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Iiferas ävent.yr,

o

lr.

satt en Sa¡lhaln-afton
med" sltt husfolk onbing elclen i Ra th Cruacha¡rs borg, och man väntad-e på att
aftonmå1tld-en slnrlle bli fËirèig. Just d-en clagen had.e två fångar bllvlt håingd-a 1en galge nära borgen.Ðetta kom 411i11 1ta¡-karna och ha¡¡ frågaôe om någon vâgaðe eå ut till galgen och fästa en vid.ja laing benet pä en aT d-e b.ëi":ag
Kr¡ng.0,i1it1 av Connacht och hans d-rottnlng
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göra d-ettarslnrlle få¡ en be1öning.Mfurga försöktermen

som

alla sid.be-lnrllar står öppna och allehanôa
and-emakter är i fartenrvän&e ôen ene efter ûen and.re omrsed"an cte hunnlt ett
litet styckeroch satte sig ska.nasna på si.na platser igen.
Till slut reste slg l{eraren man som lnte var räd.d- för någonting.'Jag
skall vlnna d-en utloyade belönlngenttrsaôe hatl. r'On öu lyckast'rsad-e .4"i1i11,
üså skall ôu få nltt syärd. ged. guld.hjaltet.rr Så gav si¡I{era ut 1nörka nattch

d.e

en uta¡r

t¡.s

\¡ar Sa"mhaln-af ton, d.å

att låta

skränma sig av någonting och kon fra¡n t111 galgen.Ilan vred.

till, en v1d.ja och försökte fästa d"en liring benet på en arr d.e hår,ngd-ernen ûen
lossnad-e tre gå.ngär efter varanöra och fijll ây.Ðå, talad-e ôennôöd-e och saÕe:
frFäst d.en med- en trÊuragel,eljes fastnar d.en lnte on clu så står här hela natten.r ltÏera fick tag i en trëi^fI1sa och fäste vicljan.Då talad-e d.en hËingd.e åter:
rrDu var nlg en ûuktig karll Skulle
ôu inte v11ja göra nlg d.en tjänsten att
ta mig på ryggen oeh bära nig tÍll något ställe öär jag ka¡r, få drickarför
jag var d,uktlgs törstig när jag blev hängd. här?tf
Nera glck 1n på förslaget och d.en d.öd.e steg ner frêrn galgen och satte
sig på lïeras a:clar.Ilan bad- Bera såanna vicl första hus d-e kom t11l.När d.e kon
fra.nrvar buset onglvet alr en vaIl av elilslågor. rtHär f inns ingen d-ryck att fåI
saùe clen hängd.erttför här höljer folk¡t alltlcl öyer eld-en med- aska innan üe
eår t111 sängs.Fortsätt tilI nästa hus!'f
Kring nästa hus d.e kon till 1åg en stor vattenpö1.trt'å, inte d.lt! tr saùe
d.en d-öd-ertfhär lämnar d-e aldrlg något slaslcvatten eller cllskvatten kvar i
husetrutannslår ut d-et innan cle lägger síg,r,åt oss gå. vld.arelrr
Vld- d-et tred.je huset saôe d.en ðöd.e:rrIiär kan jas ¡intJ.lgen få d-ricka!rt
Nera lät honom stiga ner från axlarna och gå in i huset.tr'olket sov d-är inne
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mitt 1 runmet stod- en balJa mecl snuts]t tvättvatten och ett
skvatten.Den d-öd-e drack ut a1lt vattnetroeh cle sista d-ropparna
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1 d-e sovand-es ansiktenroch
täcka glöd-erna

med-

ämbar

mecl

spottad-e

bör man allt1dt huset innan man låigger slg.

