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En rättråd.ig konung', son råôd.e över clanna Ruclhraighes

T

u ND

oc' ruBHpAN. 'fu b'lo'. I

1yckL1ga

folk, var !'er6us,son t111 l,étte,Bol1

t111 Rudhraighe.Dessa vo.ro
hans hJältar och strld.småin: EirgennrAlnlrgin lurthunnach (plund.raren),
conna nuraþ(son

tltL rtiaoh,och D"M".son tlLL trugàald..
Ho,

Bâ

\y/

sa,mne clag

e.ffirrg

ooh tlm¡oe

höll

hölls en stor fest

konungen över luchra och

t

nfinMaoha.Just

l,upr"&" en fest.

Hans naün var

IA''

t111 ¡.bhd.aeln. Dessa äro namnen på Iubhd.lns
Strrôdn,son
strld.smËint Conln son t111 Rulchld., Qerrc:nl son tlll Gairld. och Rlghbeg
son tilJ- Robeg¡ Lulccln son tlll- Lulcolcl,Olúalú son til-l GabarnrfeU¡âf.
son t111 Feornfn o"f, Ct¡ntug son t111 Gnrí¡oán; Buans son tlll Brlgbeg,
gra/;a ttll luan och Mether son tlLL Mlntán¡ooh d.en starke,oannef

J

r,ucTras

ìr¡Ft och tupr r&n" land. var olonhar son tllL

GLass son

lø

tlll

l'/
Glonral$'
ooh d.et nä,sterstyckcrsom han bnÏad.e utförar. yar att hugga
.
ner en tlstel ned. ett enôa hugg, och d.et forclraðes stor ansträngnlng
av tolv man bland. ôe övr16a far att 1 brottnlng få Ònku1l honon. Och
här var också kungens tronarvlnge:Be6 son tilL Beg¡ kungens skalô och
sångare Esfrt,son t111 Beg,son t111 Bualdghen, samt övr1ga Ëid.Ifngar I

I

Luchras och topruffi.ns Lancl.

?,1

1 festealen efter rang och rätt:f¿ Goch hacle på enn slòan s1n genål Bébnd och
Bâ anôra siclan sln skalct. På and.ra sldan av salen rr*+ nftt emot Iubhôaâ
satt Be6rson tlll Beg t1l}1ka metl herrar och hövtlingar. Kungens starke nan
ord.nacles nu

_ \
-{. Í'r'.1i-t¿"
I'ens lna s1aì ãÐt

t

GLonharr son

tllL efonrarfr

son G1ass, stoe[ v1d. d.önoil. Nu togos tapparna

ur tunnornarbnrna och branô:tga av å^1d.rig lclogran. Förskärarna stego upB
för att skä'ra för och nunskä,¡nlcarna att fyJ,la glasen och iskärnlca å,ld.rlgt ö1,
. sömn8lvand.erstarktrså att krlng salens sldor nan sorlacle högt av glåiclJo.
Tilr slut reste slg rubhôsri, cleras oo""nuuS;.å,rT1 fränste
. 1ôeças râdi, ooh höJôe d.et kroklga hornet.För att he¿"r ¡o¡*raå-ãrt" slg
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3eg nitt enot honon. Då fick kommgen lust att
t a och frågad.e ôen¡ tr$aven f nå,gonsln sett en lnr¡rg, son lrar bättre
et¡ J 4?ß ooh ôe svara¿Le: nNeJ, clet ha v1 lntc.rt lfHaven f någonsln
sett en ¡na¡, starkare än mln starke narr?n nNcJrclet ha vl lntc'rt
ilHaven I någonsln sett etåtllgare strld.mänrän tle son nu I afton
a¡1þrt L d.etta hus?tr trPå vå,rt orclrr svaraôe ôo, rftlet ha vl alclrlgltl
rlJag vågar ookså nltt ortlrrtfortsatte lubhôa.nrrf att d.et vore en svå,r
sa^k att neô na¡t 1 natt ta vare slg fårntar eller fanor ur cletta hus,
så 3eg son t111

t!

I

UHO

så nåiltiea o¡h nånga som aless

m¡i¡x ä,ro.tl

När ln¡ngens hovskaLd. Eslrt haôe

braet han ut I slrratt, oeh
eon lcon d.1g

d.å frå,gaÄe

hört aLLt

d.etta,

lubhôa¡r¡trEslrt, vad. var ôet

att slrratta?w Ska1d.en svarad.e:

ftJag

vet en provlns 1 Ir-

lancl, och en enôa av d.ess m¿in skullc Ì¡rnna taga byte och fångar'frå¡r
alLa fyra d.e bata-LJonerr"or äo här mönstrar av fJuchra.tf rrFängslen
4ti

