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Abstract 
This paper deals with the ideological aspects of the Irish epic saga Táin Bó Cúailnge´s first 

two recensions. The two versions, called Recension I and Recension II differ in some aspects 

and the purpose of this paper is to map out the differences, as well as the similarities. The 

analytic tool used is Bruce Lincoln’s myth theory that myth is ideology in narrative form. 

Using this tool I hope to give more understanding for the old Irish saga and also the people 

who wrote it and believed in it. The paper starts off with an introduction in research history in 

the field of myth and then continues explaining Lincoln’s theory and also takes up some of 

the criticisms against it. This is followed by a closer look at Táin Bó Cúailnge’s history, 

influences and its purpose. After this background the two different versions are presented with 

some notes on their origin, dating and authorship, and also short reviews of each version. To 

understand the ideological aspects of the two different recensions, the texts are first analyzed 

separately. This is followed by a comparative analysis, where the texts’ similarities and 

differences are examined. The paper is concluded in short at the end with conclusions drawn 

from the proceeding discussion and some last words from me, the author.         
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1. Inledning  

Mina två stora intressen inom ämnesområdet religionshistoria är förkristen keltisk religion på 

de brittiska öarna, mer specifikt Irland, samt myter och mytteorier och hur dessa kan 

appliceras på äldre sagalitteratur för att se hur detta kan ge en berikad förståelse av den 

forntida religionen och de människor som levde då. Plundringsräder och speciellt 

boskapsräder är en speciell karakteristik som finns i många iriska hjältesagor.
1
 Den mest 

kända sagan från den iriska medeltida litteraturen är Táin Bó Cúailnge och det är denna saga 

jag kommer att koncentrera mig på i detta arbete. Redan på B-nivå började jag fördjupa mig i 

Táin Bó Cúailnge och då fokuserades min uppsats på karaktären Medb och hur hennes roll 

kan tolkas som kvinna eller gudinna enligt olika forskare.  

I min jakt på mer kunskap kring Táin Bó Cúailnge har jag upptäckt att detta fält inte är, i min 

mening, tillräckligt undersökt och att det finns ett tomrum i forskningshistorien som jag 

hoppas att bidra till detta arbete. Táin Bó Cúailnge har överlevt till våra dagar i flera olika 

manuskript och för att avgränsa detta arbete har jag valt att fokusera på de två äldsta versioner 

som finns, kallade Recension I och Recension II. Dessa skiljer sig i vissa avseenden åt och 

kan på grund av detta visa på både skillnader och likheter som jag tror kan vara intressanta för 

vår förståelse av både texten och människorna som skrev och trodde på den. 

Under en D-kurser fick jag upp ögonen för Bruce Lincoln som jag anser öppnar upp nya sätt 

att se på de gamla myterna i Theorizing Myth. I detta arbete kommer jag att tillämpa Lincolns 

teori och de synsätt han förmedlar på den förkristna iriska episka sagan Táin Bó Cúailnges två 

första versioner. Enligt min mening kan man genom detta få fram helt nya tolkningar som rör 

sagans ideologiska aspekter.  

1.1 Disposition 

Till att börja med kommer arbetet att kort ta upp delar av problematiken i att definiera vilka 

kelterna var och mer specifikt hur det är möjligt definiera de gamla irländarna. Detta följs av 

syfte och frågeställning där jag klargör exakt vad arbetet har som mål att undersöka och 

försöka besvara. För att underlätta för läsarens fortsatta läsning förklarar jag i stycket om 

begreppsdefinition några av de begrepp som används frekvent i detta arbete. Kapitel 1 

avslutas med tidigare forskning som i korta drag behandlar tidigare mytforskning. När det 

gäller den tidigare forskningen kring Táin Bó Cúailnge har detta ett eget stycke längre fram. 

                                                           
1
 O’Rahilly, Cecile. Táin Bó Cúalnge from the Book of Leinster. Dundalk, 2004:ix 
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Kapitel 2 består av metod och material där jag mer ingående förklarar val av material, metod 

samt avgränsning. Kapitel 3 är helt ägnat åt Bruce Lincoln och hans mytteori. Här förklarar 

jag vad Lincolns mytteori betyder och hur han menar att denna kan användas i praktiken. 

Detta stycke följs av en teorikritisk del där jag tar upp några av de problem som andra 

forskare funnit med Lincolns teori. Jag anser att det är viktiga att diskutera dessa innan jag går 

vidare med att använda teorin och jag försöker även lägga in mina egna tankar om problemen 

och hur de kan lösas i detta arbete. Kapitel 4 fokuserar på Táin Bó Cúailnge i sin helhet. Här 

tar jag upp forskning om dess datering och uppkomst, något som även utvecklas mer i de 

stycken som behandlar varje version var för sig. Jag tar också upp Táin Bó Cúailnges 

utveckling och de lingvistiska, arkeologiska och litterära bevis som stöder de rådande 

teorierna bakom sagan. Jag kommer även att behandla några av de teorier som finns kring 

sagans betydelse och mening, influenser utifrån, legender om platser och namn samt försök att 

göra den äldre än vad den är. Slutligen kommer en liten sammanfattning av kapitlet för att åter 

ge läsaren en överblick av de teorier och problem som finns med Táin Bó Cúailnge som text 

och källa. Detta vill jag be läsaren ha i åtanke inför den fortsatta läsningen av min 

framställning av de båda versionerna och sedan min analys och diskussion. 

Kapitel 5 och 6 behandlar version I respektive version II av Táin Bó Cúailnge mer ingående. 

Här diskuterar jag var dessa versioner återges, deras datering och författarskap samt ett 

kortare referat av respektive version. I kapitel 7 applicerar jag Lincolns mytteori på de båda 

versionerna var för sig och analyserar dessa. Kapitel 8 består av en jämförande analys där de 

båda versionerna kommer att ställas mot varandra för att se hur detta komparativa synsätt kan 

påverka de analyser som redan gjorts och om nya slutsatser kan dras utifrån en jämförande 

övergripande analys. Arbetet avslutas med kapitel 9 där jag framlägger mina slutsatser och 

några avslutande ord. Detta följs av en litteraturlista. 

1.2 Svårigheten att definiera kelter  

Eftersom detta arbete fokuserar på det som kallas för förkristen keltisk religion inleder jag 

med att precisera begreppet kelter och diskutera vilka de var. Som rubriken antyder finns det 

vissa problem med att just definiera vilka kelterna var. Detta är bara en översikt av fältet, en 

djupare definition här skulle kräva mer tid än själva arbetet i sig.  

Själva ordet kelt härstammar från det grekiska ordet Keltoi. Det vi idag identifierar som kelter 

är de folk som talade de språk vilka utvecklades ur den indoeuropeiska språkgruppen, med 
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egenheter som är specifika för keltiska språk.
2
 Keltoi dyker upp för första gången i våra källor 

kring mitten av 400-talet f.v.t. när Herodotos lokaliserar dem i området från Donaus källa 

ända till Medelhavet. Enligt forskaren M. Chapman så antar många moderna forskare att 

kelterna kallade sig själva för kelter, men det finns få bevis för detta.
3
  I arbetet The Celtic 

Question: Modern Constructs and Ancient Realities tar Kim McCone och undersöker detta 

argument djupare. Han har sökt i de olika antika källor vi har för att komma fram till 

slutsatsen att det snarare var så att det var ett folk som levde i Mellaneuropa som kallade sig 

för keltoi. Detta namn ska grekerna ha anammat för att sedan använda som benämning på alla 

folk som hade liknande språk.
4
 I och med att de applicerade denna beteckning på kelterna, 

kom en del moderna forskare att se det som en term uppfunnen av grekerna och att det inte 

handlade om en benämning folket själva använde.  

När det gäller folk som levde på Irland finns däremot inga bevis på att de kallat sig själva för 

kelter. Detta verkar enligt McCones analys snarare vara en identitet de fått av senare forskare, 

baserat mestadels på språkligt släktskap, men även på kulturella och arkeologiska bevis på att 

utvandring från fastlandet skett från det folk som kallat sig kelter.
 5

 

De på kontinenten som kallade sig själva för kelter verkar ha förlorat denna identitet gradvis i 

och med kontakten med det romerska kejsardömet och under tiden därefter på grund av 

kulturell och lingvistisk assimilation till den miljö som romarna och deras efterträdare förde 

med sig. Därför föll bruket av begreppet kelt efterhand bort.
6
  

McCone menar att den term vi idag använder för kelter är konstruerad. Vi utgår från något 

gammalt och applicerar det på något nytt, han citerar dock J. Leersen som säger att: 

That is not to say that the term is valueless or wrong: rather, it means that its appearance is a 

product of discursive and cognitive activity, that its emergence can be historically (roughly) 

dated and that it carries the imprint of a number of connotations and ideological 

presuppositions.
7
  

                                                           
2
 Maier, Bernhard, Dictionary of Celtic Religion and Culture, Suffolk, 1997:67 (Uppslagsord: Celts) 

3
 McCone, Kim. The Celtic Question: Modern Constructs and Ancient Realities. Dublin, 2008:2 

4
 Ibid., 2008:7 

5
 Ibid, 2008:8 ff. 

6
 Ibid, 2008:15 

7
 Ibid, 2008:36 
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Han tillägger även att det ur lingvistisk synpunkt är en väldigt passande och korrekt 

konstruktion.
8
 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att applicera ett mytteoretiskt perspektiv som tidigare inte tillämpats på 

den iriska episka sagan Táin Bó Cúailnge. Genom att studera sagan utifrån detta perspektiv 

kan vi berika vår förståelse av historien, dess mytiska inslag och då framförallt de ideologiska 

inslagen. Den mytteori som jag kommer att använda är hämtad från Bruce Lincolns bok 

Theorizing Myth. Där tolkar han myter som ideologier i narrativ form. Som jag skrev ovan i 

inledningen har jag valt att fokusera på de två äldsta versionerna av Táin Bó Cúailnge som 

finns bevarade till dagens datum.  

Valet av dessa versioner beror på att jag tror att dessa kan berika vår kunskap om det gamla 

Irland mer än de senare då dessa två ligger närmare den tid då handlingen utspelar sig. 

Dessutom har de inte hunnit genomgå lika många tillägg och förändringar som senare 

versioner kan ha fått. Den senare versionen av dessa får verka som en motpol till den äldsta, 

både för att se likheter och skillnader och för att se hur den senares utveckling kan ha påverkat 

de ideologiska aspekter som finns inom sagans historia. 

För att besvara syftet utgår jag från följande frågeställningar: 

1. Vilken förståelse av Táin Bó Cúailnge kan produceras genom att applicera Bruce 

Lincolns mytteoretiska perspektiv på de två olika versionerna? 

2. Skiljer sig det ideologiska budskapet i de två versionerna? 

3. Hur kan vår förståelse av Táin Bó Cúailnge berikas genom Bruce Lincolns 

mytteoretiska perspektiv i jämförelse med tidigare forskning?    

1.4 Begreppsdefinitioner  

En av de vanligaste förekommande termerna i denna studie är Táin Bó Cúailnge (alternativ 

stavning: Cúalnge). Detta är det iriska namnet på sagan, jag kommer fortsätta att använda mig 

av det men för läsaren som inte har kunskap i iriska kan jag ändå nämna att det översatt till 

engelska blir ”The Cattle-Raid of Cooley” och på svenska ungefär ”Boskapsräden i Cooley”. 

I fortsättningen kommer jag enbart att använda kortformen Táin. 

