrrngorna hos henne, och ilå
hon hade fått så mycket god mat att ata, bryctde hon sig
förstås inte alls om att hugga efter dem. Därvid böjd'e
ett

encla

-1 6-

ner och lyfte upp d-e tre valparna i sina
händer och så bar,d-et iväE mecl den, och, kära ni, det
ár då inte osan¡rlng att säga att de tog till fötter, för
d-e visste väI att d.e skulle bIi fcjrföljd-a.
De lade vägen bakom sigr utal att nâ"gon visste om d-et,

sig
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Cr-rlglach

aä/

ni, d.et dagad.es på morgonen , vaknade Coirneach
och började gnugga sig i ögonen och skallen ii stolen
pratade på. Coirneach böriad-e lyssna. $sannerligen'r, sade
hanrrtd.et var en besynnerlig röst för jag fõrstår inte ett
och kära

orcl av vad. d-en säger.îl

för att tal-a med Cunglach, om d.et vãrkligetl var han, men på Cunglaehs plats faln han inte annat
Han steg upp

än en hästskafl-e och en konstgjord tunga. Han bl-ev alldel-es
ursinnig oeh slog hop händerna. rlVid Gud.!tr ropade harr,
rrdet är min broders söner¡ soÍl jag tänkte 1åg i graven
för nånga àr sedan, och om iag inte tar livet av d-em has-

tigt oeh lustigt (raskt och råd.igt) så kommer d-e att spela
miß ett spratt, som inte btir r:nigtill gagn". I{an gick
ögonblickligen ti1l etterhyndan och löste henne och när
hon var lõs och ledie, rusade hon naturligtvis som en
marsvinsfläkt efter sina valpar, med-an han inte alls had-e
gett akt på att valparna -{aT borta'
Under tid.en had.e de tre hunnit ett lå.ngt styckermen
hur 1ångt cle än hunnlt, tog d-et ej lång tid för hund-en
att hinna fatt d-em, och- så snart d-e hörde hrrndskallet
'oakorn siSrl-ade de en av valparna pâ vägen. I'[ed- den fart
hon hade, rusade hon förbi va"lpen i sin iver att bita
d.em, men när hon kände l-ukten av valpen, vänd-e hon tillbaka till honom, grep honom med sln mu¡r och så bar det
avtil-l-bakahemrochnärhonhadenåtthenmet'blev
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alla tre til1 fötterna och cle giek oeh cle gick allt vacl'
de orkacle tiI1 midd.agsticLen. Ungefär så clags träffad'e d e
på två man som tröskade havre mect två slagor på v¿ieent
och d.en trectje ma.nnen skakad.e halmen. Cu¡glach hälsacLe
på dem och sade: rrKax ske ni ò"r trötta och det skulle
nog inte skada er att ta er en rast och överläimna slagorna

oss, för vj- är lite frusna och vi får värsra oss
med- att tröska en stu¡'d..rl
rJa sa:rnerligentr, sacle tröskarna, lde är vä'nner som

till

ger oss en vilostuftd.rl
Det var nu god.t oeh väl. De två äl-dre tog cl-e bå,d-a slagorna och börjad.e tröska, och Cu]1glach var förstås inte

att skaka halmen. De tre nyssnämncla tröskekarl-arna
lade sig i halnhögen och där had-e ile inte legat 1Êánge
förrän d.e fö1l i sömn, ty d-e var trötta, och i stäI]-et
för att binda halmen i buntar, så siord-e han på det viset
att han i stäIlet kastad.e cl.en ovanpå de tre som sov.
sen

s.16

ÀI1-teftersom tröskarna tröskacLe svettades d'e och d'e gnecl
en harrdfu-l-I d.amm i a¡isiktena för att smutsa ner slgr för
d-e väntad-e

minut för minut att förföl-jarna skull-e hinna

fatt dem, och kära ni! inte 1ångt ifrån'd.em så.g cLe farbrod-ers ryttare konma i vilcLaste fart, och när de kom i
närheten av de tröskancLe, ropade anföraren högt och saile

t111

clem:

ni gett akt på tre mä¡r som har Sått clen vägen idag?rr
llan fick inte ett rop til-I svar från dem, men Cunglach
vinkacLe metl handen på honom oeh gjoril.e ett teeken meel
fingret åt hohom att ile var i halnhögen.
I en haJld.vändning, kära ni, hoppacLe tre av clem från
'rÏ{ar
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I ol-n dJupa

från ilem, och cie

Crlr. De bögg huvuclesa av ücn
med cletsamma och förnotlLlgen var a¡rföra¡en belåten mecl rlótl
för han trodde d.et var Bárd-s¿;ológs tre söner eon låg dlär
stack;arna 1åg

sömn

fraliför b.onom.
!e ¡Tterv.dnde cch de tog de tre

åt
Coirneacb.. Nï.r Colrneaeh betraktado (,:transkade) den så b}¡v
ha.¡r bara så Crj,r halvbelåten, ty han var i tvivelemål o[
ti.et verkligen ve,r yngllngarnae huvualen som de hade med elßr
rnen hevars, lan nåste l-åta slg nöJa, ty han vis$te att
d.et 1önaile s1g lika bra at1; kasta en torva not soler, som
att försðka skac'l-a s1n brod.ers eöner, tJr cte var för elugn

s.17
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huvuclena hern eom gåva

I sln uppflnnlngerikeilom ipir huvud.ets vä,gnar).
llet var nu godt och väI och lnte illa. i{är ryttarekarâ¡l
hade v¿{nclt om hem, strövade Cunglach oeh de båda a¡rilre I
landet, för de visste ati ,l.e tre d.ödad.e ¡ri,',:rens anhärlga
skrÈle stä1Ia till brÊ.k och strlal. om mordet som bogåtte
not dem. L'e glek från vb.gen ooh uppehöl1 stg på elen öeleLtga,o
te pl-ats ile'kun,Le finna. ire tillbra¿1te en tíd av sitt l1v
på d.et viset i det Ce llvnärde sig ned. dalarnae fåg1ar
och skogarnae nötter. Det var ständigt tleras önskatq att utfðra ett leú:ef;g:urt förrideri mot d-eras farbrorr on d.et
va.r den möJ1igt, och tlll slut kom ,åen dagen, ty derae
farbror var ute på jakt ceh v1llebråd. (hjort-)elakt
cch he.n var på återvligerr ensaa 1 skynni:r¿Jen ;värs tgenori
d.en ekog där d.e tre brö'lerna vietad.ee, och så Enart
Cunglaah e.åg honom, :ade han tlII de båda and.ra:
nli¿trr är vår ferbrorl I,åt ose börJa elås necl varand'ra
om vår fad.era teatamente ooh nËir han koromer fram t111
eas¡ øå är Jeg eäkol 9D1 att harr komor ett frâ.gô oBB
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-20varför vi sl-åss, och om ha¡r inte red.er ut testanentet åt
oss, så skall- vi Lâta honom rmrgäIla det.n
Därmecl fick cl-e tre bröd.erna fatt i tre käppar och
började låtsas slå varandra och på det viset hö11- de på

tills farbrodern kom fram til-1 dem och farbroclern kände
förstås inte igen dem, men 1i-kaväJ , käraste ni, frågad.e han
dem av vad. anlednlng d-e slogs och i en haniLvändning stocl
de tre onìrrlng hästen och Cunglaeh sad.e:
rrBevarsrt, sade hanrnnärvår far höll på att dö, så
gjorde han ett testamente, oeh om vi inte kan få rätsída
på d.et, lämnad-e han avgöraniLet åt tlen första åan som
skul-l-e komma hi-t sed.a.le far clog.rr
. " Säg mig testamentets irueehål-l- ! t' sade f arbrod-ern.
Cunglaeh tal-ade och sade:
tflfan ].Ëbmnade mig det färska och
a/

det

gamlatr.