d-å,d.og d-e allesa¡nman.Därför

aska oeh töm¡na alla äimbar

tillbaka tilI galgen o'ch hëingtle upp honorn igen.Då
han skulle äterväind.a t111 Rath Cruachanrf ick han emellertid- se hela borgen
stå i 1ågorroch franför porten 1åg en hög av blod.iga huvud-en.f d"etsa¡nm¿ gå,g
ha¡r en skara lcigare hastigt draga bort frå¡n borgen."*: sk¡môad.e genast efter för att få veta vilka clet var som had-e br¡ínt borgenroeh ingen märkte hortom.Snart kom d-e till en öppnlng i jord-enrgrottan vld. Cruachan (natir Crogan
i Co Roscomnon)roch d-är tågad-e truppen inroch Nera följd.e d.em genom en nörk
och trån8 8ångrd-är man måste gå en och en.On en stu¡d- kom d-e ut på ett öppet
fältroch d-är 1åg Cruachans sidl¡.e-borg.Fast d-et var början av vintern rvaT
gräset a1ld.e1es grönt d.är och fullt av blommor.
I d-etsamma fick d-e syn på Nera.Ilan blev genast gripen och förd. lnför
konungen. trlfur kom clu 1n häi?frfrågaôe konungen. 'fJag kom in nned. d-1tt folkrrr
svarad-e Nera. t'Eftersom ùu har konmit hltrså nåste ôu stanna kvar och b1i en
lr
âv ogsff .g
t1Ll d-et ôëir huset! Ðär bor en av våra kr¡innor som
4rliÅ,1 i-.*4'
åm¡u¡-åtr*e
äg henne , att Jag },ar sklckat d.1g tlll hen¡re f ör att bli
he¡ures man, och d.å komr¡er hon att ta väin11gt not c[ig.]en syssJ-a åu skall utföra härrär att varJe ôag bära en börða ved. til1 borgen.,,
lÏera gJord-e som han haüe bllvit befalld. och franförðe lnrngens buclskap i
Nera bar d.en

d.öd-e

d-et arlvisacle huset.Bd Âinginersâson kr¡rlnna¡r

hettertyckte om honom och b¿id.
honom lara välkommen.Och lfera tyckte om henne.Så blev d.e ma¡r och hustruroch
Nera trivd-es trl-r¡èee, väL d-är hos sÍdhe-folketrför huset var i allo väl försett och hans hustru ha(Le en präktlg boskapshjorü.Varje d-ag bar han också
fra,m sin veclbörüa t111 borgen såsom lnrngen hacle befallt.Utanför borgen var ä

je tlag såg Sera en blind man gå d.Ít bärand-e en kr¡nnpling.Kr¡rnplingen såg ûå alltid- ner i källan och rlen bllnd-e fråugad-e:"ilr d"en
d-är fortfarancle?rt Och krympJ-ingen svaraùe ja.Sen väinöe d.e tlllbaka till borgen.tr[era undrad-e över d.ettar och när han d.en treôje d.agen kon hen till sin
en d.jup bn:nn, och var
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vaktar lnrngens största skattrfri/n s þera', som han
bär blott vid. stora fester.Ðcn föwatas i brunlren,fr rMen varför har Ìnrngen
just d.e två?tt frågad.e lfera. rDärför att han bäst kan lita på öem"rsvarad-e
hustrun.ttgaJa har bländ-at d-en ene och styrnpat ôen andrerför att d.e inte ¡aå
lrJorr, svarad.e honrrtd-e

frestas att stjäla

f'rlJ^^'aY

ikæ€*Låin.t!

rlu är en vis kvlnnattrsaôe Nera.rrKanske

&u ock-

så kan tyd-a m1g några av mina egna äventyr?tt Och så talaùe han om hur han

borg stå i 1ågor och d-e avhuggna hurnrd.ena a¡r .å"11i11 oeh
Med.b och d.eras mein ligga utanför porten.;rrDet yar bara en ryckelsyn son
siclhe-fol-ket rxarvållåtftrsad.e hon.nI Rath Cruaahan ár allt som när clu 'l âmn oð a

hai!-e

sett

Cruaeha.ns

borgen.I lcungens hus väntar tle fortfaranûe på sin aftonmålt1ûroch köttet
har ännu eJ tagÍts ur kltteln.Knappt en halvtimme har gått,sen ôu glck d.ärittânrf ast öu tycker att ôet har varit hela tre claga.r.Synen Þetyd.er emeller