                                                           
8
 Ibid, 2008:37 
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Förståelsen av detta arbete förutsätter inte att läsaren ska känna till historien, men jag kommer 

att ha med kortare referat av varje version och i vissa fall gå in djupare på historiens olika 

element. Vill man läsa versionerna i sin helhet hänvisar jag till de två översättningar jag 

refererar till.
9
 Vill man ha en kortare sammanfattning av de olika historier som finns i Táin, 

och även se vilka versioner dessa finns att hämta från kan man även läsa Aspects of the Táin,
10

 

som kort refererar varje stycke med hänvisningar till manuskript. I bilaga 1 finns även en 

tabell över de historier som hör till Táin, deras iriska namn och om de förekommer i version I, 

version II eller båda. Den är sammanställd av mig utifrån Aspects of the Táin. 

Ett av de centrala begreppen i detta arbete är myt. Då detta begrepp inte är enkelt att definiera, 

kommer jag här bara att precisera den betydelse jag använder i just detta arbete. I avsnittet 

med Lincolns mytteori kommer jag att mer utförligt definiera mytbegreppet utifrån hans teori 

och synsätt. I nästa stycke, om tidigare forskning, behandlas begreppets historia och 

utveckling som jag hoppas kommer ge läsaren förståelse för svårigheterna med 

begreppsdefinitionen.  

Definitionen av begreppet myt har i våra dagar oftast en av tre betydelser. Myt kan ha en stark 

negativ betydelse då det klassas som en form av lögn eller beskriver en föråldrad världssyn. 

Det kan även ha en stark positiv betydelse där det tolkas som en saga/historia om gudar och 

övernaturliga väsen, en ursprunglig sanning eller en helig historia. Det tredje alternativet är ett 

mellanting av dessa två, en poetisk fantasi, angenäm förströelse eller sagor för barn.
11

 I denna 

uppsats passar ingetdera in på den saga jag undersöker. Táin handlar inte om några gudar i 

egentlig mening, det är en hjältesaga. Inte heller var Táin något som uppfattades som en lögn 

av de som skrev sagan eller trodde på den. För dem var det förfädernas historia som beskrevs.  

För mig är myt en berättelse, som av de som tror på den är en form av sanning. Om den sedan 

beskriver en förhistorisk händelse eller är en helig historia är upp till var och en, det viktiga är 

att de som tror på den håller den för sann. På grund av att de anser den vara sann anser jag att 

de underliggande ideologier som finns i berättelsen också kan berätta något om de människor 

som tror på den. I detta arbete avser myt en berättelse som beskriver händelser som skedde för 

länge sedan i vad som av de troende ansågs vara deras historia.  

                                                           
9
 O’Rahilly Cecile, Táin Bó Cúailnge. Recension I. 2006 och Táin Bó Cúalnge from the Book of Leinster. 2004 

10
 Mallory, J.P. Aspects of the Táin, Belfast, 1992 

11
 Lincoln, Bruce. Theorizing Myth. Chicago & London, 1999:ix 
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Även begreppet ideologi dyker upp och det kan också tolkas på mer än ett sätt. I detta 

sammanhang står det för de olika diskurser som används för att förklara, förändra och 

bibehålla de sociala förhållanden och de normer som finns i ett givet samhälle. I detta fall det 

irländska samhället beskrivet genom Táin under en specifik period. En mer preciserad 

utveckling av detta begrepp kommer att finnas under avsnittet med Lincolns mytteori.    

1.5 Tidigare forskning 

Mytbegreppet och mytteoriernas forskningshistoria är lång och brokig. Redan de gamla 

grekerna började teorisera kring detta begrepp. Därför kommer jag här bara kort gå igenom 

lite olika teorier, deras betydelser och förklara varför jag har valt den mytteori jag har valt 

som analytisk modell i detta arbete. 

Själva ordet myt härstammar från det grekiska ordet mythos. Ursprungligen syftade ordet på 

de tal som framfördes av kungar och poeter. I det gamla Grekland var mythos alltså 

auktoritativt och ett medel genom vilket absoluta sanningar fördes fram. Detta ställdes i 

kontrast till logos som väldigt förenklat innebar en lögnares eller förförares tal.
12

 Med tiden 

fick begreppen en omvänd betydelse och hos Platon kom logos att värderas högre än mythos 

då han menade att logos var den form av tal filosoferna använde sig av och mythos var det 

staten använde sig av för att kontrollera massan.
13

 

Mellan det att Platon och hans samtida lärda diskuterade mythos och renässansen var det få 

som betraktade kategorin myt eller de historier som klassas som myt speciellt högt. Enstaka 

försök gjordes att omformulera kategorin myt, antingen som en allegori för filosofiska 

sanningar eller redogörelser av antik historia som förvrängts till oigenkännlighet. Under 

renässansen började man återigen intressera sig för det gamla begreppet. Man försökte finna 

sitt ursprung och många myter skapades för att framställa en viss folkgrupp med en lång 

förhistoria.
14

 Detta nationalistiska tänkande föll Hitlers regim för som tolkade bland annat 

Nietzsches ”die blonde Bestie”,
15

 och liknande mytteorier om ariernas ursprung som 

anledning till att starta en utrensning av människor som inte ansågs vara renrasiga
16

 arier.  

                                                           
12

 Ibid, 1999:x 
13

 Ibid, 1999:40-42 
14

 Ibid, 1999:47ff. 
15

 Se t.ex. Lincolns Theorizing Myth. Chicago & London, 1999:101ff. för mer om detta 
16

 Valet av ordet renrasig har inga kopplingar till mina egna åsikter utan är vald p.g.a. att det var den gängse 
termen använd av Hitlerregimen som här diskuteras. 
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I slutet av andra världskriget började mytforskningen att förflyttas från Tyskland till Frankrike 

där tre män vars verk är väldigt betydande inom ämnet alla verkade. Dessa tre är George 

Dumézil, Claude Lévi-Strauss och Mircea Eliade.
17

 Dumézils teorier handlade om 

indoeuropeiska religioner och senare om ett indoeuropeiskt trepartssystem
18

 där man i 

samhället och gudasamhället kunde finna tre kategorier som ställdes upp i en hierarki med 

härskare/präst överst, följt av krigare och längst ner den närande klassen.
19

 

Eliade valde att fokusera på Dumézils tidigare forskning som inspiration med fokus på 

folklore och komparativ mytologi. Detta ledde honom till att formulera teorier om religions 

som ett fenomen då han ansåg att religiösa fenomen, till exempel myter, riter och symboler, 

handlar om arketyper,
20

 att skapa universella system och hur det heliga manifisteras.
21

  

Lévi-Strauss valde att bygga vidare på Dumézils senare forskning där han utvecklade 

trepartssystemet. Detta strukturalistiska tänkande föll Lévi-Strauss för och utvecklade detta 

vidare
22

 och idag är hans namn mer eller mindre en synonym för strukturalismen inom 

religionsforskningen. Lévi-Strauss hade ett stort intresse för språk och detta både förenade 

och separerade honom från Dumézil. Båda männen delade ett stort intresse för språk, men 

medan Dumézil fokuserade på att rekonstruera indoeuropéernas historia utifrån detta, 

fokuserade Lévi-Strauss på den synkroniska sidan av strukturell lingvistik och fokuserade inte 

enbart på indoeuropéer utan skapade en allmängiltig teori. Denna överförde han sedan på 

mytforskningen.
23

  

Två forskare som ska ha påverkat både Dumézil och Lévi-Strauss enligt Lincoln är Mauss och 

Durkheim. I artikeln Primitive Classification introducerade de den idé som Lincoln själv 

                                                           
17

 Lincoln, Bruce. Theorizing Myth. 1999:141 
18

 Se t.ex. Dumézils Mitra-Varuna. Stockholm, 1988. Här Dumézil lägger fram sin teori om trepartssystemet 
med fokus på den första funktionen härskare/präst. 
19

 Lincoln, Bruce. Theorizing Myth. 1999:142 
20

 Se t.ex. Eliades Myten om den eviga återkomsten. Falun, 2002. Här diskuterar Eliade olika arketyper i 
förhållande till myten och hur dessa uttrycker sig i religiösa handlingar. 
21

 Se t.ex. Eliades Heligt och profant. Stockholm, 1968. Här argumenterar Eliade för att det religiösa tänkandet 
bygger på en tydlig åtskiljning av det heliga och det profana. 
22

 Se t.ex. Lévi-Strauss artikeln Structure and Dialectics i The Myth and Ritual Theory, 1998. Här använder han 
ett konkret exempel för att reducera förhållandet mellan rit och myt till olika strukturella element för att vi ska 
se relationen mellan dessa två som dialektisk. Se även artikeln The Structural Study of Myth, i The Journal of 
American Folklore, 1955. Här går han in djupare på förhållandet mellan språket och myten och hur man genom 
att undersöka relationen mellan de olika delar som utgör antingen ett språk eller en myt kan få en bättre 
förståelse för respektive ämne. 
23

 Lincoln, Bruce. Theorizing Myth. 1999:143 
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bygger sin teori på, att myt kan förstås som en taxonomi
24

 i narrativ form. Lincoln lutar sig 

dock även mot Antonio Gramsci, Roland Barthes och Pierre Bourdieu. Han menar att 

 [...] I would begin by noting that taxonomy is hardly a natural process, since the order 

established among all that is classified (including items treaded only by allusion or 

implication, and above all human groupings) is hierarchic as well as categoric. 
25

 

Durkheim menade att hierarkier finns implicit i alla typer av klassificeringssystem, även om 

han till skillnad från Lévi-Strauss såg dessa som beroende av sociala och inte lingvistiska 

aspekter. Det är detta tänkande som ligger till grund för Lincolns mytteori och han skriver 

Pursuing these lines of thought, I am thus inclined to argue that when a taxonomy is encoded 

in mythic form, the narrative packages a specific contingent system of discrimination in a 

particularly attractive and memorable form. What is more, it naturalizes and legitimates it. 

Myth, then, is not just a taxonomy, but ideology in narrative form.
26

   

Det här finner jag intressant med Lincolns teori. I Lincolns bok Theorizing Myth tar han kort 

upp som exempel hur man kan applicera teorin på Táin,
27

 men den är inte speciellt utförlig 

och jag tror personligen att det finns mycket mer att hämta här. 

2. Metod och material 

Som grund för detta arbete ligger Bruce Lincolns mytteoretiska analysmodell som tolkar myt 

som en ideologi i narrativ form. Denna teori utvecklas i Theorizing Myth, som är min 

huvudkälla till hans teori. För att få djupare förståelse för hans teori har jag även vänt mig till 

fler av Lincolns tidigare verk, Discourse and the Construction of Society och Death, War, and 

Sacrifice där han började utveckla den teori som sedan konkretiseras i Theorizing Myth. 

Utifrån denna teori har jag, som jag skrev ovan, valt att analysera en forntida episk irisk saga, 

Táin Bó Cúailnges två äldsta versioner, kallade Recension I och Recension II. Dessa hämtar 

jag från Cecile O´Rahillys två verk Táin Bó Cúailnge Recension I från 1976 och Táin Bó 

Cúalnge from The Book of Leinster från 1967. Då mina forniriska kunskaper inte är 

tillräckligt bra för att själv kunna översätta texterna förlitar jag mig på hennes översättningar. 

Trots deras ålder är dessa böcker än idag de standardverk
28

 som forskare använder sig av. För 

                                                           
24
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att få djupare förståelse av Táin har jag även läst flera artiklar och boken Aspects of the Táin 

av J.P. Mallory (ed.). Dessa ligger till grund för andra aspekter än de som kommer fram 

genom att enbart använda Lincolns teoretiska metod. 

Metoden består av att applicera denna mytteori på det litterära material jag har i form av 

ovanstående översättningar. Iriska namn på personer, platser och sagor kommer stå i 

originalspråk alternativt engelsk översättning då jag förutsätter att läsaren kan engelska. De 

iriska namnen är just namn och därför passar de bäst på originalspråket. Eftersom jag förlitar 

mig på översättningar, har det inte större betydelse för mitt resonemang om man kan läsa 

texten på originalspråk eller inte, som grund för själva arbetet ligger de engelska 

översättningarna och det är dessa jag utgår från i mina slutsatser.     