len andre brodern sde :
rfHarr l-ämnade åt mig ilet krokiga och raka.tl
t'Jarrt sade d-en tred je, trhan l-ämnad-e åt rnig vad som
är under jorden och vad. som är ovan jord.tl
f,Nonsens!i, sad.e farbrod.ern, rDet finns minsann inte

en

skul-le kunna reila ut d.et testamentet.rl
rrJaså minsarul!rt sade Cunglu.\. ftOm du inte àr istånd.

end.a människa som

att clörna i clen saken, så tag det här från migrrroch i samma
ögonblick gav ltan honom ett slag av käppen tvärs över
hans huvud.skåI och cl-et kastade den stackaren i ett tungt
fal-I till- marken och Cr:¡rglach sade:nDet àt ljuvare än cLen
s.18

konstgjord.a tungans röst.

rl

t'Ajajil sade farbrod.ern, ttjaså d.et är ni som är häI"rrt
och för att göra en 1å.ng historla kort ruèade alla tre på
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honom och därmecl va-r cl.e be-

1åtna

ou!" sad.e Cunglach, rrty d,et är inte tid till d.rö jsmål, och vi måste genast och i hast lilrnna detta lanclet.rl
De gav sig i väg så, fort som d.eras fötter kr¡:ncle bara
d.em ti1ls cle helt och hållet kunde 1ämna l-a:rdet, och,
hjärtans skatt! de gjord.e varken rast'eller ro förrän cle
hade nått 81å Bergen (Stéi¡frte Gorma) ty Cunglach visste
att clet hos konungen av Sl-eibhte Gorma fanns en bl-ind vis
oeh att,let ej farues en siare på hela jorcters yta som var
visare i att sia ä.n ha¡r. Och, nàt d.e var på två e11er tre
mils avstånd frtn kungens stad, :faJ" d'e på väg upp för en
hö jd., och när de had-e nått dess topp, låg kulgssatden
klar inorn d.eras s¡mkrets, oeh Cunglach sad,e: rrJag ser en
vagn med. ett par hästar för 1fu1l galopp, och uta¡: minsta
tvivel-rt, sade hanrttäï det kungen som sitter i vagnen och
säkert är cien blinde siaren rned. honom, ty ha¡ far inte ut
utan honom, och nu är vårt till-fäl-le att få honom att tala
ttKon

UN'

om

vår framtid.I'
I'Bevars!r' sade clen äld,ste brodern. il?å vad sätt får vi

tll-l-fäLl-e att tala meù honom?u
nfirr, sacle Cr:¡g]ach. rrDet är ]ätt att göfa för vi sträcker
u-t oss lãings vägen ßed--några fa¡nnars mellanrum mel-Ia¡l osst
och när kusken får se oss 11gga cl,är utsträektar ropar
han högt att clär ligger en d-öd man invicl vägen'rl
Ja, så blev det. Det gjord.e som det är sagt och

cLen

äld.ste brodern var den förste som vagnen kom till.
Kusken ropade höet att det 1åg en död man på vägen och

-22\V S4

ut och sade tiJ-I sin blincLe siare:
ftDär är tydligen en maJa d.är vare slg han lever eller
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hästarna ville ej gå förbi utan skyggacte. Då tittade

s.1g

*

:

t

är

d.öcL.rl

Siaren tal_ade och sade:rl¡åt körsveñnen fõra nig fran

ti]-}

honom!

rl

Det skecLcle som ha¡1 hade sagt och clen blind.e siaren
l-ad,e sín hancl På mannens hjärta.
frlnte är han clöd änrn sad.e hanrnty hans hjärta slår,
och det hade varit en viktig sak om han hade varit aLöcl'
ty det ãr Ìronom i födelsen bestäimt att ha:r ska1l bli
överbefälhavare över Roms här.rr
De for viclare och d.e had.e ej konmit många famnar förrä'n
d.e träffade på d.en and-re broil-ern

i ordningen.

tfVe och förba¡rnelse!rr sade körsvennen. rrHär

annarr

ståtlig karl

ligger

en

död.rr

Siaren förd-es fram tilI honom oeh han blottade hans bröst
oclr lade sin hancl på hans h.iarta.
rrllan är alld.eles levanilerr, sade han. lOch en lycka vZintar

ty han skall bli konung över Norges rike (Céirúire).
Det var nu gocLt och 1räl- och inte var d.et ill-a. Hästarna sattes igåne och tLe hade förstås inte kommit 1ångt förråin

honom,

hästarna skyggad-e och börjatLe konstra och stegra si8.
[vacl tusan går det åt hästarrta?tt sade kungen tiIl
körsvennen'
nfttrr här

är en man til]

sorn

ligger utsträckt tvärs-

över vägenrte sacie körsven:ren.
tt5$ þ6mmer vi inte
"står d_et så ti1lrr, sad.e kungen,
ti]l sl-utet av vår resa i c[ag, nen hur d-et än må Yara
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siaren, ttså se efter om mannen där är döilltr
Siaren l-eclcles'fram til-I honom och käincLe honom på
pulsen och sade til} kungen: rllan är lifsl-evancLe och
det är för d.enne ma¡ från födelsen bestämclt att vigas v1d
sade ha¡r till