att hä¡ond. fu krävas på, honon för hans
övomod.iga orôltt5å skeôd.ernen Esfrt sad.ê:trlubhôanrd.rål1g frr:J<t ger d-1n
befallnlng att fän6.s}a n18r ty t1Ll straff skall- tlu sJälv I fen år vara
fången t M" Macha,och d.äriftëm XIII skalL ùu lnte b1i Iöst utan att
Lä.nna från d.lg ôen icostllgastc av ô:lna kungJ-lga skatter. Jag sJ[ilv
nåste gå t111 Fergusrson tiLl I,élte,ooh bllr nära att d.n¡¡lcna t hans
d.ryckeskärl. Ja, 111a har clu gJort not nlgro konungrr fortfor Eslrt,
tfnen go nlg on frlst på tre d.agar ooh tre nätterratt
Jag nå 1l,a tltL
Enhain tr[acha tii.l 8er6u's nao Láltes huareå att Jag ôär nå flnna ett
tyðtlgt tecken att föra hlt som bevls på sanningen &v ß#Æpoh
on
d.et eJ lyckas, så nå, ôu göra nrecl nig vad. ctu vlll.rt
Esfrt blev Löst frå¡r slna boJor och reste sig. Han
tog på slg ett Lent llnne av flnt sllke och över d.et en Êuld.sömnad.
kläör¡ad. och en guld.fransaô û¡antel av pralctfull purpur ned. vallancle
t%te flnnônrine ned. gyllene bancl.
veck. 3å f'óltøtna tog ha¡r skor
skalclenrrf ropad.e konungenrrf

?
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höIl ha¡ srn skarôestav av flnnclnrlnc ,

och på, hunrd.et.had.r han

shuya. så, to6 han kortaste koga¿ t111 fuhaln Maoharo8h när ha¡
oè utanför porten, skalcaôo han sln' skaLclestav.
Portvalcten hðüd.e lJuôet ooh glok

llton na.r¡r¡rraktfullt

kl¡id.d. och neô

stolt

ut.Ifan.flck

òå,

se en lltcn,

hålLnlngr¡nen grässtråna

f

¿en

gräsnattan räakte honom upB övor lrrËlnarffr Jaräncla upp t111 d.et
'tJockaste av låren'Portvalten blev häpen och skynd.ad.e att tala on för
Fergus och hans mänrvacl ha¡r sett.Al].a frågaðe:nå,r han mlnclre än Aeôh?r
Aed.h var Ulstere skal-tt ooh så l1ten atlQan lnrncLe stå. på, en firlLvuiKen
Ear,s ha^nd.¡ nen portvakten svaraôe3 tf Ja, han skuLle nlnsan¡r ha god. Blats
I
på Aedhs hantl.rf Alla a*tf ut 1 skal]-anðe skratt. Alla
ivriga att
"l"f
så fort som nöJl1gt få se Eslrt och taLa med. honomo tt.å,rstora nËi.nskor/tt
ea¡üÍIf,Ef, Esirt , niþta or ond.a anôed.rä,kt konna 1nBå nig,utan tâl/aen
/
ôär l'111e maJ¡nen, Bon är nlnst bland. er alla, komrna hlt¡ han gon vlsserIigen är llten bland. Ed.er, ncn som 1 d.et land.rd.ä,r Jag har nltt hen, sll1rlJËi.nna

Le anses stor.fr Då ställd.e Aedh honom Bå e1n hand oorr tadn honon.
3er6ue frågad.e vem han va.r och fiok tilL
svar3 ttJag åir Eslrt, son tll.l Beg, son tl r:lnraraerron , överskal-d. och sårlrg-

are hoe truchra och Lupr
.rl .â,ILa nJöt son bäst av fcstenroch nu¡skänJccn
"{O
kon Just tlLl Fergus. ftGe d.en 1111e nannen d.en bägarenrrrsad.e konungen.
rrJag

vilL varken ä,ta av Ecler ¡¡at eller tlricka * #

gvarailc/

ö1,

rruür Esirt o f?På

vå,rt 9rûrrrsaùe Fcrgusrrf ilu t¡rs¡g vara en morsk och e6ennti^kt1g nåJl. Dr¡ borclc kastas f bägarenrså ôu rlktlgt flck clriaka d.ltt lystnätc.rrDå mr:nekäuken hörcle (letrgrep han Esfrt och kastatle honon 1 bä,garen, och d.ä,r fick
han sinna nr¡¡t oulcrlng ka¡rten. rf I vise nËi¡î 1 Ulstcrjtt ropacle llsÍrtr;'nyo-

let

vËlrd.eñrllt vetantle och nycken vlsdon ffnns d.et mlusann, son
skulle behöva lära er av n1g, men nu låter ni nlg ctnr¡rlrna! rt
Ifan togs uBp

ur

nl

vË,L

bëigaren och torkacles ned.