3. Bruce Lincolns mytteori  

Berättandets kraft är stor, redan som barn kommer vi i kontakt med historier som har olika 

sensmoraler och ibland dolda budskap för att lära oss om livet och hur vi bör bete oss i olika 

situationer. Även när vi växer upp omges vi av dolda och direkta budskap i berättelser 

runtomkring oss. I ett samhälle där det enda sättet att sprida information och ”utbilda” folket i 

samhällets struktur och hur det ska fungera (enligt de styrande) var berättelser, är det logiskt 

att anta att de flesta av dessa sagor/myter ska ha haft budskap, dolda såväl som synliga. 

Berättelserna var dåtidens sätt att få fram ideologier och en skicklig författare kunde då, precis 

som nu, övertyga folket om att ett visst socialt system var det bästa/givet av gudarna etcetera.  

Till skillnad från många andra mytteorier fokuserar inte Lincoln på till exempel relationen 

mellan myt och rit eller ett gemensamt ursprung (till exempel det indoeuropeiska). Istället ser 

han på myten utifrån sig själv, dess närmsta omgivning och hur detta kan återspegla de sociala 

hierarkierna. Lincolns teori är utformad för att söka efter dessa underliggande sociala system, 

som därigenom indirekt kan ge oss en inblick i hur samhället såg ut då. Jag använder mig 

därför av Bruce Lincolns mytteori.  

3.1 Lincolns definition av myt och ideologi 

Lincoln menar att religioner och myter är en form av diskurs som systematiskt ordnar och 

legitimerar en hierarkisk ordning i ett samhälle.
29

 Vidare skriver han att det finns ett 
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förhållande mellan det samhälle som undersöks och de diskurser som förekommer i detta 

samhälle. Dessa diskurser får myt som underkategori och han definierar dem så här 

Discourse supplement force in several important ways, among the most important of which is 

ideological persuasion. In the hands of elites and of their professionals who serve them (either 

in mediated fashion or directly) discourse of all forms – not only verbal […] may be 

strategically employed to mystify the inevitable inequities of any social order and to win the 

consent of those over whom power is exercised, thereby obviating the need for direct coercive 

use of force and transforming power into “legitimate” authority.
30

 

De underordnade kan på samma vis avmystifiera, illegitimera och nedkonstruera de rådande 

normer som eliten försöker bygga upp.
31

 Han anser att det finns fyra olika kategorier inom 

den berättande diskursen. Dessa kan förstås utifrån den funktion de har, baserat på vilka 

anspråk berättaren respektive mottagaren tillskriver och erkänner berättelserna. Han talar här 

om myt, historia, legend och fabel. Myten menar han har tre egenskaper, den gör ett 

sanningsanspråk, har trovärdighet och auktoritet. Historia har, även den, egenskaperna 

sanningsanspråk och trovärdighet men den saknar auktoriteten och är därför ingen socialt 

signifikant berättelsekategori. Legenden har sanningsanspråk men ingen trovärdighet eller 

auktoritet och fabeln har ingen av dessa egenskaper.
32

 

Om myter berättar historier om ting som skett för länge sedan på platser långt bort, skapas en 

diskurs som kan användas av den rådande eliten för att kontrollera hierarkiska system och 

normer som råder i ett samhälle. Även om det de beskriver skedde för länge sedan är det ändå 

betydande, som Lincoln påpekar ”the past enters the present for reasons of the present”.
33

 

Lincoln använder Táin som exempel för att beskriva hur hans teori fungerar i praktiken.
34

 Han 

tar upp historien väldigt kort och har några exempel på hur kvinnans jämte mannens roll 

framställs, något även jag kommer att utveckla mera. Därmed demonstrerar han sagans 

hierarkiska förhållanden, men han går inte in på djupet och visar inte på fler aspekter. Därför 

har jag valt att fördjupa denna tankegång. 

Lincoln varnar för att bara se myten som en taxonomi. För att kunna förstå myten som en 

ideologi i narrativ form bör vi: 
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[…] we will need a more dialectic, eminently political theory of narration, one that recognizes 

the capacity of narrators to modify details of stories that through them, introducing changes in 

the classificatory order as they do so, most often in ways that reflect their subject position and 

advance their interests.
35

 

Det går inte att förenkla myter till rigida system som beskriver fasta hierarkier, det de 

beskriver är mycket mer komplext än så. Relationen mellan social ordning och de berättelser 

som berättar om dessa är mycket mer dynamiska och kan förändras av andra människor än 

den ursprungliga berättaren. En berättare kan förändra en historia indirekt eller direkt, 

medvetet eller omedvetet, med bakomliggande motiv eller utan. För att undersöka dessa 

ställer han upp ett par punkter som han menar bör besvaras (i alla fall några), för att se om det 

finns ideologiska inslag att finna i den myt man undersöker och vilka dessa är.
36

 

Till att börja med ska forskaren etablera de kategorier som finns i den mytiska text som 

undersöks och deras förhållande till varandra, hur dessa förhållanden förändras genom 

historiens gång och deras utgångspunkter och förändring legitimeras. Vidare ska forskaren se 

på relaterade texter, kanske finns samma myt i fler versioner? Var uppkom historien och i 

vilket sammanhang? Finns det skillnader mellan de olika versioner man funnit? Skiljer sig de 

sociala förhållandena åt i versionerna? Forskaren ska försöka datera och fastställa vem som 

författat de texter forskaren använder sig av då detta, har stor påverkan för analysen. Det är 

även viktigt att se hur de sociala grupper som finns i berättelsen förflyttar sig på den sociala 

stegen, hur grupperna påverkar varandra och hur deras förflyttning legitimeras.
37

 

Om forskaren kan besvara några av dessa punkter kan denna finna ideologiska aspekter, om 

några finns, och utifrån dessa få en berikad förståelse för myten och de som skrev den. 

3.2 Teorikritik 

Reaktionen på Lincolns mytteori har varit blandad inom forskningsvärlden. 

Religionshistorikern David G. White hävdar att Lincoln saknar originalitet och har för mycket 

orientalism i sina texter. Han menar att Lincoln beskriver alla orientaler som ”passive victims 

of aggression by westerners, the sole historical actors with true agency.”
38

 För mig har denna 

kritik ingen påverkan av mitt val av teori då jag inte baserar min analys på de ideologier 

Lincoln själv har med i sina texter, omedvetna som medvetna. Jag utgår från den lista med 
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frågor jag beskrev ovan och dessa påverkas inte av hans eventuella orientalistiska sätt att 

framställa historien. White anser även att Lincoln glömmer bort alternativa synsätt och är för 

enkelriktad.
39

 Jag anser i likhet med Johan Wickström, att denna kritik faller då Lincolns syfte 

är att problematisera just detta med ett för enkelriktat synsätt genom att ifrågasätta de 

religions- och mytdefinitioner som finns och forskarens inflytande på dessa definitioner.
40

  

En annan kritiker till Lincoln är socialantropologen Don Handelman som anser att Lincolns 

mytteori har överfokus på de binära systemen, att han inte reflekterar över detta och att hans 

enda bidrag med boken Theorizing Myth är att visa hur mytbegreppet inte fungerar som ett 

analytiskt begrepp, han menar att det är ”a waste of time”.
41

 Jag är väl medveten om att 

Lincolns teori har stort fokus på binära system i de myter han undersöker. Det 

strukturalistiska tänkandet är för mig inte ett problem utan snarare ett hjälpmedel för att uppnå 

det jag vill. För att väga upp detta har jag dock med ett avsnitt som behandlar tidigare 

forskning som gjorts specifikt om Táin. Denna forskning spelar in på de slutsatser jag drar, 

även om jag har Lincolns teori som grund. 

Wickström skriver även att andra forskare har kritiserat Lincolns reduktionistiska synsätt då 

Lincoln inte tar med någon form av insiderfenomen, såsom religiös erfarenhet och tro i sin 

definition av religion och myt. På detta har Lincoln tidigare svarat att forskaren inte kan 

studera föreställningar och upplevelser i människors huvuden.
42

 Jag tror till skillnad från 

Lincoln att det är möjligt att undersöka religiös erfarenhet och tro, men att det måste ske med 

nu levande människor. Att veta på djupet hur människor tänkte och kände förr är i min 

mening omöjligt. Allt vi har att gå på är de texter de lämnat oss och dessa är språkliga uttryck 

i skrift. Vi vet bara vad det står i dessa skrifter, vi kan bara se det författaren valt att ta med, 

inte det denna undvek att ta med. Vi kan alltså bara utgå från materialet och eftersom Lincolns 

teori ändå primärt ägnar sig år att undersöka de ideologiska inslag som finns i det befintliga 

materialet, så ser jag inte ett reduktionistiskt synsätt som ett problem. Undersökningen går 

inte ut på att se vad människorna då trodde eller hade för religiös erfarenhet, syftet är att 

berika förståelsen av de ideologiska aspekter som florerade i texten. Detta är något vi kan 

undersöka i de gamla texter vi har, urvalet av texterna som skrevs ner visar på hur man gjorde 

detta. Därav anser jag att denna kritik inte är ett problem i det föreliggande arbetet.  
                                                           
39
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Lincoln tar själv upp kritik mot sin egen metod. I det avslutande kapitlet i boken Theorizing 

Myth påpekar han att även forskning och de texter denna producerar är en form av ideologi i 

narrativ form. Enligt honom är det självklart att forskarens egna erfarenheter, både medvetna 

och omedvetna tankar kommer att komma fram i texten. Total objektivitet existerar inte. 

Skillnaden mot myt är dock att forskningsskrifter har fotnoter. Med hjälp av fotnoter ger 

forskaren andra möjligheten att själv gå vidare, se källorna och göra egna reflektioner över det 

forskaren kommit fram till.
43

   

4. Aspekter av Táin 

Innan vi fortsätter in mer djupgående på de olika versionerna var för sig tänker jag ta upp 

några olika aspekter av Táin som jag anser vara viktiga att ha i åtanke för läsaren. 

En sådan viktig aspekt är hur influenser utifrån kan ha påverkat sagan och speciellt då de 

klassiska och kristna influenser som var framträdande i samhället under den period då de 

manuskript jag behandlar färdigställdes. Även här har forskarna olika idéer och teorier och jag 

försöker skissa upp några av de mest betydande för att ge läsaren en förståelse för de problem 

som kan uppstå här.  

Som läsaren kommer att märka består av sagan av många person- och ortnamn. Forskningen 

kring dessa kan även de ge en bredare förståelse för sagans uppkomst och betydelse. 

Ytterligare en viktig aspekt, behandlar möjligheten till författaren/författarnas medvetna 

försök att framställa texten som äldre än vad den egentligen är. Återigen är teorierna flera, 

detta är en kortare genomgång av befintlig forskning. Dessa teorier kan nämligen i hög grad 

ha ideologiska implikationer och är värda att nämna.  

4.1 Datering och tillkomst 

Táin tillhör en samling texter kallad för Ulstercykeln. Detta är en samling på ca 80 

hjältesagor, dikter och kortare berättelser som på något sätt handlar om Ulaid, människorna i 

det förhistoriska Ulster. Själva Táin anses sen länge vara den mest betydande iriska 

hjältesagan från 700–1000-talet. Inte bara längden på sagan, även det faktum att många andra 

sagor verkar bygga på eller vara beroende av Táin demonstrerar dess stora betydelse.
44
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Táin går att finna i flera manuskript men endast tre versioner, eller recensions utmärker sig. 