I

0

galgen.
s. 20
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t'Ðe måste ha trampat på hungergräsrr, sade kungen, oeh

kastade kungen en börs med guld ti-11- Cunglacht
och, kära n1! Cunglach gjorde inte d-en minsta rörelse,
och clärefterr mlna vänner, stramad.e körsvennen (tygeln)
betslet i hästarnas muruLar och Iät cLem srnaka piskaa, och
så bar det i väs meal d-em i galoPP.
t[är hästtra.npet hu¡¡rit utom hörhå]-l för Cu¡rglachs öron,
reste ha.n slg och stoppaile förstås väl- ner börsen i sin *t¡b,
därmed

ficka. De andra båd.a bröderna reste sig likaled.es och de
sa.nl-ades a1la tre.
Det var nu. godt och väl. Cunglach frågad.e d.e båiLa and-ra
vilket öde som väntad,e dem och när d"e had.e tal-at om för
dem, vad. jag red.an sagt, började hans ben att vika sig
und.er honom och ha¡r sad.e:
ttÏ:ycka och framgång väntar ed-er, men höjden av olycka

ar m:.g bestämal., ty iag skal-I vigas vld galgen och lngen
olycka alttifrån himmeln til-l- jorden á"r vàrre än clen.rl
"Ja, det ar illa nogtt, sade de bå,da arrd'ra, ty de
tänkte att det vaT galgen att hä.ngas Í som vä,ntade
honom, men för den skulI gav d.e sig i väg och med. den
fart de gick, kom de til-1 ett vägskä1 och cl,å sade Cu¡glach p}ötsligt:
ttJag följer inte meel er 1ängre ty eftersom det
r:qkar :veLTE. så att jag är bestämd- till galgen, ár det ej

fr Lg¡,nb
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rätt och riktigt att jag är i säIlskap
De båcla anil.ra OO"¡aU" taLa
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vËinligt (snickra)

mecl

ho-

det hjälpte inte. Culglach väncle den ryggen och
tog den smal-a vägen uot syclväst medan cle andra glck mot
norclost. Och förmodligen hörile man inte mer. av clem, ty
här är cl.et s]-ut mect berättelsen ot dem.
Det var nu god.t oeh vät och inte ill-a, Culglach gick *-ttt
nom men.

ditåt näsap pekade och ingenting undgick hans uppmärksamhet
ty han var så elak (fOrtittrad) att han hade hancl.en (fr¡n'derade på) al-la slags brott, det ena värre äin cl.et alriLra,
emeda¡r han dag efter dae t¿inkte att ha¡r cien dagen skulle
kornma i galgen och a.Ut efter som han t11Ìrygga-1ad.e
vägen gick han hela tlilen oeh muttracle och grälacLe med
/' sitt stil-Ia sinne) över att ha¡r var så myeket
sig själv (i
olyckligare lottacL åá¡- hans båda bröderr men för iten skull(tikaval) sick han a1l-tjämt framåt och kungens börs kom
Ïronom väI t111 pass, ty han var i stånd att betala för
rnat och undfägnad al-l-t efter som han fick sådant.Han
had.e genomvaJld.rat en stor clel av landet på detta sättn
VitL nattensi inbrott kom han in i en staCl och ha¡r
gick genom gatorna och gav akt på en skomakares hus. IIan giek
tiII clör::en och gick utan vid.are 1n oeh när han stocl d.ärln:re på golvet bad. han om nattlogi och sacle:
'rJag är inte någon tiggare uta¡r är i stånd att betala för
mitt hattkvarter.rr
$Det går väl afrrr, sade husmoclern. trDu skall få logi aY
oss såd-ant vi har det, och om d"u inte är belåten mecl ilet,
så får tlu skyl-la dig sjäIv.rf
Där bocLcLe inte arrcl.ra i Ïruset än hustrun och maÛten.

È b$t,g.q
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var skomakare och när Cunglach had,e satt sig ner,

börjad,e ha¡r prat'a

med,

husbonden och sade:

"Jag har 1ätt att lära och är händig och om clu har
bråctt mecl ditt arbete, så sku]Ie jag viJ-ja hjä1pa cllg,

om

jag kan göra skor åt någon.r'
ttJar' d,et var en utmärkt sakrf , sade skomakaren, uty
jag behöver just en såda¡r som clu och d.et kan allt hända
att lyckan har fört dig in ti1l oss.rl
Därmecl, köra du, räckte han QrlnB"ash 1äst (bfocf)
l-äilerr pryl, ha^mmare och becktråd ti11- Cunglach och
han börjad.e sy och

skor och clet var lngen risk
efl-er fara för att husboncLen var hälften så god skomakare
sömma

som Cunglach.

Det var nu goilt och väl-. Han had-e lnte Iänge varlt 1
gång med sitt arbete förrän d.et kom enstor sugga till- cLörren
och hon satte in trynet och gav från sig ett gr¡nntancl.e.
Hustrun steg upp och gíck till d.örren mecl en il-egklimp i
händ,erna och kastad.e den å-t suggan, Cunglach såg på suggan
s .22

med ena ögat med,an han såg på arbetet med det anclra oeh

när svinet gav slg från d.örren, frågad.e
suggalr var d.eras egen.

Ctrngl-ach om d.en

ilär

"Nej, bevare oss vä1:1r sade skomakaren. nDet är ilen
lnte, :ataÍt den tillhör stad.ens borgmästate, och den går här
förbi morgmar oeh aftnar, och d.å måste vartencl,a hushåll
i hela staden ge hen:ne l1te mat.n
rrDet är nu god.t och väI!tt saiLe Cunglach, rrmen varför
àr det ingen h.är i staclen som tar ocli slaktar henne?rl
"Ojojoj!t'sade skomakaren, Itom någon skulIe. göra hen¡.e
något för när, så kornner ögonbliekligen hans kropp att
sönderslitas mellan ett hästspaml..

-26v s4

o

t!

*

m

( U ND

l

È b¡to: [,e

Cunglach rev sig i huvudet och sa¡rlacte mellan tänilerna:
nJag skal-l alJ-t sl-ákta dig eftersom galgen råkar vara

för rnig i àlIa faIl.n
Det var nu god.t oc$ vä}. När clet blev sovcl-ags ' SJorcle
cLe i orcl-ning en bädcL för Cunglach och eå glck de förstås
till slimgs alla tre, och ctet böriade inte förr clagas ä:r
Crrnglach och skomakaren hacle satt sig och börjat sömrna

beståimd.

skor a1l-t vail ile orkacle. En l-i.ten stuntl senare steg hustrun
upp oeh började laga til1 frukosten, ocb. när den var färdig gick de båd.a skomakarna tl1l bord.s oeh börjacLe äta.
De hade inte ätit sig halvmàtta, då suggan kon tlll- clörren

tiII ett gr¡mtancLe. ".4., minsa¡rn oeh titlr sacle huetrun, tth¿fu är suggan, oeh jag som inte har ett dugg att ge
henne!rtoeh hon tog helt enkelt iLen maten son hon haile
satt fram åt ile båOa skomakarna och kastade den t111
d,örren åt suggafi..
Cu¡glach blev ursirinig över cletta oeh sYor en cLyr ect
att han skulle våga vail som helst för att ha hËi.nnd. på
oeh gav

suggan.

s.21

Yåilall mina vänner! De båd.a männen satte sig ti11 sltt
arbete igen och så arbetade cte ti1l sk¡rmningen. N¿i:. de
såg att kvällsmaten vat fàvilig stutade cte upp mecL arbetet
och så gick d.e ivrigt till anJall på maten, hungriga so¡rl
de var, men de had.e inte ätit mer Ëin två eller tre mu¡rsbitar
förrän 6ugga11 grymtade vicL dörren. Ilustrr:¡r steg upp för att

svinet och Cunglach steg fort upp oeh raskt toe
han maten ur hustruns häniler.
trDen här gången át ilet jag som skall mata suggartr', sad'e
passa upp

han.
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nitt på golvet och lockaile in suggan
just i det ögohbliek ttå hon hacle munnen fulI och så
g;av harr henne ett slagmecL yxharmaren mltt på hennes hjässa,
och käraste clu, han flck d.öd på henne mecl detsamma så, d.et
inte ens ryckte t hen:res öra.
ttA j aj ai ! frsa .e skomakareparet . rrÏ morgon kommer vi att
,
,
Han kastacl-e maten

l!