tid- vad

som

kanske kommer att hänöarför sidhe-folket

ëi"mnar

angrlpa Rath

lnte makt att göra annat än vicl Sa.maln-tlclroch v111 ðu
räd.d.a ôina vännerrså gå t111 d-en och varna clem för faranroch be d.en varaX$Í
väl på sln vakt nästa Saraain-afton eller ocksâ sjä1va anfalla sid-he-borgenr,l
rrlúen oü
Jag nu går ti-l l d.enr,tíi kommer (Le lnte att tro,att jag har varit 1
sid.he-borgen inom en så kort tid.r¡rnnd.¡rfsad.e Nera. ItÎag: som bevis ned- d.ig
något av vað vårt lanô har att b juôalt' sa(Le hans hustru, ttmen glön i:rte
när d.u är ðåir upperatt ðu har lëinnat }cvar här en som tillhör cllgroch vänit
tillbalca hlt inna¡r Sapaln är inne och för d-in hustnr och d.in boskap 1 säkerhet lnnan Connachts !0ä¡r konmer för att förgöra osslr¡
b1å
Nora tog ned. slg några seillablonmor och någr¿ grrla gullvfvor och smörblommor och gick tillbaka genon d.en tråm.ga gangen till- Rath Cruachan.l[är
ha¡ kom till Inrngshusetrfann han allt som hans hustru had.e sagtrför Ailíll
salen
och Med.b och d-eras husfolk satt fortfarancle i I[äIf oeh våintaûe på li¡rällsmaten.ne frå,gad.e om han had-e varlt vid. galgen.Nera berättaðe sina ävent¡rr
frän börJan tilI slut och talad-e om att han varlt i ett rlkt och härllgt
land.rd.är d.et yar grönska och blommor även i üintertid..Först v1l1e ôe lnte
tro honomrmen d-e övertygad-es av Õe blomnor ha¡r haôe taglt med. sig.AillLl
Crrrachan.Det har d-e
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rtet utlovatle svärclet ¡¡ecl gyLlene hjalte och beslöt fö1j¿i gd
lnes råð och angrlpa siôhe-folkets borg nästa Samaln.lÍera stannad"e lcvar

b"onon d-å

ath

Cruachan

hela året och vänûe ej tillbalca t111 sld.he-folket.

lTär nästa Sa.nainfest nalkatt-esrgJord.e man

sig l Rath Cruaehan reôo för

anfall-.not sld-ho-borgen,och 411111 sacle till lleralr0n clu har Låi^nnat något
som är d.íg k?irt hos s1öhe-folketrså gå nu och för d"et 1 säkerhet!" Tre d.a8ar före Sanain glok lïera tillbaka till sidhe-borgenroch när han kon in 1

sltt husrfann han Bá Alngine med. ett barn vid. sin siôa.
trnu har varit lëinge bortarl{erawrsad.e hon.nsiclhe-foLket sh¡lle
ha Ba.}r.at
d-igrom iag inte varJe clag haôe Sått ti1l borgen med- en börôa veù l d.itt
etäUc'Ja8 saûe att &u var sJuk och inte kund.e lëinna sängen.Och d.etta år.r
d-in soïlroch iag har kaIlat honom ¿inginå .Din boskap har ökats och jag har
gett gossen en av korna som skall rrara hans egen.Tag nu cn börd,a ved- och gå
tiLl borgen, så att d.e inte får a¡rleôning att misståinka d.ig! ß
I{era gick råstaô meô ved.enrooh när han träd-d-e ln i borgenrhäl-sad-e alLa
honom oeh lnrngen saðe!ftYälkommenrlVeralDu har läinge legat sJuk!r
Î{era stannacle hos sidhe-folket t1lls två ðagar had.e gått till ÉÍ.nd,aroch
på Sanain-aftoncn förd.e han bort sfn hustnr och sin son och al-l- sfn boskap
tfll .ett sëlkert gönstäL1e.Sanma natt tår,gad.e Âi1111 och Connachts krigare ut
ur Rath Cruacha¡r fullt väpnad.ertråingd.e ln 1 slôhe-borgen och ööelad.e ùen. 7
A1la skatter son cLe kuncle få tas irtog cte ned- sig.Bland. ¿1eu var också grilns
t
ryIlene d'iad-enr so& lå6 förvarat i brunnen.E[f,Ðet f anne lËinge ]cvar i Cormacht
och anså'gs son ett av ite tre största unclren 1 rrla¡rö. Ivera har ingen sed-arr
sett'Ha.n sta.nnadlc metl d-e sina I sidhe-lanôet och d.åir får han förbLlva
til1
d-omeùag.