Eftersom de två senare verkar bygga på den första versionen har den också fått mest 

uppmärksamhet. Den första versionen återfinns i de äldsta manuskripten. Det är tydligt att den 

är en sammansättning av flera olika texter, något de olika lingvistiska skikten tyder på samt 

att historien innehåller många motsägelser och dubbletter. Även referenser som iar slicht aile 

”enligt en annan version” och córugud aile ”en annan version” dyker upp genom hela 

historien och indikerar att det är en sammansättning från flera källor.
45

 

Rudolf Thurneysen, en av de mest framstående forskarna inom keltiska studier
46

, anser att 

dessa skrivna versioner baseras på tidigare muntliga versioner av en grundhistoria, en så 

kallade Grundtext. Enligt honom ska de äldsta bevisen för händelserna som finns i Táin 

komma från en profetisk dikt känd som Verba Scáthaige. Detta baserar han på dess arkaiska 

språk och att den finns i det tidiga manuskriptet Cín Dromma Snechtai som han daterar till 

den första hälften av 700-talet. Något som fick honom att datera Grundtexten av Táin, 

innehållandes de grundläggande elementen av historien, även de till första hälften av 700-talet 

eftersom han fann det omöjligt att acceptera en tidigare datering av inhemska iriska texter. I 

en senare forskning sträcker han dateringen bakåt med upp till hundra år men han går här inte 

in på Verba Scáthaige något mer.
47

   

Om vi ska följa Thurneysens resonemang ska Grundtexten av sagan först ha varit en muntlig 

tradition bestående av flera versioner för att under 800-talet skrivas ner i två vitt skilda verk 

som sedan ska ha omarbetats. Det är dessa två som ska ha sammanställts och bildat den första 

versionen vi har idag, Recension I. De två senare versionerna ska sedan bygga vidare på 

denna.
 48

  

Cecile O´Rahilly, vars översättning av både Recension I och II jag använder mig av i denna 

uppsats har samma uppfattning som Thurneysen ifråga om Táins utveckling. Hon anser 

däremot till skillnad från Thurneysen, som menar att de motsägelser och dubbletter som finns 

ska komma från andra skrivna versioner, ska bero på en naturlig process genom en lång 

muntlig tradition.
49
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Även Kenneth Jacksons inflytelserika verk The Oldest Irish Tradition: a window on the Iron 

Age, tar upp teorier kring sagans datering.
50

 Jackson fokuserar i boken på politiken, samhället 

och hur dessa porträtteras i Ulstercykeln som helhet. Detta ledde honom till att dra slutsatsen 

att Táin utspelade sig mycket tidigare än vad till exempel Thurneysen sade. Enligt Jacksons 

uträkning ska Táin återspegla det iriska samhället innan det kristnades, så långt bak som på 

300-talet.
51

  

Som jag skrev ovan består Recension I av en sammansättning och flera av delarna verkar 

lingvistiskt höra till olika tidsperioder. Detta gör det svårt för forskare idag att med säkerhet 

kunna datera texten som helhet och även vart den sammanställdes. En forskare som dock 

försökt är John Kelleher som har samlat bevis som tyder på att Recension I av Táin kan ha 

blivit nedskriven och omgjort i Co. Louth under den tidigare delen av 800-talet. Denna 

version ska sedan ha förts till Clonmacnoise 835 e.v.t. där den ska legat glömd tills den togs 

upp i den tidiga 1100-talstexten Lebor na hUidre, som till stor del ligger till grund för min 

analys i detta arbete. Mer om detta kommer längre fram i stycket om Recension I.  

4.2 Influenser utifrån 

Thurneysen anser att Táins längd beror på att den är direkt inspirerad av klassiska episka 

sagor och att vissa delar ska vara direkta lån från dessa. Även James Carney
52

 förespråkade 

detta, medan Gerard Murphy och Cecile O´Rahilly argumenterade starkt emot det.
53

 Att 

fastställa om influenser förekommit är inte en lätt uppgift. Det finns bevis som tyder på att 

åtminstone vissa motiv kan vara influerade av klassiska källor men till vilken utsträckning är 

extremt svårt att säga. Som Ruairí Ó hUiginn också påpekar i boken Aspects of the Táin:  

It must of course, be remembered that the earliest versions which we have of the tale already 

had a textual history of some centuries behind them, and that such motifs could have been 

added at any time prior to the twelfth century.
54

 

Vi vet idag att man på Irland hade åtminstone viss kunskap om verk av Vergilius redan på 

600-talet, och det är mycket möjligt att andra latinska texter också fanns att tillgå. När det 

gäller så långt bak i tiden blir det givetvis främst spekulationer. Däremot har man säkrare 

bevis från 800-talet då vi kan finna en del sagor omgjorda till ”Middle-Irish”, till exempel 
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Historia de Excidio Troiae, Lucanus Pharsalia
55

 med flera och alla dessa kan ha haft en 

inverkan på de inhemska verk som skrevs under samma period. Att säga med säkerhet är dock 

väldigt svårt. Det finns många likheter mellan dessa hjältesagor och sagorna som finns i 

Ulstercykeln, och även om lån ej skett från de klassiska källorna bör likheterna ändå ha varit 

uppenbara för de iriska literati under denna tid.
56

  

Thurneysen fann, enligt honom, flera bevis på att specifika motiv var direkta lån från den 

klassiska litteraturen, bland pekar han ut det stycke där floden Cruind reser sig upp framför 

hären från Connacht måste detta vara en klassisk influens hämtad från Iliaden där Skamander 

reser sig inför Akilles. O´Rahilly säger även hon att floder som reser sig var något som 

förekom i länderna vid Medelhavet och att det aldrig skedde på Irland. Hon förklarar dock att 

det ska återspegla en forntida händelse på Irland. Här drar Ó hUiginn slutsatsen att det 

troligast var ett lån men vi kan inte veta exakt varifrån.
57

 

Det finns många fler exempel som det ovan men Ó hUiginn avslutar den ovanstående 

diskussionen med att påpeka att de bevis vi har för klassiska influenser bygger på ett litet 

antal motiv som skulle kunna vara lån. Det är möjligt att de fanns, som Thurneysen också 

säger, redan i Grundtexten, och andra verkar ha blivit tillagda allt eftersom. Däremot talar 

andra motiv strikt mot att de skulle vara influerade utifrån och en del stycken är minst sagt 

tvetydiga. Vidare påpekar Ó hUiginn något som jag finner extra intressant i denna kontext 

eftersom detta kan ha påverkat både hur texten kom till och hur den uppfattades: 

Nevertheless, I think it is clear that from an early stage the Irish saw the obvious similarities 

between their own heroic litterateur and classical epic. They used their own literary style in 

adapting classical tales into Irish, and these tales for their part quite possibly had some 

influence on the development of Irish saga.
58

 

4.3 Legender om platser och personnamn 

Trots att Táin är väldigt lång är handlingen ganska tunn. Anledningen till att sagan blir så lång 

är att den är fylld med listor på personnamn och platser, onomastiska
59

 legender och flera 

dueller som utspelar sig vid vadställen.
60

  Dessa personnamn dyker ofta upp i deskriptiva 

sammanhang och i många fall blir personerna beskrivna dräpta av ulsterhjälten Cú Chulainn. 
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Det finns både kortare och längre listor och namnen är många. Ortnamnen är som sagt 

onomastiska legender, på iriska kallade Dindsenchas och de beskriver hur olika platser har 

fått sina namn.
61

  

Ruairí Ó hUiginn skiljer på två olika typer av Dindsenchas, den första beskriver 

Connachtahärens förflyttelse nordväst mot Cúailnge och platserna här beskrivna har ofta fått 

sina namn från krigare dräpta av Cú Chulainn. Dessa platser har även gemensamt att de 

befinner sig på ett mindre område, något som Kelleher (se ovan) tolkat som bevis för att Táin 

ska ha sammanställts i dagens Co. Louth. Ett problem med denna teori är dock att en del 

platser som namnges inte existerar idag och vi vet inte om det någonsin existerat platser med 

dessa namn.
62

 Den andra typen av Dindsenchas har att göra med sagans slut där de två 

tjurarna slåss mot varandra. Kampen är blodig och platser utspridda över hela Irland 

namngivs då tjurarna tappar kroppsdelar allt eftersom. I den första versionen namnges åtta 

platser på detta vis och i den andra versionen namnges sex.
63

 Skillnaden mot de andra 

ortnamnslegenderna ligger i att det inte har att göra med lokala platser utan de beskriver 

platser spridda över hela Irland. 

En annan sak som är mycket intressant med allt det onomastiska materialet är hur man här 

använder sig av (påstådda) äldre ortnamn för att ge historien en äldre prägel. Ofta används 

uttrycket (f)rissa-ráiter/n-abar X (in tan so/indiu) ”vilket nu/idag kallas X”.  Ett sådant 

exempel är:  

Is and íarom baí chomdál I nArd Aignech, frisi rater Fóchaird indiu
64

 (TBC I 1938-1939) 

“The meeting was in Ard Aignech, which is today called Fochaird.”
65

 

4.4 Försök att göra texten äldre än vad den är?  

Som exemplet ovan visar, finns möjligheten att författaren/författarna av Táin försökte göra 

texten äldre än vad den är genom bland annat denna metod. Ett annat exempel är att den miljö 

och det samhälle som beskrivs i Táin har en utmärkande arkaisk ton. Detta använder Kenneth 

Jackson som argument i sin text för att Táin ska vara mycket äldre än vad som annars anses.
66

 

Att det inte beskriver den tid då texten skrevs ner det tidigt kristna irländska samhället, är helt 
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klart men frågan är om det är på grund av att det är en så pass mycket äldre historia eller om 

det är ett medvetet försök att göra den äldre. 

För att undersöka detta närmare måste man se på Ulstercykeln i dess helhet och den litterära 

miljö den uppkom i. Gör man det kan man till exempel se att tidiga iriska lagtexter placerar 

karaktärerna och händelserna kring Kristi livstid. Enligt Ruairí Ó hUiginn är detta ingen 

tillfällighet utan ett medvetet försök av den iriska literati att placera Irland och dess historia i 

relation till det som redan var accepterade historiska fakta. Precis som att de fann likheter 

mellan sina hjältesagor och den klassiska litteraturen försökte de placera in sin egen historia i 

kända sammanhang. För att göra detta skapades en förhistoria, en så kallad pseudohistoria. 

Detta utmynnade i Lebor Gabála Érenn ”boken om koloniseringen av Irland” som utgår från 

syndafloden som dess början.
67

      

Som jag skrev ovan är det helt klart att det samhälle som beskrivs inte är samtida med det 

samhälle som det skrevs ned i. Det är inte heller en beskrivning av det irländska samhället 

kring tiden för Kristi livstid. Det finns flera sätt att förklara detta på. Ett är att det är fullt 

möjligt att det är som Jackson säger, att Táin beskriver tiden kring 300-talet och att dess 

arkaiska stil har levt kvar i den muntliga traditionen ända tills den skrevs ner. Eftersom de 

irländska literati på andra ställen har använt både inhemskt och utländskt material i försök att 

beskriva sin förhistoria är detta helt möjligt. Flera av de saker som beskrivs har en slående 

likhet med seder och bruk som observerats av klassiska författare hos kelterna på 

kontinenten.
68

  

Om vi ska följa Jacksons resonemang, att dessa historier ska ha förts vidare i princip 

oförändrat under hundratals år, uppstår problem. Ett problem är att texterna inte skrevs ner till 

en början utan var muntliga, chansen att texterna skulle kunnat föras vidare utan förändring är 

mycket liten. Dessutom har texten klart och tydligt inte skrivits ner på det språk man talade på 

300-talet, inte ens något som liknar det. Språket har under dessa århundraden utvecklats, 

vilket är naturligt, och med det antagligen historien. Vissa ord är direkta låneord från latinet, 

exempelvis ordet för tält (pupall <Latin Papilio) men även andra ord som beskriver den 

materiella kulturen var inte i bruk på 300 talet.
69

 Nyare forskning visar även att den materiella 
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kultur som beskrivs i sagan inte överensstämmer med de arkeologiska fynd forskare funnit 

från denna tidsperiod.
 70

 Detta talar emot teorin att Táin beskriver ett 300-talssamhälle. 