¡F

ft ¡so,frb

t

hämgas !r'

Cunglaeh starnpad.e i marken.

käft och t1gltr sade hanr troch om nl inte det
8ör, så tar jag l-ivet av er bägge två!t'
Han skrämcte cle stackarna till- ilen grad att d-e inte
vågade säga ett ord, viclare.
"Hå-11

Cunglach stängtl-e dörren och börjad.e skål-Ia grisen

meil

vatten och minsann och tid-! d.et tog inte 1ång stuncl
för honom att ränsa grisen oeh sätta pin:re 1 munnen för att
hål-la den õppenr'men för allt det stora innanmätets sktúl
så behävil,e han stora mängder kokande vatten och för d.en
skull måste harr hå11a en stor eld. brinna:rde större d.el-en av
natten. Han styckade grisen och grävde ett hål i n-l¡nmets
golv och d.är sal-taile han ner grisen l gropen. När den
var nersaltad lade han en tyngd (weieht) ovanpå och skylcl.e
över alltsalrman så att inte ens d.et skarpaste öga skulle
upptäcka håIet. ITär han hacle giort d.et, gömde han väJu-nd-arr re.ntan och allt annat som YaJ. kvar av d juret.
?å morgonen, lxára n!, var det stor uppstånclelse i
sjudancte

lnte hade återvänd-t hem. Natten hade
d.et varlt hård frost och snö hade kornmit och de ku:rcLe inte
Se spår av suggan i snön. Därav ku:ede ma¡ förstå att någon
hade slaktat hen:re, När man talade om för borgmästaren
staden

s.24

d.å.

suggan
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att suqgar. ej stod att finna, satt han och råd-slog mecL sin
blinde siare och þan sacle tiII honom:
"Jag korn-¡rer ej att ge dig lönr oil du inte är i stånd,
att tala om för mig va.d behandl-ing som min sugga utsatts
f ör.

tt

Siaren svarade:rrVi har haft frost och snö under natten
o ch vilket hus i stad-en man än må ha slaktat sugga¡ i-, så
finns det ej ett dugg frost lcvar på huset på gru:rd' av
värmen av ilen el-it d.e har haft där under natten. Skicka ut

dina soldater över hela staden, och om det finns ett hus
i stad.en utan lstappar, så. àr d.et i d.et huset din sugga finnä
Det var sannt nog. Han sänd.e ut sol-daterna och d-e bõrjade
grarr-ska husen och vertenda hus i stad.en var full-t av rim-

frost utom det huset, men, min gosse,rrkatten är inte
ä1d.re ä.n vaksamhetentt, ty Cunglach var lika slug som d-en k*
bl-ind.e siaren. i{an visste nämllgenmycket väI att värmen
från eld.en skull-e leda förfö1 iarna till huset, och när harr
såg sold-aterna komma, så var det ingen tid til-l dröjsmåI,
utan han av med. kläd.erna i en fart och lade sig i sin
säng . Èan saile til-], maJln och hustru att eld,a bra och hänga
en stor kittel med. vatten på kroken över elden och att
bägge två skul-le taga fra.m fla¡rellstycken och d-oppa dem
i kitteln och 1äg€;a om honom, ty han vrå,lad.e av ko]ikplågor,
om d.et nu var sa.nt Som sagt så. gjort och sold,aterna och de l-etad-e överallt
bå_de uppe oeh nere (frõSt och tågt), men d,e kulde ei se
etü spår av vare sig inelvor eller bl-ocL, och und.er hela tida
min gosse, 1åg cunglach mei!- gapanile mun och försökte
hämta a¡da.n och att gå från död. ti}l Iiv l sina gr äsliga
p1åþo$. De båd.a makarna jämrade sie, som maJI skull-e säga
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ideligen flanel-lstyckena i kitteln och lad-e på
det sjuka stäl-let.,
So-1daternas anförare tal-ade och sade:ttÄr d-et er son?rr
ttJa viùst, kara }-jàttanêstt, sad,e hustru¡r, trmen ack ví
f äy inte 1änge behål-fa honom, ty d-ödsrosslingen hörs i hans
aT
strupe ãxh de svåra p1ågor som har satt åt honom alltifrån
går afton oeh iag oeh min man harrent sÌäpat ut oss med att
förèoka värma vatten åt honom i natt och med att badd'a på
honom med d.et i hopp att lran skul-le fà' lättnad' en stu:nd'
och

cloppacLe

det har han ej få'tt'tt
ilIred.sarnt nog (olycka), stackars kvinna!tr sade a¡föraren
och d-ärmecl befall-te ha¡r sina måin gå ut, ty husets folk
hade d.et svårt nog utan att d.e skulle öka deras bek¡rmmer'
en
Så gíck d"e sin vägrmin väntsom om man hade gett dem
örfil oeh så gick d.e hem til-1 borgmästa:hefl och när de
inte had-e med. sig minsta upplysning om su-ggantvar borgmästaren ná'ra att mista förstånd.et och han sig åter att
rådsIå ned d,en blinde siaren'
,,Jag trorrr, sade ha¡r, rratt du d-river (skoiar) rnecL mig

rqen

och att det är din avsikt att göra mig ti11 åtlöje'
få fatt i
Om d,u inte fort säger rnig på vad sätt iag skal-1
min sugga' skal-J- iae på' stäl-let Iåta avrâtta dig.|t
l|Det är mi tt råd. tiII di8'' , sade siaren, t|att sänd-a ut

enkungöre]seattd.etfinnsenpåsegu]-dienvisskvarn,
han hËimtar guJ-det
o ch vem helst som är så modig att
urkvarnell'cl.enskal]-d-ulåtabehå}lagrrld.etochatt
d.uskal]-görahonomtil].viceborgmästaresåatthan
omha¡leverså}ängeskal1bliöverborgmästareefter
så
d-in d_öd. vem det vara må, som har sla-ktat suggan,

kommer}ranattgörasittbästaattfb'tagiguldet.Ilien

Ì.

r.

f,üsu'lq
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tlå du.dê"t-ta gör, så skal1 du stÈinga a1la cLörrar och fÊinster
på kvarnen utom ett trångt fönster som sitter åtta fot
över marken oeh på lnsiita¡ under tlet fönstret skall
sä.tta en stor tunna fulr mecl tjära och fett (greas)

ctu

så

att när tjuven ger sig 1n, så rnåste ha¡r stiga ner i tu¡¡ran
och om han det har gjort, så komrner han inte ur d.en igen
han så har hundra nans styrka.
som sagt så siort, min gosse, och när cunglach hörcl.e
om guld.et, började han tala vär med. skomakaren och mecl
om

s.