flnaete sllkeôrrlar, och Fergus frågad.e: ttVarför eacle at7þv"", att öu inte
lrrrrr. sma.Ica vâr nat?rr nDet skall Jag nog taLa on för ðlgrttsvaracle clon

fr urtl:I

1
1e mannenrnnen

o
b

,oo. först att ðu lntc bllr ond.ln nFrrrtcta lnterJag

lnte bll onttrr svaratle Fergus.
ll o

ilO, Fergus, vreclgas Aâ tnte, fast nlna orit är beska.
Du har en fläck på d.1tt sa"mvcterfast ôu tror att ûen ä,r oget[c[. Dr

leuer 1 ËrJctenskapsbrott

ned. d.ln husförestånôares

terson meô d.ln d.rottnlngo

ftEslrtrtr

hustnr, ooh cpn fos-

rl

sa([o Fer8us,tf(Lu ä,r sannerllgen

lnte ett

barn,

utan en ¡nan son vet vacl han sä.gerroch clu skall lnte kä.nna av nln vreclc.
Vad. ôu sad-c on nlg är sa¡rtrty husförcstånd.arens hustnr är s¡1n ëilskarln-

rår

och d.å ilu

vet cletrså Ëir nog ôct et¡ôra också, sant,rt Då sâôe Eslrtg

ttNu

skall Jag ä.ta clen nat èu bJud.er nlg, ty ùu har bekä¡lt d.ln skulð.Gör
lnte så nerlil DärBå åte:nra¡n skalclen sltt 6ocla l¡rnne och saclclrJag har
d'lktat en clrapa t111

^tKon*g,,

clen.rr tr'ergus svaraile:tf

Så sJöng

tlLl Abhd.ár,
så lJuv ooh klar
son

ä,ra. Ear

Ja, ôet skulr.e vr

Eslrt
av

om

nt lustrså, skall

gä,rna

Jag föreôraga

v1lJa höra.ft

s1n segersä.lle oeh lysancle konung fubclhan,
þL/

îalflíewtr oD hans röst
som kla.ngen av kopparrom hans hy så liärllg son rönnens
röd'a bär och son svanens clun eller strönnene slcu.nron ha^ns öga så bn'rt
son uJöclets strön,om hasts rlkeclonrnalct och frlk o*{rc|on hans taÍrlka
lJuslocklga krlgare och härllga hitstar och on hur ä,lskaö han var.
'
När han sLutat sln sårxg, gav trela skara¡r sltt blfall t111
kä¡rna och övorhopatle honom med. gåvor, så, att ðJrrbarheter av ollka slag;
snart b1Id-ad.e en hög Lika stor som en av d.en sJtilva. fÞå ¡nln ärarttsaûe
Eslrt r rtctetta är ett svar vä,rd.lgt välborraa mfu, men tagen ðock tillbalca
eclra gåvorl Jag behöver ôen oJ,tJr i nln härslraree föIJe finns lngcn,
tf$e¡rtr ropaôe alla.rron vi så
son lnte har t1lLräokJ.1gt av allt.t'had.e gett ô1g våra hustrur och vår boskap, Bâ slnrlLe vi inte ha taglt
'-ffht, gett ôig.rr
d.et tillbalca,och l1ka lltet ta vl nu tlllbaÏar vað vl ]\.ttttttr'/
ttDå, I vlse nän och skalôer i Ulsterrtr Eaüe Eslrtrr ([elen
oöer lne].La¡r
gåvorraat ra,gen två. tred.Jed.eJ.ar för Ed.cr sJä,J.va och glven rs¡ten åt
kontutg

Magh tr1nc ooh Magh

c"e

r
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ters hÍietskötare och g¡rokLarct rf
Så stannaa" gflt I trg

d.agat 1 Enhaia lÍaoha och tog gå av¿id.llnEar. rfJag v111 föUa necl d.l3rrsaôe

frå¡r Fergue och Ulsters
Ulsters skalô ooh vlse ¡naJr, Aedh. SElrt svaraöc3nJag v111 lnte be ô1g
konna noðrty hur ngolcet vän11ghet och gästfrlhetrson kon¡uer att vlsas
ekcd.

dl3relnrlle üu kunna sägaratt ôct lnte var
o¡! Jag

lnte

bJud.er ô19, och clu d.ook

¡nerråi,¡r

får aIlt

ôu

fàtt löfte

o¡¡¡lnen

såd.ant, så konner d.u att

vara taokga.n.tf
Så efú¿k ae båd.a ska-lclerna å.stad.

från

Emhaln

Eslrt efter.rtD¿ är en
klen fotgängare, Eslrtrrt saôe fiean. Då gav sig Eslrt t111 rit sprtrnga
så fortr att han kon Bå. ett plS.skotts l¡ine/franför Aetlh,Eon d.å yttraôc:rfDet rätta J.lgger meLlan d.e båôa ytterllghetlct¡.r .bå ritt or(Lrt,
Maoha, och efterso¡! Aeðh tog lËingre stegrbloy

ì'"

Eslrt, rr(let ä,r första 6ången Jag har hört talas on ôctË rätta,
een Jag kon bland. Ecler .rr Sâ, gtú.d.e viclarertûlls tto konno tllld havsstranûen. ttVrl ska vl nu göra?tt frågaôe Aed.h. ttFara över havetrtrsvaracle
Eslrt. flAlc[r1g kommer Ja6 helskÍnnacl överrrrsaôe Aetlh. Mcn Eelrt gvaracle¡
¡fNär èu serratt
Jag kan göra clet, så, vore d.et und.erllgtron lnte clu ka¡r,l
Då. Aed.h alltJËint mleströstad"er1u6nad.e Esirt honom netl att lubhd.ans häst,
eacle

son kunCle sprlnga

l1ka bra på vatton son på J-a:rô, stcul].e

komna och bära

clen övor

Det ôröJd.e loke lä.ngerförrän ôe flck se nå.gontlng konna raekt nrsand.e fra¡ över bOUekannarrna. ttMå d.et ontLa clet för ned. slg
konna över d.et sJä.Ivrt'ropacle Acôh. rrVad. ser tlufrrfrå,gad.e Eslrt.rfJag ser
en röd.lun¡lg harerttsvaracle Aeôh. rNeJ/w saile Estrtrrtclet
fubhd.ans håi,strson konmel^för