Det är även viktigt att vi inte överdriver betydelsen av lånade elementen i denna typ av 

litteratur. Det råder inga tvivel om att delar av litteraturen kommer från inhemskt material och 

att detta har hjälpt till att forma sagorna. Vidare måste vi komma ihåg att studera varje 

element var för sig och att:  

The possibility that they represent inherited archaisms must be weighed against the possibility 

that they are learned borrowings uses as deliberated archaisations. Even where inherited 

archaisms occur, however, we must always reckon with the possibility that they have been 

altered, updated or changed in some way as part of an active oral tradition.
71

 

4.5 Táins betydelse 

Tolkningarna av Táins betydelse och innebörden bakom dess uppkomst är många och flera 

lutar åt att Táin ska vara någon form av allegori. Kelleher som jag nämnde ovan tolkar alla 

ortnamn kring Co. Louth som att texten tillkom där, och därför ska den vara en politisk 

allegori som reflekterar de händelser som skedde i detta område i början på 800-talet.
72

  

N.B. Aitchison menar även han att det är en allegori men att det ska vara mer av en parodi på 

hedniska gudar, kungar och hjältar, skriven av kristna för att förlöjliga dem. Han anser 

visserligen att själva Táin visar Ulstermännen i framstående dager, men de är till större del av 

historien frånvarande och måste förlita sig på den tonåriga Cú Chulainn. Ser man på andra 

sagor från Ulstercykeln förlöjligas de ofta och framstår som försupna syndare. Han menar 

därför att det är mest troligt att sagorna tillkom utanför Ulster och ska ses som kristna 

allegorier inspirerade av Armagh.
73

 Ruairí Ó hUiginn argumenterar trots detta mot Aitchisons 

teori och menar att det är mer troligt att de första berättelserna skapades av Ulsters literati, 

vad än dess politiska budskap må ha varit.
74

  

Som det framgår av ovanstående stycken är teorierna kring Táin, dess datering, uppkomst, 

betydelse och påverkan många. Jag har här bara försökt skissa upp lite kort några av de mest 
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framstående teorier som florerar idag. För att summera ovanstående kapitel använder jag mig 

av Ruairí Ó hUiginn som sammanfattar mina egna tankar om teorierna på ett mycket bra och 

passande sätt:  

 […] I think we can accept the Táin as a literary creation which grew over a period of 

centuries. A debt to preceding oral traditions must certainly be reckoned with, but the extent of 

this debt is difficult if not impossible to quantify with any accuracy […] In the course of time 

these traditions were added to and developed, and there is evidence to suggest that certain 

aspects of the tale were developed under the influence of classical and biblical material […] 

With the passage of time, the tales and traditions became established, and as a common 

literary inheritance was added to, changed or remolded to suit the taste and needs of the saga 

writers and their times.
75

 

5. Táin Bó Cúailnge Recension 1 

Den äldsta versionen av Táin finns att hämta i fyra olika manuskript
76

 där den från Lebor na 

hUidre (LU) ”The Book of the Dun Cow” är den äldsta. Denna är daterad till ca år 1100 och 

antas komma från klostret Clonmacnoise. Idag är endast 67 pergamentblad bevarade varav 

några är skadade. Dessa manuskript innehåller de flesta av historierna i det som kallas för den 

Historiska cykeln, Mytologiska cykeln och även Ulstercykeln, där vi hittar Táin. Sedan 1844 

finns manuskriptet i biblioteket hos Royal Irish Academy i Dublin.
77

   

Den översättning jag använder mig av i detta arbete är gjord av Cecile O’Rahilly och utgår 

mestadels från Lebor na hUidre, men på ställen där det saknas pergament i denna använder 

hon sig av ett av de andra manuskripten som innehåller Táin.
78

 Detta manuskript kallas the 

Yellow Book of Lecan (YBL), och är daterad till sent 1300-tal. Det innehåller flera texter från 

den Historiska cykeln, den Mytologiska cykeln och Ulstercykeln, och finns idag i biblioteket 

hos Trinity College Dublin.
79

 

De andra manuskripten där Táin finns att hämta är Egerton 1782 som är daterad till tidigt 

1500-tal och O’Curry MS från sent 1500-tal,
80

 men då dessa inte används i den översättning 
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jag använder räcker det med att här ha nämnt dem. Ingen av de fyra manuskripten är 

fullständiga.
81

 

5.1 Uppkomst, datering och författare  

LU är enligt R.I. Bests forskning skriven av främst två personer, som han kallar för A och M. 

A har inte blivit identifierad men man tror att M är Mael Muirse mac Célechair som antas ha 

dött 1106. Det finns även forskning som tyder på att han möjligen var en tredje skribent som 

arbetade på verket, kallad H.
82

 H har till skillnad från de andra lagt till många 

interpolationer.
83

 A är den som började skriva på LU medan M är den som avslutar. H har lagt 

till flera ord mellan raderna eller i marginalerna genom hela arbetet och har dessutom lagt till 

fyra sidor extra, där en är tillagd på en av Ms raderade stycken, två är helt nya blad och en är 

tillagd på en sida som hade ett tomt utrymme sedan innan. Ingen av dessa extra texter finns i 

YBL.
84

   

Även om vi bortser från Hs interpolationer är det tydligt att LU är en sammansättning av olika 

texter. Vid flera ställen i boken dyker det upp fraser som ”from another version” och 

”according to other books”. Detta val av ordet bok visar på att den version vi har idag 

kommer från tidigare, skrivna versioner och inte från den muntliga traditionen.
85

  

Den del av YBL som innehåller Táin skrevs av Gilla Ísa mac Firbisig. YBL har ingen början 

och har dessutom en lucka men är den äldsta version som innehåller Táins slut. Man har 

dragit slutsatsen att slutet i YBL är det samma som det skulle varit om M hade skrivit klart 

LU. Detta baseras på att YBL överensstämmer med LU, om man bortser från de interpolerade 

delarna. Men eftersom denna är skriven senare än LU är det möjligt att vissa förändringar kan 

ha uppstått.
86

    

5.2 Upplägg av berättelsen 

Den första versionen börjar med att drottning Medb och hennes make kung Ailill från 

Connacht samlar ihop en stor här med män från Irlands fyra provinser för att vandra till 

Ulster. Innan de ger sig av yttrar Medb orden: 
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All those who part here today from comrade and friend will curse me for it is I who have 

mustered this hosting.
87

 

När trupperna är samlade får de dock inte ge sig av direkt utan måste vänta fjorton dagar på 

ett bra omen. Medb får dessutom en profetia berättad för sig av en ung kvinna som säger att 

deras fälttåg inte kommer att gå bra och att många av hennes män kommer att dö. Medb säger 

att detta inte kan stämma eftersom ingen av Ulstermännen kan försvara Ulster då de har blivit 

försvagade av en magisk sjukdom. Hon ber kvinnan åter spå i framtiden eftersom hon inte tror 

på det hon först sade. Då berättar sierskan om den unga Cú Chulainn, hon beskriver hans 

utseende och de verk han ensam kommer att genomföra mot Medbs här.
88

  

När de slagit läger första natten rider Medb runt lägret för att se vilka av männen som är där 

motvilligt och vilka som är där frivilligt. När hon återvänder till sin make och Fergus, ledare 

för männen som lever i exil från Ulster hos Medb och Ailill i Connacht (han är för övrigt 

Medbs älskare och Ulsters förra kung), berättar hon vad hon sett och att en av styrkorna 

utmärker sig över de andra. Det är styrkan från Gailióin, då dessa är snabbare och bättre 

krigare än de andra. Av rädsla för att de ska vända mot Medb och Ailill i strid vill Medb att 

dessa ska dödas direkt. De båda männen håller inte med: 

I shall not deny that is a woman’s counsel”, said Ailill. “You speak foolishly”, said Fergus in a 

low voice. It shall not happen unless we are all killed for they are allies of us Ulstermen.
89

  

Fergus kommer med lösningen att de ska sprida ut männen från Gailióin bland de andra 

styrkorna för att de inte ska kunna konspirera mot Medb och Ailill och detta genomförs. 90 De 

närmaste dagarna fortsätter med att hären vandrar vidare mot Ulster i jakt på tjuren Donn 

Cúailnge, vilket visar sig vara anledningen till att de är där överhuvudtaget. Längs vägen 

stöter de på hinder i form av en varning och Ailill undrar vem som placerat denna där.
91

 

Fergus berättar att det är den unga pojken Cú Chulainns verk men Medb anser att det inte är 

något att vara rädd för: 

”I reck little of that,” said Medb. “He has but one body; he suffers wounding; he is not beyond 

capture. Moreover he is only the age of a grown girl and as yet his manly deeds have not 
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developed.” “Nay,” said Fergus. ”It were no wonder that he should perform a goodly exploit 

today, for even when he was younger, his deeds were those of a man.”
92

 

Efter dessa ord berättar Fergus om Cú Chulainns ”Boyhood Deeds”.
93

 När de hört klart om 

dåden börjar hären vandra vidare och de stöter på ytterligare ett hinder, denna gång i form av 

en ek som Cú Chulainn huggit ner och som ligger i deras väg. På eken finns en ogamtext
 94

 

inristad som säger att ingen får passera förrän en krigare har hoppat över eken i sin vagn. 

Efter mycket övertalning lyckas de fp Fergus att göra det. Han lyckas och de kan färdas 

vidare.
95

 Längs vägen skickar Medb iväg en rad krigare för att möta den unga pojken för att 

själv slippa möta honom. Cú Chulainn dödar dem alla utan problem och varje plats där han 

dödar någon får ett nytt namn baserat på krigaren som dödats. 

Under färdens gång måste de olika trupperna skiljas åt vid ett tillfälle och då passar Medb på 

att ta sin här med Fergus här medan Ailill får gå åt ett annat håll med sin här. Ailill misstänker 

att hon gör detta för att kunna var otrogen mot honom och skickar sin vagnförare för att 

spionera på dem som mycket riktigt finner dem i säng med varandra. Vagnföraren tar Fergus 

svärd och tar med det till Ailill men han ursäktar Medbs handlingar: 

”She is right (to behave thus),” said Ailill. “She did it to help in the cattle-driving. Make sure 

that the sword remain in good condition. Put it under your seat in the chariot, wrapped in a 

linen cloth.”
96

 

När Fergus upptäcker att svärdet saknas skriker han till och säger att han gjort fel mot Ailill, 

han går in i skogen och ordnar ett träsvärd åt sig själv. När trupperna åter är samlade går han 

till Ailill och tror det värsta men Ailill skrattar åt honom och bjuder in honom att spela 

schack.
97

  

Nästa dag vandrar de vidare och när de närmar sig Cú Chulainn ber Fergus om att få gå längst 

fram med sin här för att försäkra sig om att Cú Chulainn ska få en rättvis strid. Så forsätter de 

en bit, efter ett tag går dock en av Medb och Ailills söner fram framför hären och Cú Chulainn 

dödar honom kvickt. Här utväxlas ord mellan Cú Chulainn och Ailill och Medb med en 
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budbärare som får springa emellan.
98

 Medb och Ailill försöker muta Cú Chulainn till att sluta 

göra motstånd genom att erbjuda honom deras dotters hand, pengar och mark men Cú 

Chulainn vägrar överge Ulster. De försöker även komma med olika förslag till en vapenvila 

men Cú Chulainn anser att ingen av dem är bra. Till slut skickar de Fergus eftersom han är Cú 

Chulainns fosterfar och vet vilka villkor denne kommer att gå med på. Fergus och Cú 

Chulainn kommer överens om att han varje dag ska möta en krigare från Connachthären och 

under den tid som de kämpar får hären förflytta sig framåt, men så fort striden är över måste 

de genast stanna där de är och vänta tills nästa dag.
99

 Här följer flera dagar då olika krigare 

möter honom, alla dör och nya ortnamn uppstår vid varje strid.  