26

al-r

cLen gocla

maten de hade då de â,t

gátna ha pengar så

Èæ

fläsk, så vi11e

de

att de riktigt krrnile ilansa macksyse.

hur det nu gi-ck, så övertaraile cunglach skomakaren.
Ðe gav sig ut nitt i natten och gick till kvarnen och när
de stoil neclanför fönstret sacle Cunglach
t'Jag skal-l gå in och stå du noga på vakt och s1äpp
inte förföl-jare på migr', men gosse 1i11a, det bara låtsailes cunglach, tx han visste att det fa¡rns en d.ödsfärra
iLär innanför (på insid.an) nen vad heÌler som är så började
Och

han klättra uppför väggen och låtsaiLe att det var rent

omöjligt för

honom

att

komma

in.

i lugn och ro men på sarnma gång
var han avundsjù, för han tänkte att orn Cunglaeh komme
in så skuJ-l-e han i-nte dela J-ika med. honom i fråga om
pengarna och med,an cle ta¡karna for genom hans slnne sacLe
han til1 Cunglach:
t'Jag är milicLre åin clu och clet är bättre att jag ger nig
genom fönstret, för ilet är lltetr och dún syn är skarpare
l fråga om att se förföljare och ilu iå,r starkare att avvärja d-eras angrepp om de komma på dig,n
Skomakaren stod, cLär
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I'låt gå för detln sacle Cunglach och cLärnecl sänkte ha.n
sig ner, tills skomakaren fiek stälIa sig på hans båda
axlar och så lyfte han honom upp t111 fönstret
Så gav slg skomakaren in för han tänkte att han lnte
had.e annat att" göra än att ta gulctet, men i- il.ess stäIle
så had.e ha¡r knappt konnit ner från fönstret förrän Cr::rglach hörcl,e honom ropa på hjäIp.
Cunglach upp ti1} fönstret, o ch cLär var cl.en stacka¡en
i tunnal och t jara bubblacle i murtnen. Cunglaeh ku:rcLe
inte ge honom cLen a1lra minsta hjä1p för han stocl. nere
äniLa til1 ögonbrynen i tjäran,
rrEftersom jag inte kan ge d.ig någon hjä]-p't, sacle Cr:¡rglachr,'så skall jag åtnlnstone lnte gå hen uta¡r pengarna.n
Däruecl. steg han på skomakarens huvucl oeh gav sig in
mect- ett enda språng. Ha;rr grep säcken oeh så starh var
harr att ha¡r kastade ut gulcLsäcken genom f önstret. Så skar
han huvud.et aV skomekaren oeh kastacle ut il-et efter guldsäcken, ty hal visste att orn nafi fick se skomakarens aÍasikte på morgonen, så skulle man känna igen honom och så
skul-le han bl-i hängd på morgollen. När han hacle lËir¡nat
kvar clen huvuiLlösa kroppen å"t d.em, höjde han sig upp
o ch gav sig ut genom fönstret. Ha¡r kastacLe upp guldsäeken
på sin rygg och tog huvuclet uncter a.rmen oeh så for han
i väg så raskt som en kiJ-ling til-ls hankom bakom gkomakarens hus, På en plats där clet va¡ en liten täppa.
Där grävile han ner skomakarens huvuiL i ett d.jupt håI.
1{är harr had.e gjort cl.et, gíck ha¡r 1n i huset uta¡r att
någon märkte det och kastade guldpåsen mot golvet. Och
nár skomaka¡ens hustru hörile slanret av grrlclet. ttOi, oi !n

-32-

I

o

m

(uNo t

bgt,gl

hon, rrvaô är ilet för något d.u har necl clig, och
var är han själv?l
ilDet göt al-Icl.eles detsamma var ha¡r ärn, sad.e C¿ngropacte

\v 34
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ft.

l-ach.

IIon ropade oeh grät. rrDet

är klartfr

sade

hon, ttatt

är död .rt
rrJarr sacle han, nmen Iåt så vara! IIar du inte nig i
,
hans stäJ-l-e, och äir inte jag bättre än en he1 skeppplast
av sådana som ha¡r, och cleseutom har vl en maesa guld
oeh fIäsk och eftersom ilet har gått som cl-et har, så
trar du ingen anled.ning til1 sorg oeh klagan.rl
Då hon hörcle ile ord.en, lugnacLe hon sig och 1og. Oeh
ktira hjärtanes, inom ett ögonblick var hon så stolt sot
en påfågel och beunclraiLe sig själv framför en spegel oqh
medan hon gick fra¡r och til-lbaka i huset var hon så
munter som hon kr.::ril.e vara, ty hon tÈinkte att hon skul1e
ha Crrngl-ach som malee och ti1l slut börjacLe hon'prata

min förträfflige

ma.n

och sade:
I'Min

s.28

t

äIskling, var fick itu tag i guJ.clet?.
nDet gõr: cletsamma, var jag fiek tag i cletn r sad'e han,
rmen vi har d.et, och.iag är död1igt rädd för att jag får
betala för det d.yrt och iag besvär iligr', sade hanrn att
inte yppa hemlígheten ens för clörrposten' tI om iLu gör
det, så,åir båd"e clu och jag död.e!ls.1l
Efter att ha tillbragt en ilel- av natten mecl att berätta
historier, gick cle var för sig tilI sängs men nästa
morgon, kära ni, så var cLet stor uppstånclel-se över hela
staäen över att guldet var borta ur kvarnen och en kropp
uta¡r huvud. var kvar i tjärtr::nrian. När nyheten nådcte
borroästaren om att guldet var borta uta¡r att ma]} hacle
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,Uri fatt 1 tjutarna, b]ev han urslnnlg och han
"oo"
ty
clet
var
ha¡r
som hade
att han skuIle ha slarens 11v,
råd.t t111 att 1ägga guld.et i kvarnen. Han säncle buit
efter cl.enblind.e siaren och han kon i en hancl.väncLnlng.
nGu-l-det är bortarr, sad.e borgmästaren.
t'Ja, jag hör cletn, sade siaren.
t'Jag

tror du cLriver

migrrr sade borgmästaren'
"Nej d.et behöver cLu minsann inte vara rädd förr', .sacle
siarenr lrmen jag tir säker om att d.en spektakelmakaren,
vem han än må \raTa, '2r en blancl cle slugaste märr eom fin.trs
oeh ja€; ¡nåste uppbjuda hela min förmåga för att gripa
mecl

verkligen àr av d.enna värlcten och här har
d.u nitt råcl: kroppen som är i kvarnen, tag den och bind.
cLen på ryggen av en häst. f,,åt så leita hästen runcltomkrÍ-ng
i hel-a stailen. låt en man gå sf*ru och l-eda den vicl tygeln
o eh ett regemente sol¿Later f ö1ja efter. Allteftersom
hästen går förbi iLörrarnà, kornmer folket att s.e på liket
och vilken fam.rlj i stacLen som liket tillhör, så när d.e
får se kroppen, kommer de uta¡ minsta tvlvel att bryta