är

snarare

att hänta d.lg.ttÐet var en häst ned. ott

¿#i"+rpo"po"ffir¿f*r*,fyra
gröna ben ooh
Bar eld.1ga ögon,
"n
en svaJa,ntle svans 1bölJancle br¡kter. Eans fëirg var son gulôsmed.ernas i
gula gt¡lô ooh han haôe ryllene betsel. Eeirt satte slg upp ooh saôe:
ttKom

och seitt d.fg här hos nlgrAeôhtrf Men Acðh var alltJåiüt

Ë.ngs113:

6

fttt{o:b
är fðr llten att tJåina ô1g ensan som skepBlltÙÂctlhr eök nu
på öen, ty hur stor vlsôon clu än har, så kan clen bä.ra ogs båi[a. rt
fel
I
UN o
Så reô cle fran Oveí d.e väIùlga vâgorna, tlLls ùc nåôôe
lrEgLrt
Magh Falthlerur. Där haôe luchras foLk sa.nlats för att lnvänta clen.
lconnerrrtropacle tLê, rfoch han har en Jätte 1 sltt säll,skaplft
rlvfen skalôrrf
Iubhôa¡r kon och nötte Eslrt och gav honom en lcyss.
rrHan är lngen
saôe han, rrvarför för ôu Jätten ned. d.lg att förgöra ogg?r
Jättcrutan ULsters skald. och vlso nanroch lnrngens clvëirÍi. I d.et lanflr EoIn
han konmer frå,n, är han clen mlnste, så att han k¿zr ].lgga vld- d.e storc mä,nnens barn son ett barn ooh stå på d.eras flata ha¡rcl. Men trote al]-t d.etta
å1r han såd.an, att I sh¡Llen göra väL l att taga Eòer 1 a^kt för honom.t'
De frå.gaôe vatl han hettc, ooh flok tl].L svarratt han kaLl'ad.es skald.en
Jrskal,tlrhan

o

íl

Aedh. rrlþvare oegtr ropatle cle t111 Eslrtrtrô1n Jä.tte är vcrk]-lgen ofa¡tt-

l1g.

o

elg lslrt t111 lubhôa¡r ooh satlel frPå cllgr lubhôan, Iä.gger Ja€ nu såôana fî""q,som en sann hJäIte lnte får bryta,att ôu
Sed.an vëjntle

'

r1,tr

l/44'1,'^!'\.

1egenpersongå,rt1].1aenp:ååg'Somv1nu¡#*l"*n,ochatttLuska11
bli den förste son prövar d.en gröt,som l afton har lagats för hutfen lv
Ulster.rr Då 61ck fubhôan I sltt hJåirtas bek¡rmmer att råd.slå neô sln genål ¡6bó. Han talad.e on för henne att Eslrt had.e lagt honom untler 8easa
och baô henne fölJa ncecl. rDet skau Jagr,, saôe honrnmen öu hand,]ad.e orättfärrllgt, d.å öu Lii,t fÊingsla Eslrt.tt Så satte d.e elg på, Iubhôans gylLene
häst och recl samma afton t111 Enhain ùiaoha, ôlt d.e kon\b franrutan att
någon märkte d.eno rrtubhôanrr,saôe Bdbdrtfsök reôa på. grötenrson

Iatle ogr och låt

Eslrt ta-

ge oss 1väg lgen,. lnnan foLket här stlger upD'rr
Ðe kon 1n 1 borgen och fa¡rn d.är Enhaln Machas stora

osÉr

gryta neô folkets gröt I clen. iubhd.an gick fra,n t111 d.en nen kuntle lnte
iloch fran hästen
nå upp frfur nar1çfen.trstlg upp på clln häettrt saôe ¡éte ,
kan ôu nå, grytane kant.tt Det gJord.e hanrnen ðå gröten Yar för lfutgt nere

lgrytanochhangamförkort,kurrcleha¡rlntenâL¿æekaftetaYsl].-

fr, tr\ o: r+
w(

o

t¡.