Efter ett tag börjar Medb och Ailill få slut på krigare som är villiga att möta Cú Chulainn så 

Ailill säger att de måste använda sig av trick för att övertala nya krigare. Han kallar efter 

krigare som han gör berusade och sedan lovar sin dotters hand, pengar och mark.
100

 En efter 

en faller krigarna för detta och ännu fler blir dödade av Cú Chulainn. Mitt i allt detta möter Cú 

Chulainn Mórrígan, en kvinna från en síd.
101

 Hon berättar att hon fallit för honom och att hon 

vill ha honom. När han avvisar henne hotar hon honom. Så mitt under en av hans strider 

uppfyller hon sina hot och attackerar honom upprepade gånger, han lyckas dock avvärja varje 

attack och dessutom skada henne. Samtidigt dödar han sin motståndare.
102

 

En del krigare vill inte möta Cú Chulainn eftersom han ”bara” är en pojke och inte ens har 

skägg. Vid ett sådant tillfälle skickar Medb ett meddelande till Cú Chulainn att han ska ta och 

måla dit ett skägg för att verka äldre än vad han är. Den krigare som sagt att han inte vill möta 

honom säger att han tänker vänta sju dagar först. För att inte Cú Chulainn ska vara omött 

sänder Medb ett band med krigare till honom varje natt och han dödar dem alla. Då sänder 

Medb efter Cú Chulainn för att prata med honom för att be om en låtsasfred och hon ber 

honom komma utan vapen och ensam för så kommer även hon komma enligt henne. Cú 

Chulainns vagnförare undrar dock hur Cú Chulainn tänker möta henne: 

”As Medb asked me,” said Cú Chulainn. “Many are Medb’s treacherous deeds,” said the 

charioteer. “I fear that she has help behind the scenes.” “What should we do then?” said he.
103
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För att inte möta Medb ensam kommer vagnföraren på att Cú Chulainn ska gömma ett svärd i 

sitt bälte för att inte tas obeväpnad. Mycket riktigt har Medb ordnat ett bakhåll för deras möte 

(och hon dyker själv inte upp), men Cú Chulainn dödar alla.
104

  

Under hela denna tid som passerat har Cú Chulainn aldrig riktigt sovit, och flera månader har 

gått sedan historien började (Medb och Ailill gav sig iväg natten efter Samhain
105

 och nu är 

det vår). Han har dessutom blivit sårad. En dag kommer en man gående mot Cú Chulainn och 

hans vagnförare beskriver denne man. Detta visar sig vara Lug,
106

 Cú Chulainns biologiska 

far som kommer från en síd för att hjälpa honom. Under tre dagar och tre nätter får Cú 

Chulainn sova medan Lug vakar över honom så han ska bli utvilad och hans sår ska läka. 

Under denna tid kommer en här med 150 unga pojkar från Ulster för att hjälpa Cú Chulainn 

och de strider mot Medb och Ailills här under tiden han sover. De dödar många män men 

även pojkarna dör de med till slut. När Cú Chulainn vaknar och får höra detta blir han mycket 

arg och går mot hären och dödar flera hundra krigare.
107

 

När Cú Chulainn genomfört ytterligare en mängd dåd försöker Dubthach Dóel Ulad, Medb 

och Ailills druid, att övertala Ailill och Medb att ligga i bakhåll. Fergus däremot går inte med 

på detta och Ailill håller med Fergus men Medb säger 

”O Ailill, arise with war-bands… (Your) sons will kill in passes (?) and on fords, in great 

sandy places and in dark pools. And Fergus the brave and the exiled warriors will be 

victorious. After the battle there will be restitution…” Then Fergus spoke: “Do not listen to 

the foolish counsels of a woman. Hear them not…”
108

 

Ailill håller med Fergus återigen och Medbs försök att skicka Ulstermännen som lever hos 

dem i exil i strid med Cú Chulainn går inte igenom.
109

 Trots att Medb misslyckas med detta 

fortsätter hon ändå att sända nya krigare att möta Cú Chulainn och hon bryter många gånger 

överenskommelsen att han ska möta endast en per dag. Hon sänder till och med dit Cú 

Chulainns egen fosterbror och vän, Fer Diad mac Damáin, eftersom denna har samma träning 

som Cú Chulainn och de kan varandras rörelser som de kan sina egna. Efter att ha mött 
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varandra i flera dagar och ha utkämpat strider med alla möjliga vapen vinner tillslut Cú 

Chulainn, men han sörjer sin väns död.
110

 

Efter denna strid kommer en sårad man till Cú Chulainn och detta visar sig vara Cethern, en 

Ulsterkrigare som inte blivit sjuk. Denne ber Cú Chulainn om hjälp att läka hans sår och Cú 

Chulainn sänder efter hjälp, men alla fältskärare som kommer säger att Cethern kommer att dö 

från sina sår. Detta gillar inte Cethern att höra så han dödar dem alla. Till slut skickar Cú 

Chulainn efter Fíngin, kungen av Ulster Conchobars egen fältskär som dessutom är en siare. 

Denne börjar inte med att säga att Cethern kommer att dö utan han börjar med att undersöka 

varje sår och beskriva vem som orsakat dem: 

”Those are wounds inflicted by a proud and foolish woman,” said Fíngin. “It is likely that it is 

so,” said Cethern. [Här beskriver han kvinnan som sårat honom.] “Aye indeed,” said Cú 

Chulainn. “That was Medb from Crúachu.”
111

 

Fíngin fortsätter beskriva hans sår och de som orsakat dem och tillslut ber Cethern honom 

säga hur det kommer att gå för honom. Fíngin säger att han kommer att dö. Cethern tänker slå 

ihjäl honom med men når honom inte, för Cú Chulainn hade redan varnat Fíngin att han ska 

stå på avstånd för att inte dö. Till skillnad från de andra ger Fíngin honom ett val, antingen 

kan han hela honom där och nu så att han kan strida igen men han kommer att dö i den 

striden, eller så att kommer han ligga sjuk i ett år men fortsätta leva. Cethern väljer det första 

alternativet och när han blivit helad ger han sig av mot Medb och Ailills här där han dödar 

många innan han själv faller.
112

  

Återigen börjar krigare möta Cú Chulainn och han dödar dem en efter en. Vid det här laget 

har striderna pågått i tre månader och Cú Chulainn sänder sin far Súltaim till Ulster för att 

varna kung Conchobar och be dem om hjälp för nu har den magiska sjukdomen som 

Ulstermännen drabbades av gått över. Väl där måste Súltaim upprepa sin varning flera gånger 

innan han får svar, för det är tabu för Ulstermännen att tala före Conchobar har talat och han i 

sin tur får inte tala förrän hans druider har yttrat sig. Efter mycket bestyr ger sig äntligen 

Ulstermännen av för att hjälpa Cú Chulainn och försvara sitt land.
113
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Till sist kommer den slutgiltiga striden. I den är även Medb med och kämpar med vapen. Hon 

vinner tre sammandrabbningar innan hon drar sig tillbaka. Under denna strid möts Conchobar, 

den nuvarande kungen av Ulster och Fergus, mannen han sände i exil: 

”Who of the men of Ulster raises the shield (against me)?” asked Fergus. “One who is better 

(than you),” said Conchobar. “One who drive you into exile to dwell with wolves and foxes, 

one who today will hold you at bay in the presence of the men of Ireland by dint of his own 

prowess.”
114

 

En av Ulstermännen avbryter dem dock och säger att de egentligen hör till samma folk och 

därför inte bör slåss. Fergus svingar sina mäktiga slag med svärdet han fått tillbaka från Ailill 

för att kunna strida igen, men istället för att träffa Conchobar slår han på tre kullar bredvid.
115

  

Efter denna händelse ser Cú Chulainn Medb smita iväg från fältet och han följer efter henne 

men hon ber honom om nåd. Han säger att visserligen borde han döda henne efter hennes 

handlingar men han dödar inte kvinnor så han låter henne gå. Medb och Ailills här tar till 

reträtt:  

Now when they were finally routed Medb said to Fergus: “Men and lesser men (?) meet here 

today, Fergus.” “That is what usually happens,” said Fergus, “to a herd of horses led by a 

mare. Their substance is taken and carried off and guarded as they follow a women who has 

misled them.”
116

 

Morgonen efter striden låter man tjuren från Ulster, Donn Cúailnge möta tjuren från 

Connacht, Finnbennach i strid och alla som varit med i striderna gör inget annat än att titta på 

denna strid. Donn Cúailnge lyckas döda Finnbennach och lyfter upp denne med hornen och 

bär honom runt hela Irland under en dag och en natt. Längs vägen tappar han några av 

Finnbennachs kroppsdelar och därför får dessa platser olika namn. Väl hemma igen dör tjuren 

av utmattning och platsen namngivs av denna händelse. Ailill och Medb sluter fred med 

Ulstermännen och Cú Chulainn.
117

 

6. Táin Bó Cúalnge from the Book of Leinster  

Den andra versionen av Táin finns att hämta i Lebor Laignech (LL) ”The Book of Leinster”. 

Sammanställd ca 1160 med ca 187 pergamentsblad som återstår idag finns den sedan 1782 i 
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Trinity College Dublins bibliotek. Förutom Táin finns även andra texter från Ulstercykeln, 

Lebor Gabála Érenn ”Book of the Invasions of Ireland” med flera.
118

 

Detta avsnitt kommer att behandla Táin hämtat från detta manuskript. Eftersom jag i 

föregående kapitel redan har gått igenom historiens handling kommer jag i detta kapitel 

endast ta upp kortare stycken ur Recension II i de fall där de skiljer sig från Recension I.  

6.1 Uppkomst, datering och författare 

Till skillnad från Recension I är Recension II en enhetlig berättelse och många av de långa 

retoriska passager som finns i den förra finns inte med i den senare. Det görs inga referenser 

till andra versioner, motsägelser har tagits bort, andra episoder har blivit förlängda och mer 

utförigt beskrivna och en del dikter och prosa har lagts till i Recension II. Det är endast i 

denna version som vi finner en inledning till sagan som förklarar varför de är på jakt efter 

tjuren i Cúailnge.
119

  

Det har länge antagits att den som skrev Recension II hade en version som liknade Recension 

I framför sig och att denne förändrade sagan så att alla motsägelser och dubbletter togs bort 

för att göra sagan mer enhetlig.
120

 Detta är en väldigt förenklad förklaring. Mer komplexa 

aspekter har spelat in. Det kan till exempel finnas influenser från andra sagor som 

skriftställaren kände till, omedvetna anpassningar från den muntliga Táin-traditionens 

utveckling, skriftställarens egna omformuleringar av äldre material för att passa i tiden och 

dennes egen smak och så vidare.
121

 

Stilen i LL är mer detaljerad och diffus än Recension I och många gånger har den äldre bara 

korta koncisa texter där den yngre har mer utförliga beskrivningar och man måste ofta läsa LL 

för att få full förståelse för det som står i Recension I.
122

 På grund av detta är Recension II 

mycket längre än Recension I och dessutom har skriftställaren av Recension II en repeterande 

berättarstil. Denne använder sig av ungefär samma ord för att beskriva liknande händelser och 

när en budbärare får ett meddelande återger denne meddelandet med exakt samma ord.
123

 

Detta leder till många fler sidor än vad Recension I har, trots att skriftställaren tagit bort alla 

dubbletter och motsägelser. 
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6.2 Upplägg av berättelsen 