b.onon om ha¡r

\
s.29

ut i klagoroP av sorg.tl
ttDitt råd. à* godttt, sade borgmästare4r nmen' om det
inte lecler t111 resuJ-tat, så skall din tid bl-i kort }:ë't
i l-ivet (värlilen).
Lrfa.n gjorcle som det var sagt, mina åhörare , och när
Cunglach såg hästen vitl gatans ena äncLe, gick ha3 frå¡r
d.örren ti]l elclea och sad.e til} hustrun (natnod.ern):
ftFör d.ltt 11v akta cLig oru ctu skuJ-le bõr j a gràta
nÈir liket kommer framfiir cl'örren?rl
ITon svarade att hon inte skulle gråta och han började
skor men höl1 hera tiden ögonen på henne och,
,n &t**"
.
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ögonblick hon fick syn på. liket, sk-rek hon och grät
och d-et var inte tid til-l dr'öjsmål för Cunglach. FIan gjord-e ett
snitt ned, l¿niven tvärs över l-il-l-flngret så det hängd-e oeh sl-in-

i

samrna

kade.

Ìlär sold-aterna hörde klagoropet trängd-e (rusade) ¿e in som en
nyggsväïm och Cunglach 1åg mitt på. golvet och blöd.d.e soÍÌ en oxe
och skrek av srnalrta och kvinnan svimmad.e gå¡rg efter annan i sin
klagan över l-iket men soldaterna trod.de att d.et var över Cunglach
hon klagade, ty Cunglach sad.e d.em att anled-ningen till ehnnes
klagan var att d.e inte hade mer att l-eva av än d-et Lill-a han fört jänade genom sitt arbete ned. att göra skorrr, och d.et är anled-ning
till- bekymmer för ossl'¡ sade hartrrrom jag länge får lid-a av skad,a¡r
på mitt finger.rr

husets fol-k fick soldaternas anförare
t""
med. dem. De gick ut och så. gick de gata
"p€ogfiårrflgå"

I stäl-Iet för att
med.lid_and_e

cLõma

õver hele- stad.en utan minsta resul-tat, och på. aftonen åt"".ratõ*ãà
ti]l borgnästanen oclt kàra bror, rràr de tal-ade om för honom att
d.e varit föremå.]- för åtlöje u¡rd.er dagens fopp, så var clet nära att
han niste förstånd.et rroehrt sad-e han ursin:ris till d-en bl-inde siaren:
rNu ger jag diþ inte vidare ett ögonblick tiIl å"nger, tf dina
benknotor skal-1 bl-ekas i morgon bittida på d.ynghögenrr.
'rledsa¡lt nog sad.e d-en hlinde siarenrt men jag besvär Ed.ers Högvör..d-ighet alt ge mig e.n frist på år och dag och om vi inte har ett
fast grepp om spektakelmakaren inom den tid.en, så ger iag dig 1ov

s.lo

att ge slughuvui[et vi-lket dödssätt som d-u har l-ust till.rr
rrmen redogör nu för
'rllå. må det bl-i så d.å", sa.de borgrästarenr
¡oig på vad sätt du hoppas gripa d-en boven.rl

ft bor,:b,l
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Siaren talacle oeh sacle:
nDin familj hade'en förtrollait lans men d-en bortrövacles

(togs netl våId) /starlr hand'/ och den finns för närvaranile
hos kr:ngen av Sleibhte Gorma (81å Bergen) fast ilen borcLe
tillhöra clig, om clet någon rättvisa stod-e att få-' metl
I'rrå]-cl går före rättr och clet fi-n:ls ingen kung på jordens

krets (på värld-ens mark) soll ¿ir i stånd. att vi-nna
ijver kungen av Sléibhte

Gorrf¡a så1änge

seger

han har den l-ansent

ty iLet ár så myeken trollcLom i den lansen att den skul-le
döda tusentals mecl att sträckas ut på armTråIl från iless
bärare ut i strlcten. 0m ilu hade d-en lansen ekulle cl.u snart
vara kung i stäIlet för kungen av Sleibhte Cor:na.Jag är
övertygacl om a,tt det ei fir::rs. någon att fâ" som är 1 stånd.
att fâ, tag i lansen, ty iLet äir hu-ndrataLs mä.n omkring cl.ea
för att skyd.d.a den, oeh cl.et är huniLratals män som har d.iitt
från t1d eller arrnat, vicl försök att få tag i den. Nu är
d.et mitt råd til1 cligttr sad.e han, rratt sända ut en ku¡ngörelse att clu ska11 ge iLln dotter til-1 majra till- d.en
bäste hjälte som har moaL att gå tiI1 kr:ngen av Sléibhte
Gorma och skaffa ilig den förtroltracle lansen och att ge
honom år och cLag för att utföra det arbetetn och jag är
övertygad att slughuvuclet ger sig ut på iten färcLen och
jag ùr allólels övertygad. om att han ej ska1l lyekae. Men
naturl-igtvis, orn ha¡ lyekas ge d.ig lansen, så är han vä1
värd. ctin cLotter. On ingen ger sig ut på den resan' så är
jag villig att Lj-da döiLen sedan år och ctag gått tilläncla,.
It

tu

+

#

Borgruästarenhörde tålnod.igt på honom och när

ha":n

haile

talat ut, talaile borgrästaren' och sade:
r'Ofta har jag hört mÍn farfars fars famil.j tal-a om
Iafrsen, och jag skulle ge a1lt jag någonsin sett om iag

-36-
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bara haile cLen. Jag skal1 d.ärför göra som clu har sagt.n
Tlrrlgörelsen sklckacles rt, kära du, och lanclets unga
mËin tog den dagfigán ulder övervägancle, mer. trots allt
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att gå åstad för att få med Kungen av
Sl-eibhte Gorna att skaffa fastän alla Iängtad,e efter
e/
bormästarens dotter, ty hennes skönhet övergick a1-lt.
Det vsr nu ,sod,t oeh väl och inte illa, kära du. N¡i"r
Crrnglaeh fiek se kungörelsen, Itlvfinsa¡:r!n saale hanneftersom
cLet räkar vara så att gal-gen är min lott, skall iag se
mj-s om efter ett til1fäI]-e att få landen, för jag är l-ika
nöjd att dö i tapper strlcL som att dö i galgenrr.
Den kväl1en giek Cunglach til1 sängs fast besluten
i sitt slnne att han skulle gå ut och söka la¡rsen om harl
så skul-le mista livet på försöket.
Omkrlng mid-natt 1åg han i diup sönn och han började
d-römma och han såg då isin d.röm att en kvinnoskepnad. stocL
vict hans bädil. och talade till honom och sade:
n0 Culglach! Jag har kommit tll-l- d.ig för att ge dlg
ett råd- tiI1 ditt bästa. Du skal-l få clen ]a¡s som clu hoppas
på. Gå tilI den och cLen (en så och så beskaffad) slätten
i morgon kväl-l oeh sträck ut d.1g raklång där i gräset;
och det finns åtta ston på sIätten och de gâr och nosar
och äter av gräset rund-tomkring dig' Rör d-ig inte det
minsta nen hå11 öronen på spänn och lyssna och då ett sto
bl-and. den gnäggar tre gånger kl-ockan 12 pâ" natten, rusa
(stie) aa ögonblickligen upp och sätt dig gränsle på Ìteffìe.
Jag går i god. för att hon kornmer att bä.ra d.lg til1 illn
haite de