L

1

*f

¡5^.t-"

l.^

n,, so¡n var 1 grytan. Då han
, sJ-ant
föll ner l grytanrså gröten stoô honon t111 nld.Ja¡. Där fann han
0
o
sålund.a fJättrad. tll-L hËinòor och'fötter av êlrötEn. rfDu ôröJer J.änge,
svartlockige na¡rtrrropaûe Bdbó t111 honon. Iubhd.an had.e nËì,nllgen svartlooklgt hå,r ooh hans hy var vltare än havets skun ooh hans klnd. röclare än
rönnens bär.
ttBébdtll ropad.e tubhd.an ,tt go ùtg 1väg på häeten t111
Luchras land.¡tt nstig lnte eå,ttsaôe honrtrJag v111 lnte ge mlg hÊirlfrån, förrJa6 få,r serhur ôet kommer att *¿ffi¡.¿*-*¿*. "
rf
SvartLocklge n&nrnu är ôu 111a ute.Vl nåste rid.a t111balra straxrför sJön är vrecl och tlet Ëir flod.tld. rm.rf rrlJusloakiga kvlnna!
Jag sltter fatt ¡{Fëtq!¡¡som l beck och Jag bllr ald.rlg fr1, utan att blt

].fsk,öpt.W*l.",'o,r.ùrrnå,etef1y.Jagsttterfast1gröten,oohd*
ñ á ó#rg or ôu star¡naJ.,, ,Jr, ðet var ett överlr-at orrl clu taraclerclå,
ôu saale, att lngen kunôe taga fast d.lg not d.ln vllJalrf ttJa, tsEo¡Etr vlsst

var tlet ett överilat ord. JaÊ¡ talacle 1 nitt hus. Nu nåste Jag stanna här
tt år utan att få se nå6or av nitt folk.r'
ôær 1

.

Husfolket hacle uttøtt¿l.p/_.och kon nu oah lyste på fubh-

grötgrytan, ror h* lnte kunûe lcà#r¡ffs från.

gav d.e t111

ett

Ekallanôe

flck se honon,
skratt¡ 9cn clrog d,e upB Iubhðan ur grytan ooh
Då, d.e

. rr¡'flnsa¡urrrr saùe kun6en, rrcletta är lnte ûen 1111e
var hËir fönrt, för d.en förre lllLe mannen hacle lJust hår, men

bar honon t111 Fergus
mannenrson
d.en hä,r

har svart. Vem är ôu,

svaracle¡ nJag

1111e man, ooh

varlfrå,n konmer ôu?r Iubhôan

är av luohrae folk, ooh över d.et är Jag konung. Donna kvlnna,
son I sen hos nlg, är nln maka ooh ôrottnlng över luchra. Hennes nann är
néA6, ooh Jag har alùrlg sagt en osannlng.tr rrFör ut honon!rtbefallôe Fergl¡e¡ frooh sätt honon ute hos tJänstfolket, nen va,kta honon väItr lubhd.an sktrlle leclae ut men saðe:rrOm ilu v111 vlsa nig en Jrnnestrså låt nie
lnte vara blanô ôenl De etora mä.nnene antletlrËi^kt plnar nÍ9. 0oü jag ê;cr
nltt ord. på att Jag aLdrlg ska.U lËinna ô19, förriln tlu och d.ltt folk tlll-

ft (rt{or 6

g
\¡

Sl,

0
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ôet.rf Fergus svaradle:nJa, lqrnôe Jag bara vara säJrer on ûetrslnrlle
te behöva vatra blanô clrêngaraa .tr rÂlôrlg har Jag bnrtit nltt orclrn
Iubhùanrroch alûrlg slcail iJas bryta clet.tr
Då fOrôes han t111 ett

flnt

run, son tr'ergus

upplät son hars särskllôa bostatl, ooh en av konungens på"llt1Lgaete tJänare ff ak

präktf5t

I

uppôrag att Bassa uBB åt honon. rDetta ä,r verkl.lgen ett
ru¡lf rr sa(lc har,n nen.mitt eget nln ä,r präJctlgarc.rf (Rar fölJsr

en sklld.rlng av hane Bräktlga bonlng, och hur
eld.aren

v1Ilo

Lägga

att

ett

ved.trä.d. neô

harn necl an1ed.nlr€

av att

en fastnrxen nurgrönsta"n på eId.en,

får brännas. ly gör
nan tletrråIar na^n ut för olyckor. I,lkalodes får nan eJ bränrea ä,pBeltråid.,
ELå¡ och x!¡Itu
vlôeo Rönn, rlnrltlernas trä.d, får ua¡r bränna, nen eJ
1är honon,

nurgrönan ä,r träôcne komrng och loke

haegelo SåIund.a gav han rådl röranèe allchand.a trÈiô.)
8å,

ooh

alla tyckto

clet

vietaôes fubhôan dii,r utan

var rollgt att

ge honon ooh J.ysena

flak

att

ðvervalras,

t{lha¡rE

ordl.