Recension II börjar med att Ailill och Medb ligger i sängen och diskuterar vem som är rikast 

och mäktigast av de två. Ailill påstår att Medb har det bra som är gift med honom eftersom 

han är så rik, men hon menar att hon var rik redan innan och klarade sig fint ändå: 

“It was wealth that we had not heard of and did not know of.” said Ailill, “but you were 

woman of property and foes from lands next to you were carrying off spoils and booty from 

you.” “Not so was I,” said Medb, “but my father was in the high-kingship of Ireland […] He 

had six daughters: Derbriu, Ethne and Ele, Clothru, Mugain and Medb. I was the noblest and 

worthiest of them. I was the most generous of them in bounty and the bestowal of gifts. I was 

best of them in battle and fight and combat. […] I had these as my standing household” said 

Medb, “and for that reason my father gave me one of the provinces of Ireland, namely, the 

province of Crúachu.
124

 

Vidare berättar Medb hur många män som sänt budbärare för att be om hennes hand men hon 

avböjde dem alla då hon hade specifika krav:  

But I consented not, for I demanded a strange bride- gift such as no woman before me had 

asked of a man of the men of Ireland, to wit, a husband without meanness, without jealousy, 

without fear […] If the man with whom I should be were jealous, neither would it be fitting, 

for I was never without one lover quickly succeeding another.
125

 

Att finna en man som uppfyllde dessa krav var inte enkelt men hon fann Ailill. Eftersom han 

dessutom själv inte fått ärva någon mark då han var yngst av tre bröder var han perfekt för 

henne. Ailill är dock snabb att påpeka att han aldrig hört talas om ett land som styrts av en 

kvinna så han menar att även hon var i behov av honom. Medb svarar att hur som helst är 

hennes rikedom större än hans och de sänder genast efter alla sina tillgångar för att räkna ut 

vem som är rikast. De börjar med det minst värdefulla som trämuggar, järnkärl och så vidare. 

Hela tiden har de exakt lika mycket men när de till slut kommer till deras hjordar med 

nötkreatur visar det sig att Ailill har en magnifik tjur: 

[…] among Ailill’s cows there was a special bull. He had been a calf of one of Medb’s cows, 

and his name was Findbennach. But he deemed it unworthy of him to be counted as a 

woman’s property, so he went and took his place among the king’s cows.
126

 

För Medb är det som att hon inte äger något alls, för Ailill har något hon inte har och för att 

åtgärda detta sänder hon iväg en budbärare för att finna en lika magnifik tjur till henne.
 
 När 
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budbäraren kommer tillbaka och berättar att han funnit en lika magnifik tjur i Cúailnge, 

Ulster, ber Medb honom att återvända och be ägaren om att få låna tjuren i ett år. Hon 

erbjuder både mark och rikedomar som tack för att få låna tjuren och ägaren tackar gladeligen 

ja. Under kvällen när budbäraren och hans följeslagare övernattar hos ägaren blir de bjudna på 

en festmåltid och under denna måltid säger en av följeslagarna att det är tur för deras värd att 

han sa ja för annars hade Medb tagit tjuren med våld ändå. Detta göra värden arg så han 

vägrar ge dem tjuren nästa dag och de får återvända tomhänta. När de kommer tillbaka och 

berättar för Medb vad som hänt sänder hon bud efter männen från Irland att komma och strida 

med henne och så börjar Táin.
127

 

Efter dessa händelser följer Recension II samma mönster som Recension I. 

7. Analys av de två versionerna var för sig 

Innan jag går in på analyserna vill jag pröva några av punkterna från Lincolns mytteori. 

Lincoln anser att man ska undersöka om det finns flera texter kring den mytiska text man valt 

att analysera, för att ge en bredare förståelse för den text man valt.
128

 Då jag valt att använda 

mig av två versioner av samma myt är denna punkt därmed besvarad.  

Enligt Lincoln ska man även fastställa de skillnader och likheter som finns mellan de 

kategorier och hierarkier som dyker upp i de texter man arbetar med, vilket jag kommer att 

göra i nästa kapitel. På så sätt kommer jag att även uppfylla den punkten på listan. 

Om man ska följa Lincolns teori är det viktigt att till att börja med klargöra vilka kategorier 

det är som man vill undersöka i den mytiska text man valt. De kategorier jag har funnit är 

manligt – kvinnligt, Connacht – Ulster och äldre – yngre. Genom att undersöka dessa 

kategorier, hur de förhåller sig till varandra, hur deras platser i hierarkin fastställs genom 

sagans gång och legitimeras av karaktärernas handlingar och ord kommer jag att besvara de 

frågor jag ställde i början av detta arbete. Jag har valt att fokusera på dessa tre 

motsatspar/kategorier eftersom de dels verkar ha varit av stor vikt för författarna av sagan, 

och dels så återkommer de gång på gång, ofta i relation till varandra. Som min analys kommer 

att visa ger relationen mellan dem ideologiska inslag som jag anser berikar vår förståelse av 

sagan som helhet. 
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7.1 Ideologiska inslag i Recension I 

Recension I börjar direkt med att Medb och Ailill samlar ihop sin här från fyra av Irlands 

provinser för att ge sig av på en boskapsräd till Ulster. Bakgrunden till detta får man aldrig 

veta och det är först längre fram i historien man får veta att de är på jakt efter en speciell tjur. 

Vi får redan i början av historien höra hur hela räden kommer att sluta, Medb kommer 

visserligen att överleva men många kommer att bli dödade och blodet kommer att flyta. I 

denna version får vi den utförligaste profetian av den kvinnliga sierskan som beskriver hur en 

ung pojke från Ulster kommer att hålla dem borta och döda många män. Trots att 

Ulstermännen ligger sjuka i en magisk sjukdom så kommer de alltså att förlora. Medb tror 

inte på detta och ger sig ändå av med hären.  

Vi får som sagt aldrig i Recension I veta varför de ger sig av, vi får dock en indikation att det 

ska vara Medbs ”fel” eftersom hon i början säger att alla som ger sig av med dem den dagen 

kommer att förbanna henne då det är hon som samlat ihop trupperna för denna räd.
129

 Redan 

här kan vi börja se hur berättaren implicerar att de tre kategorier jag nämnde ovan är med i 

spelet och påverkar hur det kommer att sluta. Det kommer vara en ung pojke, som vi senare 

får veta är 17 år, som ensam kommer att hindra dem i över tre månader från att lyckas med 

räden. Samtidigt som han är ung är han dessutom från Ulster, vilket visar på Ulsters 

överhöghet då de kan sända en ung pojke för att strida mot Connachthären och ändå vinna. 

Dessutom är Connachthären ledd av en kvinna och hon erkänner själv att detta inte är 

”normalt.”  

Längre fram får vi återigen möta Cú Chulainn, den unga pojken och höra hur hans ”Boyhood 

deeds” är utöver det vanliga. Det är när Fergus (och några andra Ulstermän) berättar för oss 

om de dåd han utförde som vi får en utförlig förklaring till varför denna pojke är så speciell 

och varför han själv kommer att klara av att hålla borta en stor här på flera tusen man i flera 

månader. Cú Chulainn är systerson till kungen av Ulster, Conchobar. När Ulstermännen ligger 

sjuka i den magiska sjukdomen vinner de ändå tack vare denna pojke. Medb anser dock att 

hans dåd inte är mycket att komma med och att han är samma ålder som en vuxen flicka så 

hans manliga dåd har ännu inte kommit. Därför behöver man inte oroa sig för honom.
130

 Men 

trots att hans dåd som ung vida överstiger det många vuxna krigare klarar och trots att han 

dödar så många under räden vill en del krigare ändå inte möta honom eftersom han bara är en 
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”beardless lad”. Här kan vi se hur hierarkin mellan gamla och unga utspelar sig och 

exemplen där krigare vägrar att möta Cú Chulainn på grund av hans ålder är många. Av en del 

anses han inte ännu inte vara man och därför förtjänar han inte att möta dem utan de vägrar 

helt enkelt. Men Cú Chulainn är intelligent och vid ett tillfälle ber han sin vagnförare att måla 

ett låtsasskägg på honom
131

 för att verka äldre vid ett annat tillfälle är det Medb som sänder 

bud till honom att göra det.
132

 Detta gör att de helt plötsligt är villiga att möta honom, som en 

av krigarna från Connacht uttrycker det: 

 “In truth,” said he, “ye make little account of me. Had I known that I was sent against this 

man, I should not have stirred to meet him. I should think it enough to send a boy of his own 

age from my followers to encounter him.”
133

 

När han tillslut går för att möta honom, säger han att han tror att det kommer gå fort att döda 

”that young deer”. Genom hela historien finns det exempel som dem ovan och vikten av att 

se ut som en man för att tas på allvar är uppenbara. Dessutom anses man inte vara man om 

man inte har skägg. Längre fram i historien mot slutet kommer även de unga Ulsterpojkarna 

för att strida bredvid Cú Chulainn och trots att de dödar många så stupar alla 150 med i 

striderna.
134

 Det är först när Ulstermännen kommer som Ulster segrar på riktigt och får 

Connachthären att ta till reträtt. Med andra ord får vi under sagans gång tydliga exempel på 

hur man inte ska underskatta den som är ung bara för att man är äldre, trots det så rankas äldre 

över yngre i hierarkin och i slutet av sagan fastställs detta definitivt när det krävs fullvuxna 

män för att vinna striderna.  

Om vi återgår till temat med kvinnligt – manligt, så har jag redan antytt att kvinnans roll är 

under mannens i den sociala hierarkin. Trots detta får vi veta att det är en kvinna som 

frammanat räden och att det är hennes ”fel” att de ger sig av. Vi får veta att hon vill åt tjuren 

som finns i Ulster men vi får aldrig veta varför. Att man inte ska följa en kvinnas råd antyds 

gång på gång under historiens gång. Kvinnors råd är dåliga och deras förslag är svekfulla. Ett 

av de tydligaste tillfällena på dessa dåliga råd är när Medb i början av räden vill döda en av 

trupperna eftersom den truppen är så mycket bättre än de andra och hon tror att de kommer 
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vända sig mot henne och Ailill. Fergus påpekar starkt hur typiskt kvinnor det är att komma 

med ett sådant råd och det blir upp till honom att lösa problemet så att hon blir nöjd.
135

  

Att hon är svekfull visas även det upprepade gånger då hon ljuger och skickar fler män att 

möta Cú Chulainn än vad de kommit överens om. Hon försöker till och med lura in honom i 

ett bakhåll för att möta henne. Cú Chulainn dödar visserligen alla som kommer och möter 

honom, men de passager där Medb skickar flera att möta honom visar ändå hennes svekfulla 

natur. Hon sviker inte bara sitt löfte till Cú Chulainn om rättvis strid utan hon lurar även 

krigarna från sin egen sida att gå och möta Cú Chulainn gång på gång trots att de helt klart 

kommer att förlora. Hon lovar dem sin dotters hand, mark och rikedomar. Många av krigarna 

vill inte ens gå men hon och Ailill gör dem berusade och placerar sin dotter bredvid dem så 

hon kan servera dem mer dryck ända tills de lyckas övertala dem att gå iväg för att möta Cú 

Chulainn. 

Medbs dåliga omdöme när det gäller råd visar sig vid ytterligare ett tillfälle då hon anser att 

man ska försöka ligga i bakhåll för Cú Chulainn så de ska vinna men återigen är Fergus snabb 

på att påpeka att det är ett dåligt råd från en dåraktig kvinna.
136

 Längre fram i historien får vi 

åter höra hur dåraktig Medb är när Conchobars fältskär pekar på det sår Cethern fått från 

henne.
137

 Här får vi indirekt veta att Medb är aktiv i strid. Samtidigt som hon ger råd som en 

dåraktig kvinna är hon alltså maskulin som är med i kriget och strider jämte männen. I den 

sista striden är hon också med och strider precis som alla andra, även om hon drar sig tillbaka 

i förtid. Hennes försök till att ge råd, något som en man vanligtvis skulle göra visar sig gång 

på gång vara dåliga och hon blir kallad dåraktig av både andra sidans fältskär och sin egen 

älskare Fergus.  