ej

mod-

resas måI. Farvä1 nu och må du ha lycka på resan!n
Hon försvann i en hand.vändtning och Cunglach valrnacle på
ögonblieket och ha¡r erinrade sig tydllgt vart enda orcl som
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så pigg som en sparv, så vän1ig som ett lamm och så
kvick som en kilIiíg. i{an tvättade sitt anslkte och kauunade
sitt hår och han åt fõrstås sitt morgonmår och han började
gå fra:n och till-baka för att fördriva tiden til-ls aftonen
kom och jag kan försäkra att han till- d-en d_är slätten
och sträckte ut sig i grâset som det had.e sagts

honom

och d-et d-röjd-e inte Iä,nge förrän stona samla.des onkring
honon och på slaget 12 gav den ,liinsta och magraste (kroki-

gaste) ar dem från sig tre gnäggningar och Cunglach bl-ev
led.sen över att det inte var nå,gon av de blanka (väÌr¡rktade)
och väIfödd.a som gnäggade, ty han tÈånkte att d-et l-il_la
usl-a stoet inte vaT i sfånd- att bàra honom, menì-ikaväI, i
en ha.nd-vänd-ning tog han ett språng upp på stoets rygg
och tog ett fast och stadigt greepp i manen ty d.en fick
tjänstgöra som bå.cle tygel och sadel för att hind.ra honom
att falla av.
Det var nu god.t och väI, min hjärtans våi¡r. Han var inte
förr på stoets rygg, förrän det for upp i himl-ens sky och
det lnar inte funnlts en såctan avresa alltifrån värl-dens
dess sydpunkt som den hon åstad.kom rocin,
nordprrnkt intill
min vän, hela tiden had-e Cunglach en drrrnknand-es grepp i
hennes marr ty Lt-an så.g framför si-g blixtar gâ, högt upp i
hinmelen och han sade sig att om hon skuJ.J-e fata genom
aska, nen så fort hon
el-d.fla¡rmorna så skulle han bl-i till
kom fra¡r til-1 flamman gav hon frän slg ett skrlk och en
gnäggning och på ögonblicket skildes flammorna åt så att
d,e for genon eId.en utan att få en brännblåsa ens.
En kort strrnd- d-ärefter gav hon sig ner på nrarken och
Cu:tglach steg av hen¡res ryeg för att få hä.mta sig, ty han
var mycket uttröttad. Han var inte förr n-ere påmarken

fr mo:3¡Ì
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omskapacle

elg i en }¡rinnae gestalt och börJatle

för harrs stora mod.
ttVar lnte rädd el1er Ëi"ngslig för mietr, sad.e honrrrty
jag har inte fört die hit för att göra d.ig nåeon skada¡ ûêrl
tala om vem jae a,r. Jag à,r dln släkts skyclcLsancLe (fyleia)
och cl.u är inte clen förste av sIäkten som jag har hjäIptt

berömma

oehrrrsacle honrlrser d.u kungapalatset d¿i^r borta?tl

ttJa, ctet ser jagt', sade Cung1-ach.
rrDen lansen som d.u söker finls ilär och om cl.u inte göT
som jag säger dig, blir d.itt l-iv kort. Det är hunclratals

valtar lansen oeh de brukar
sova tre nätter och tre dagar 1 varje vecka och vaka i
fyra nätter och fyra cl.agar, och från clet cle faller i sömn
är utlufinls ilet ingenting som kan väcka cLen innan tliLen
( trunna
)
pen mer en encla sak och d-et àr en gr:-Lct-gonggong *fu¡d
som är upphËingd på sa¡mme, krok som landlen och vem som helst
som går ti}1 lansen, så tar harr först Suldgonggongen och
när ha¡r clet göt hoppar iten r¡¡ ha¡rs hantl och falIer på
marken och gen"om slna starka och ljuva kla¡rg åstailkommer
den en jordbävning sju nil runcLtomkring och i salnma ögonbIick, kära cLu, står hären uppstä1ld och med vapen t hanct
oeh det är rnånga säner tiIl kulgar och clrottningar som
har smakat döclen, i!.å cl.e sökt få tag i lansen. Nu, Cunelacht
ät tle för ögonblicket i sõrnn och clu ka¡ gå ln och trampa
rätt på d,em .utan att cl.et är någon risk för att du skaII
väeka dem ôeh när cl.u har konmit så l-ångt son ti}l lansen
så för ditt 1iv 1ägg lnte ilin hantt på guldgongen förrãin ctu
först spottat tre gånger på, d.en, oeh sed.an du har gjort
d.et så ar geasa brutna oeh förtrollningen hävdL. När ilu har
gjort det så. grip gul-dgongen i clln vänstra och lansen i
skarpt och tungt

beväpnacLe som
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Cin högra hand- ccl.t sv:it-5-:'ren tte gån,r,'er clÌrrinr C,itr; l:ru-vuC,och clïr'eiter -Îi:'ns ineen f ara. för' ô,ípj. Gå nu och üör son
':¿r sa¡'t c'LiE och kc;r ;'era.st llit til-l- niã."
"i¿.:;