hur en av Inrngens
krlgare tog på, slg ett par nya skor och ondgJorcle sig över att sulorna
var för tu¡na. Iubhd.an skrattaclc, Kungen frågaôe varför ooh lubhclan svaEn 6ång

raclc: ttDen nannen konner

Iubhd.an se

nlg att skratta. Han klagar överÉ sfna skor

tnen

sltt Fdrr cget llv. Hur tunna Ekorna än ärrså, kommer han ald.rlg
att gllta ut ðem.tt Det flok lubhd.an .Ë+ rii,tt 1, ty ôen nannen kom Lnnan
kväl.len I strtû meô en annån av kungens nä,n, ooh d.e d.öd.aôe varanclra.
En aluran d.ag sa,Btalaile husets folk ou allehanôa
ting och taLad.e on, att ôe slnrllc utföra ëin ðet cna och Ëin d.et anclra, mea
tle gl.önôc att tllIägga tom Guô vllfil, ooh Xubhd.an skrattatle och saôe:
cJ över

ttüänekan epårrne¡¡ GutL

l[tingkan

lr,
r'i

vet

rår.

eJ hur d.et går

talar vad. hon oJ förstår.
Råitt är aLlt
að Gui[ bcfallt,

llvet vä.xlar enabbt gestalton

t
I':
Ò\'
+

I

\

9.,:.

Iubhôan starulaðe nu

fn

o

{

ll'

UN o

ä

fr t¿Yo:
I

Q

mnafrf*a ohar

tlils

luohrae

folk

kom sJu

lo"'"þ tarka för att få, honom tll1baÏa¡ ooh av alLa clessa vafet lnsen
1 låingd. elLer tJooklelr övertrË,ffad.e d.e övrlta. I11l Fer6us och Ulsttre

- äc[Llngar,

som

kon

att vl nå frlköpa

ut för att

förhanôIa necl d.en, sacle

ðe:rrG$e

ose v å,1þronwrs t

stor lösen!ftFergus frågatle¡nVaô för sJ.ags
lösen?tt ttDenna stora slåitt sXefil ø årllgen täcka necl en BräJctig veteskörð
uta^n plöJning eller såd.a'il ttJag vlLL eJ ge rubhd.an från nigrrr saûe Fer6us.

ffl natt slca vi

honon necl en

d.å göra d.1g gkacla'¡f rrVacl d.å

för

ekacla?lt frå,gad.e

Îergus.

trÀIla ulsters karvar ska

vl ,rapp"t*1öeras nöclrar, så att I norgon slca/l
här t hela lantlet lnte flnnas så n¡cket rlöIk, son behövs för att nËitta
ett d.lbaffi.tt Men kungen svaratte:ffDet kannlI få göra, nen fubhd.an får nl
lnte.ll
De gJorôe on nattenrvacl ôe

sagt.

0m morgonen väncle d.e

åter

tllL Enhalns fält ooh lovad.e att gottgöra skaclan,on Iubhd.an blev frl.
Fergus nekacle , ooh cle eaile:nl natt ska v1 göra en e,nnan Trä¡nnd.eaJct:vl
ska snutsa ner aLla käJ.lorrströumar ooh floôer t hcla land.et.rrMen lnrngen svabacle, att tlet blott var ringa skacla, och att ôe lnte sjn¡fl,e få,
fubhd.an tlLlbal<a.

utfört sln hotelee, kon d.e näeta ôag
åter för att få tllLbalra lubhôan, nen I'er6us vllIe oJ. nDå ska vl göra
d.1g Èiruru ner skaôa.rf rrVacl d.å fOr skad.a?tf trI natt ska vi brä¡ana aLla
kvarnar 1 ulstêT.Í rMen rubhôa¡r får ni lntertt svaraöe Fer6ue.*
Så, Slck d.e åstad. oeh utförd.e sin hotelsc, ooh Bå fJärd.e
clagen kon cle åter t11], Enhaln Macha och begårcle få Iubhd.an tlllbaÏa.
Fer6us svaraôe:'Jag slä,ppet' honon Ínts.tt ItDå ska vl straffa ctlg.rt nvad. d.å
för straff?u nVl ska ta aJcen av all säd. t hela lanclet.tr ftlubhd.an få,r nl
l alLa falL lnte.rf De gJortle son ôe sagt, å,tervôncle tiII Emhaln Macha
på d.en fente tlagen ooh baô att få Iubhd.an t1llbalca. Men I'ergus eaile neJ.
f'Då ska vl utföra ännu en hËi^nnd.eaJrt
not cllg.r rrVacl d.å för.en hä.nnclealct?,r
qrl ska skära av håret på alla båôe kvlnnor ooh nänrså
att cle för alLtlc.
Sed.an d.e uncler

natten

ha,ôe

ft [r{0..A0
o

höUtla necl vanä,ra.rr Då roBacle Fer6us:r0ör

It

nl

cletrså,

ger Jag nltt

å, att Jag d.öd.ar fubhd.an,rr Då sad.e Iubhd.a¡¡:rrDet Ëir lnte d.et rätta
sättet.tåt hellre m1g personl-lgen tala meil clen och befalla cler¡ att gottgöra d.en skaûa cle ha eJort och seclan avtåga.rr Så glok fubhd.an ut
na nän.
trottd.e ùe/
Vld..hans å,syn, att han nu skulLe

få fölia

tifl el-

med- clen och

ett väl-ô1et fröjd.erop. Men lubhôa¡l eaile:ttMltl trogna folkt IåSan
nu hen, ty Jag får eJ fölJa mecl Ecler. AIlt uot fi har(förstört, *å;of,nu
nå,ste j ag ôö.8 sirt
skaôa,ty ot ilt
återstËLLLa och sAr/nt"
^",
Ðú^4J
ú/b'
gav t111

har fönrtsagt att

,lnnart

Jag r¡åste l¡la*lä.mna

jag få,r åter¡rä,ncla.tr Då, tågad.e. Luohras här sorgsen och neôslagen hen.
Kort tlärefter kon skalðen Aedh hem frå¡r s1n und.erbara
resa t111 luohrae ooh tranr^tþs lancl, Ðe vlse och lärd.e utfrågaùe honon

fr hus ooh husfoLk ooh o¡n luohras land., och han kuntle lntc
nog prlsa landets härllghtter, foLkets förtråiffllghet och Iubhôans rlked.on. TlLl årets sLut stannad.e emelLertlÖ Iubhôa¡r li¡var l Enhain Macharnen
d.å sad.e ha¡r tllL Fergus: u ÂV aIla mina ctyrbaraste kLenotler nå öu välJa êrr
oeh ôe äro alla ypBerllga. Tag nltt spJutt Ðen som har d.et kan tryggt
T;"44i¿r',
trotsa Éi6æsæn. EL1er tag mln sköld.! Ingen ka¡r bI1 sårail som har d.en.
E1ler tag mltt svËirtlt Ett bättre flnns eJ I nå,6on fi¡rstes hanð I hela Irlanil. Eller nln kappa! Den är all-tld, ny oeh gör tJänet åt d.in son och clln
sonson. Eller nln gryta! 0n d.en åi,n fyIlôee neô stenar, slnrJ-J-e d.en förvand'La
d.en t111 föôa åt furstar. Eller nltt rlôspö! Har ðu ôet spöet I d.ln hanô,
så nåste alLa kvln¡ror älska d.1g. ElLer nln Lutar som spelar av slg sJäIv
d.en lJuvaste nuslkl Eller två. svln ur roin svlnahJord.¡ on nan ä.n slslctar
om fubhd.ans

d.en
De

på kväJ.len, så, ä.ro cle nä.sta tlag Leva¡ntle lgenl

"( rrr*

d.lg god.

tjänst,ty

cle

bäraôlg över

tller nina skor av bro ns!

t" öt-et/1^n)
*fi^
I'artd. o¿h ¡ça$'fen

1ka våil,

O

Blanô all-a clessa (yrbarheter, som t1IIhörd.e fubhôan' flck
Fergus aLltså väLJa, ooh han vald,e skorrca, och fubhùa¡r tog nu fartäI av
Eergus och ULsters ä,ôllngarroch så ontyckt haôe han gJort slgratt alla

lt

È buro'. A4
o

r

över

m

l¡.

att

han nu

shrlle länna clem. On honon har

sagan eJ

ner att

n anleônlngen tllL att Fer6us valôe Just skorna är fölJar¡ôe¡

a

UN o

glck Fergus tllLsa¡nnørs neô en av efna nän vld. strantlen
av ro cn nuSaLsK och cle bacLaèe I sJön. Ivien 1 sJön boôôo ett v1ôr:¡rtler,
þ-x
Iuoch n"S*{, slnech, som flck s.yn på d.on. Êå slcakaôe ¡å:neå'hcn sXSt
ØÅ/wàt
t1lls hela sJön kom 1 våld.sa.n *O+e+oe och re ste slg upp ¿-+r-æenr-e++
En d.ag

&^

som en regnbåge ¡not'h1nI €r,

t/L,åt^ þ*14/

t

fick syn på
vlclunûret, sa,B ôe not stranôen, oah clet
1 rasand.e fart.,
så att vattnet forsaôe åt bägge s1d.or, Fergus Lät sln föLjeslagare stfga
först I Lanô,och od.Jurete ancleclräJct nåd.d.e kungen, *St@gÆAkrok-

''l.atrr

@/at

Då d.e

rvgglg ooh ske].ögô oah neô munnen vrid.en på Eneô iånd.a bort mot naoken.
l[en sJälv vlsste han lnte att han bllvlt såd.an, och lngen vågaôe fråga
honom

vaô d.et ]n¡nd.e varar eon

heller

vålL"t

, ooh lnte

Iåta en snegel flrnnas t he¡rs hus.
Den ma¡rr son varlt neô honon, trf"¿" eneLlertid. on alttsa¡n¡uans för s1n hustnrrooh hon förd.e clet vld.are tilL Fergus'gemå,J-, clrottnin6on. Så hËi¡ed.e öetratt d.et blev en tråi,ta nellan lcr¡¡gen och d.rottningen¡
e^ iv/;.1
och ha:r gav heiane @t,
så, att en tantl bröts ar. Då. blev
d.rottnlngen vred. och saôe:rrAtt hä¡onas på sinechen l troch
vreð
^o#"l#,som
cLln nr¡¡r Bå sned. bort ¡nbcnrritr not naokcn, ekutle Bassa d.le b¡ittre åi¡r att
vlnna en oblod.lg seger över en lcvL¡rna!,n Därpå höIl hon en spegel franför
Fergus,och d.å he¡ såg sln bfJ,d. 1 clearsacle han¡ttKv1ru¡a,n tglar sannlngroch
d.ot är sannerLlgen I,ocn nuafafgft slneoh,ror
.,,
Och d.et var clärför son ha.rr franför aLla Iubhd.ar¡s and.ra kLenod.er valôe tust
f
vågad.e na¡r

gkorna.