sli fort soil re-:rsvirde::s fl i':kt och
in i sl-ottet, o cli sl ^P: :.ì'à va.kte:r sor 1:ç1r2-li7çr,e 1Ê::-eeì1, v?-r
lra-ir tvu;r: en a-tt i'e o-TZî-ti J-eir ti,l-1s -:an n'Î crd e '-::cl',en Cäz'
'-?: .'-'at; e so-- lral ¡]-ivi t trl-lsa.rC cc - :r-erl-1.1.:se: '^ï¡; c-e .
r¡:'l,ite ì-":,-.li$Ðiaû i-nte lrr¡cliet r:r:'.s tJ:iet h.ans fötter l.¡.na.n
r^i?-rl ]:on t:,-l-lbal<a til-1 ;tti-i¡--l- !:i an o c.l .lon f Ä::vz.:llclla.ö e si E
ter- ';1,-j-l- sto :îc:r lta.ns rrj.lltin,q . -.Iar -i;a.l:.d e inte ett orC-,
eftei.so,il ltcn e) sa.ile ett orrl tjil holiO,ilr r-t.etÍI i-r-On ¡a.w h,O;lo:i^it
eit tecken a-tt sítta upp på hennes rygï. ìet Ejord-e han
raskt och lion for upp i hö.iC,en och Iav sig strax åstacl
sa"¡na vä.S soin h-on ko:rnit, till-s nolÊ särl¡.:te sj-,ci ;Ler på
sarïTÌa s-l-ä-tt cþ"r Crrllg:lacla först l¡aCe fu-nni-t henne ochi
se-ïrma öqclbiicl¡ sot ho:r, ha-de sän-llt si¡" rer, 1-ïn:ac',e hon
;u-r sl-a.ch st enr-.,ê r'q sins tv'.1 f ötter e ch. s:rï', sig fz"8n
ronon tta.:: a-Lt sti.q3 e-tî' or3-, c c,l i et srr?irtsd e rlr--'¡cl ¿gh storlu-rsl-e-cii ¡ic'l s
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blinde siaren sku1le avrättas, ty år och clag hacle Eått
till äncLa och borgmä.starenhacle lnte hört att någon encla
människa hade gå.tt för att h?imta lansen, men Cunglach
j-nträffacle just 1tid. att räd.cta honon, ty Just då de var
i förd med att kväva honom mel1an två dunbädctar, när Cunglach kour titlstädes¡ rrVad- är d.et för konstigheter n1 här
håI1er på med!r' sade Cungiach tiI1 borgrnästaren.
t,Jarrtsade borgfnästarenrrr d.et är en sak som siaren här
lr.ar förtjänat sedan en tiit tillbaka, Ty harr har gJort mig
t111 ett åt1öje clen ena gången efter d.en ancLra, men iag
skal1 göra slut på hans slughet och cl,et borde iag ha gjort
för 1änge sedalr.rl
rrVänta, vänta!rr sacle Cunglachrtrkanske han inte är clet
minsta skyld1g. f'örkl-ara för m1g nu, rned. Ed.er Hõgvördighets goda vilja, på vad sätt han gjort dlg till ett åtlöie."
Borgmästaren berättade för honom om suggan och kvarnen
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och guì-det oeh om lansen, som Ya.r hos kungen av Sléibhte
Gorma, "ochtt, sad.e borgmästarenrrtnu har år och clag gått
utan C.en allra ninsta u:rcLerrättelse om lansen på hela tlclenrr.

75

ttoch lyssna.
Hav tålarnod, min gocle ma.nrr, sade cunglach,

nu ti11 mig. Det flnls ingen blind sÍare att fâ' som är
skickllgare äin din siare beträffande cLe tre tåilenr som han
gav ctlg för att få fast tjuveno men ilen tjuven har överträffat en massa sluga män i fråga om slughet och uppfinningsriketlom och sniIle, och iag säger ctig nu, o bormästare

ty d.et àt jag som
slaktade suggarr och som stal gu-l-ttet och d-et är iae som
gav mig ut att hãimta lansen, och Jal ]nay lyckats att få
d.en och i enllghet necl d.1n kungöreIse ár d1n dotter mln
och iag har gjort nig vä1 fõrti?int av henne'n

att clu just nu talar
,J

mecl.

den mannen,

4/

eller
le
det ditt al-Ivar secl a1lt vatt clu har sagt?tt
trDet är lnte tld tí]I skämtrrr sâd€ Cunglaehrrroch innan vl
går vidare t historien, så &e nu den blind-e slaren hans
frihet utan någon fl-äck på hals anseend'e!rl
Borgnä.staren börJade
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och han sacte: rtSkÈimtar clu

Borgmästaren talacle och sacle:

rrJ€ skall ge honom friheten på ett v1lIkor och clet är
att clu bevlsar för mi¿5 med. påtag11ga tecken att d'u har gjort
allt d-et som du har sagt.n
Cunglach sträckte helt enkelt fra¡r sln hancl oeh sad.e t111
borgästaren: nser clu att spetsen av tillflngret ât avskt2len?
Ty ia1 skar av d.en dagen då dlna sol-clater sõkte efter sugganrr "
Och han stack ha¡rtlen i sin ficka och tog upp de båd-a öronen
och sad es
rHär är öronen av den man
då jag stal- gulclet.tl
Ha¡r öppnade

s.36

som

var i tJärtunnan

alen natten

sin fotsicla ma¡rtel och tog fram u¡rcl'er si¡x

uU¡+tt arm lanSen och sacle:
rIIär är lansen som fanns hos ku:lgen av Slelbhte Gorma och
om du inte nu är bel-å.ten, Bå är iLu svår att stä1Ia til1 fredsfr.
Borgmästaren sade inte ett ord uta:e sträckte ut sin hand'
mot lansen:

inte I din hancl.fr, sad.e Cunglachrnförrän jae
först inay d1n försäkra¡¡ d.v.s. håller du ditt orcl som äu
gav i kungörelsen?tt
¡rJar visst skal-l jag hål}a mitt ord.tr, sade borgnästaïent
froch varför skulle jag inte håI1-a c[et, då ja6ç nu ser att clu
har tillfredsstäI1-t rnig i a1lt som röriLe min blinde slares
råcL oeh jag ger honom nu friheten och ctu är hr¡¡rd.rafalt välkommen och lycka t111, ctrl rnin hjärtaûs son' ty din like 1 upp'àr
flnrringsrikecl-om och hJältemot!. finls lnte att fä, och iag
nDu

ä

får

cl.en
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stolt att få cllg t111 måß. Nu ger iag d1g mln dotter och du
har väI förti?inat att få henne.n
Borgmästaren bara klappade t håind-erna Qch när ha¡s clotter.
hörcLe hanctklappnlngen, kom hon õgonbl-lckligen 1n och han be-

ka¡rtacle

iLem mect

Varanclra mecl ctetsamma, 'och han eade t111

her¡e:

från clenna str:nd illn make, och efter ni-a död
skall han ha arvet efter migrr.
Förlovning slöts och cle börJade rusta t111 brõllop¡et.
Til} bröllopet b.jöds båd.e kungliga och fattigå folk. De sanlailes, min hjärtarrs vãn, både fattlga och förnååma (fina)
/Aaae svag och stark/, och kära vän, och ctet hacle a]ctrig
hål1-its bättre bröllop förr, ty det räckte i sju nätter och
sju dagar och varje munsbit (rätt) smakade bonung och clet
fanns lnte två mr¡lsbitar (rätter) som smakade l1ka" Iïela
tid.en farrns mat och ilryck oeh a1lt bröllopofolket hacle det
förstklassigt och den goila och rikliga maten som clcl fick var
bättre víct slutet av bröl-lopet än vld början. När cle hacle
ätit upp cLet bästa och alla behövd.e sovar skilcLes ile åt ilen
åttoncle dagen, och sannerligen¡ nin hjärta¡rs vä^4, jag gick
på stenarna och d.e glck på vägen, iag kom i land och en maaaa
aY d.em gick ut På bler cróiarCu-nglach tänkte att det var gafgen att hängas i son var
bestÈi.mal. för honom, men i stäl-let fiek ha¡ d-en hustru vars
na.lrut var Croch Chr¡martha (Vackra Galgen) '
ItDenrle åir
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