HeLa

l/ t/
t111 loch Ruòóaf(e

ULster sanLaöes och föLJd.E Fergus 1 skepp och

snä.ckor

fran nltt 1 sJön.OclJuret resto slg och skakaûe sig såratt d.et slog aLl-a fartygen not varanðra ooh ströd.d.e onkring
h^í.^ /

ùem

och

nå.d.d.e

.

sonf(torrt rls

lcnäcks och kastas onkrlng rurcler häetarg hovBr, så

att

/L

ft
alla'.Jralrtrcðc r innan

(3('Ð1)
\àt/rr.tr

d.e

bLtT'. /rll

nåð.d.e strand.en

Fersus sa.Le d.å tllL U1eters nlin¡tr stannen

, att I

nån se,nu$$e6 och slnechen

Sed.a¡t

han

här, oob sätten

d.rabba eenmanl

skor, Wt
tagit på sig lubhd.anE"dS

rr

hanrt"çf¡r-'c

resllgrraEk och råd.lg not od.Juret 1 sJön. Då slnechen hör honon nal-kas,
vlsar d-en tä.¡ncler som varghr¡nôen not plskanrögonen lysa son 1å6ande lan-

!oIlöenkrökerfkra.npsinakIösand.ek1or'ryböJer1
sin hala hals och vlker tllLbaka slna vÈi1ù16a öronrllsken och urenseÐ/
slrurig, BrJrn och grå,d.19. Ackratt av öôet utsss att ntlta ett nonstmn
' aT såôant staslse rtfskl1gt huvutl,så gräsl1gt 8êg¡ ka¡n och mar¡Ie av strä,va
striBorrpå, varie sltla tre fentlotal fötterrvarJe fot fu[satt neô tre
båge

fentlotal krokiga klorrhård.

hud.

höjô d.å d.en sträoker sig,r:und.

stor

.

heLt ooh håLLenrtre gåurger fentlo

som

ett

fot i

äpple,d.å tlen hu}ar ihop slg,nen

so& en kullorkläd.d. ned. törnen.Konr¡¡ngen eåg slnechen och nrsacle not

rask och råc[19. Båd.a skynd.ad.e not sJöns n1tt. Så. urslnnigt .yrd.es clen upp
av anloppet,att ôen spräck116e Laxen sprang på larrôrty vattnet bjöd. d.en eJ
viLoplatertLå d.en vita sand.en sögs frå,n bottnen mot ytan. Så bLev vattnet
d.en

v1tarei¡nmJö1k,eed.a.rrröttavbrusand.eb1ot[.'*H*#|",""rcW
väld,igt ur vattnet son en å'Åd.rlg ek över ungskog, clet flyd.d.e för Fergue.
Sort övar bðLJorna f,örfölJdr lergus, hårdla och hastlaia hu€g höeg l¡an tlLls
sinechen ôog. Meô 6¡Lad.cho1g, sltt kungllga svärcl, högg han slnechen 1 bltar.
necl
HJËlrt,at tog fran ã t111 strandlen, öär Ulsters krlgare satt.lvîen hans eglra sår var l1ka nå,nga sor od.Juretsrooh ett såll inrnd.e J.nte ha fler hå,L
än hans huô. Så had.e han sargats av slnechens täntler, att han hJä.rteblod.
hacle gJutlts, och taLa kuncle han svårIlgen, nen stönaôe av smärte.
Men ULsters nän såg eJ strld.en med. gläd.J€,Ðe sad.eratt
o¡! strlclen varlt på J.a,nô, skuLle tle stått honom blroch d.et ned. styrka och
mocl. Då saale konungen¡trUlstlrs äd.llngarl Jag har f,u¡nlt d.öd.en 1 strld.en,
nen tagen d.etta svärd. I Ed.er vårtl, tllls d.et efter nig I Ulster komr¡er crr
son bllr clet en våird.ff.g herrc. Ilans gan¿ skaU. också bll l'ergusrnä,n3.igen

ft bqo: Ab
ôce son Fer6us. sorgsna stoð ulsters nän ncô tårar I ögoncn
över Fer6us. .[ven hans skalô Actlh kon oÉh sJöng en k1agoEång. över konuügenr Eon för en üåraltlg }cvianas ,n ff nåste öö.Så garr Fergug upB

grar grä,vclcs, ha4s nann Ekreve l'oghan ooh prlsaôes på
övllgt sätt.'Minnesstenar(u1edh) restes ar Uleters &äJt, ooh av clen har
Uleter(U1aðh) fått sltt nann. Såtlan var bcrä,ttcLecn om Fergus' d.öô och
a¡ecleao Hans

on Luohraå-f,oltrets
I

bed.rifter.
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