I slutet visar dock Medb sin kvinnliga sida då hon flyr från fältet och ber den efterföljande Cú 

Chulainn om nåd och undkommer endast eftersom hon är en kvinna.
138

 Från början till slutet 

av historien får vi se hur Medb går från att vara en kvinna med manliga egenskaper till att 

reduceras
139

 till ”endast” en kvinna igen.  
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Kvinnans roll börjar som svag och blir svagare ju längre historien går. Kvinnan framstår 

visserligen som stark i och med att hon själv leder delar av trupperna och dessutom är med i 

striderna men dessa drag är mer manliga. Med dåtidens rådande normer på Irland spelar det 

ingen roll när vi väljer att datera sagan. På den tiden var kvinnans roll underställd mannen i 

samhället och denna version understryker denna makthierarki genomgående. Fergus sista ord 

i sagan pekar även de på hur dumma männen varit som följt en kvinna. Medb säger att många 

män av alla klasser har fallit och Fergus svarar att det passar en hjord av hästar ledda av en 

märr. Han menar att detta gör dem galna och att en man kommer att bli missledd om han 

följer en kvinna. 

Den sista kategorin är där Ulster ställs mot Connacht. Redan från början när vi får höra 

profetian från sierskan säger den att Connacht kommer att förlora mot Ulster. Denna hierarki 

fastställs genom hela historien då Ulsters krigare vinner strid efter strid. Till och med 

Ulstermännen som lever i exil hos Connacht anser att Ulster står över Connacht i rang. När 

Fergus möter en man i strid som visar sig vara Conchobar, Ulsters kung, säger denne hur han 

är bättre än Fergus och går vidare med att förklara hur han drev Fergus i exil för att leva med 

vargar och rävar. Han påpekar alltså inte bara att han är bättre än Fergus som lyckades driva 

honom i exil, han säger också att han tvingat honom att leva med vilda djur. Som vi vet lever 

han med Medb och Ailill i Connacht, därför implicerar Conchobar att Connacht är som vilda 

djur, med andra ord lägre stående än människan som här representeras av Ulster.  

Ulsters roll som placerad över Connacht är genomgående från början till slut och förändras 

aldrig. Redan från första början är Ulster de som står överst, även om historien utspelar sig 

från Connachts perspektiv. Till och med dagen efter stridigheterna vinner Ulsters tjur Donn 

Cúailnge över Connachts tjur Finnbennach.  

Recension I framhäver tydligt att yngre ska underordna sig de äldre, men man får inte heller 

underskatta den som är ung bara för att denne är yngre. Även mannens roll rankas som högre i 

hierarkin och kvinnan framställs hela tiden som dåraktig och svekfull. Ändå är det männens 

åsikt som väger tyngst i alla beslut, det är aldrig kvinnan som tar de avgörande besluten. De 

råd kvinnan ger följs aldrig och i slutänden händer det som händer ändå på grund av mannens 

beslut och inte kvinnans. Men de som tar besluten som leder till död är män från Connacht 

eller män från Ulster som blivit tvingade i exil. Männen från Ulster tar inte några dåliga beslut 

under hela tiden, så återigen befästs Ulsters roll som en roll över Connacht. 



38 
 

Även hierarkin inom Ulster fastställs i denna saga då vi mot slutet får veta att männen från 

Ulster inte får tala om inte deras konung talar först. Men trots hans roll som konung måste han 

vänta med att tala tills druiderna har talat. Med andra ord är druidens roll i Ulster mycket 

framstående, han ställs högre än konungen själv då denne måste vänta på honom för att få 

agera.  

7.2 Ideologiska inslag i Recension II 

Recension II börjar med att ha en introduktion till hela historien som ger en förklaring till 

varför räden startar överhuvudtaget. Här får vi veta vilken stark position Medb har och att hon 

är den i förhållandet med Ailill som har ett kungarike. Hon är den som ärvt en tron, Ailill får 

den bara genom giftermålet med henne. Samtidigt får vi veta att hon inte skulle kunna hävda 

sin position om det inte vore för giftermålet med Ailill. Medb är även snabb att klargöra att 

hon inte behöver en man som är stark själv och det framgår klart och tydligt av det hon säger 

att hon är stark nog att klara sig själv och att hon dessutom har män att välja och vraka 

mellan.
140

 Anledningen till att hon valde Ailill är eftersom han inte har något eget land, något 

som på den tiden normalt sett skulle vara kvinnans roll. Deras sociala status innan de gifter sig 

är helt klart omvänd, hon har den manliga rollen och han har den kvinnliga.  

När det gäller deras rikedomar är de dock exakt lika rika sånär som på en tjur. Ovan fick vi 

veta att denna tjur till en början tillhörde Medb, men den ansåg att det inte var passande för 

honom att vara ägd av en kvinna så den gick över till Ailills hjord.
141

 Här börjar kvinnans roll 

som underordnad märkas. Även om Medb är den med kungariket anses det ändå vara av lägre 

status att vara ägd av en kvinna och tjuren väljer mannen som egentligen inte har någon makt 

alls. Mannens betydelse väger tyngre än maktens betydelse.  

I denna version får vi även veta att Medb är den som tar beslutet att samla ihop den stora 

hären för att ge sig av och stjäla tjuren från Ulster. Det står klart att det är på grund av henne 

som hela historien börjar, det är hennes beslut som leder till räden. Innan de ger sig av får hon 

veta av sina druider att hur det än går kommer hon att återvända med livet i behåll. Strax efter 

får hon dock veta hur hela striden kommer gå av sierskan som säger att blodet kommer att 

flyta och många kommer att dö.
142

 Trots detta väljer Medb att fortsätta räden. Återigen ser vi 

hur en kvinna går emot de råd hon får och gör tvärtemot. Lägg märke till att det är sierskan 
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och inte de manliga druiderna som ger den fulla profetian om hur det kommer att gå. Här höjs 

den kvinnliga rollen indirekt upp, eftersom det är kvinnan som säger hela sanningen, 

visserligen säger mannen också sanningen men han undviker sig att säga hela. Denna passage 

är mycket dubbeltydig då det både är en kvinna som talar hela sanningen, något de normalt 

inte anses göra och det är en kvinna som är dåraktig och inte litar på denna sanning.  

Att kvinnan normalt sett inte talar sanning får vi ytterligare bevis för lite längre fram då Cú 

Chulainn måste ge sig av för att möta sin konkubin precis då Connachthären nalkas, trots att 

han vet att Ulstermännen inte kan försvara sitt land. Han säger att han måste ge sig av 

eftersom han gjort ett löfte ”I must go however, for unless I do, men’s contracts will be 

falsified and women’s words verified.”
143

 Går han inte bevisar han hur männen ljuger och 

kvinnor talar sanning, med andra ord är det normalt sett tvärtom, kvinnor ljuger och män talar 

sanning. Vikten av att detta inte får ske är så stor att författaren låter hjälten gå iväg precis när 

det är som farligast, dock löser han detta genom att låta Cú Chulainn sätta upp en varning med 

en ogaminskription och ett problem Connachthären måste lösa innan de kan fortsätta. Denna 

passage är ett tydligt exempel där författaren visar att kvinnan är av svekfull och lögnaktig 

natur medan mannen inte är det. 

Även i denna version försöker Medb få männen från Gailioin dödade för att de är så 

framstående i jämförelse med de andra trupperna. Hon säger att de varken får stanna hemma 

eller följa med: 

”Death and destruction and slaughter I desire for them,” said Medb. “Woe betide him who 

speaks thus,” said Ailill […] “By the truth of my conscience,” said Fergus, “Only he who 

inflicts death on me shall inflict death on those men.”
144

 

Medb är snabb med att replikera Fergus med att han inte borde säga så till henne, för hennes 

här är stor och det han önskar kan mycket väl inträffa. Han svarar att det inte är smart av 

henne att säga så till honom för även han har en stor här och hans här är den bästa på Irland. 

Som vi vet kommer hans här från Ulster, så författaren indikerar att även om de lever i exil är 

en här från Ulster fortfarande bättre än den från Connacht. Medb ger med sig och låter Fergus 

lösa problemet med att dela upp truppen från Gailioin bland de andra trupperna.
145
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Inte bara Medb visar sig ha en svekfull natur, även hennes dotter Findabair har det enligt Cú 

Chulainn. När han är tvingad att möta sin egen fosterbror Fer Diad säger han: 

“Findabair, the king’s daughter, when the truth of the matter is told, she played many men 

false, she destroyed such as you.”
146

 

Det han syftar på är att Findabair satt bredvid honom och ständig försåg honom med dryck för 

att göra honom berusad och därmed lättövertalad. Detta har hon gjort med flera män, Fer Diad 

är bara en i raden. Frågan är dock hur villig Findabair är till att göra detta, vi får aldrig höra 

hennes tankar. Vi får bara veta att Medb och Ailill placerar henne där och säger åt henne att 

fylla på drycken medan de pratar med krigarna. I själva verket kan hon mycket väl tolkas som 

en passiv bisittare som bara lyder order från sina föräldrar, vare sig hon vill eller inte. Men 

sättet stycket framställs på får det att låta som att hon är en aktiv deltagare som gör detta av 

egen vilja, något vi inte kan säga med säkerhet. Däremot kan vi med säkerhet säga att det är 

Ailill och Medbs val att övertala männen på detta vis och det är i Medbs tält de blir 

övertalade.
147

 

Vid ett tillfälle närmare slutet börjar Medb skryta om hur Connachthären har plundrat Ulster: 

”We have plundered them and we have ravaged them from Monday at the beginning of 

Samain until the beginning of spring. We have carried off their woman and their sons and their 

youths, their horses and their steeds, their herds and their flocks and their cattle.”
148

 

Fergus är dock snabb med att rätta Medb och påpekar att hon inte har någon anledning att 

skryta över detta, eftersom för varje orätt hären gjort mot Ulster har Cú Chulainn dödat någon 

från hennes här.
149

 Läser vi meningen lite noggrannare ser vi hur hon nämner att de har fört 

bort deras kvinnor, söner och unga. Då hon redan har nämnt sönerna finns bara de unga 

döttrarna kvar men författaren har här medvetet valt att inte säga döttrar utan nämner dem i 

sista hand alldeles innan han börjar räkna upp djuren. Men de nämns inte med könstillhörighet 

utan istället som ett samlingsnamn som lika gärna kan vara en indikation på det manliga 

könet.  

Han placerar visserligen kvinnor först i raden av de uppräknade, vilket motsätter den bild han 

annars målar upp med kvinnan lägre stående än mannen, men samtidigt nämner han inte ens 

döttrarna. Chansen att hären skulle lämna kvar dem och ta resten är inte realistisk. Den 
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slutsats jag drar utifrån detta är att döttrarna är de som benämns som youths och att han 

därigenom pekar på att innan de gifter sig, och därmed räknas som kvinna, hamnar sist i 

hierarkin av människor. Som det framgick kring Medb och Ailills äktenskap krävs det att 

Medb gifter sig för att kunna räknas som drottning. Det är först som motparten till en man i ett 

förhållande som hennes existens riktigt berättigas. På samma sätt verkar författaren framställa 

döttrarna i detta fall. Det är först som gifta de är något värt att nämnas efter kön, innan de är 

de könslösa unga. 

Precis som i Recension I är Medb med och strider i den sista striden. När alla andra ger sig in 

stridigheterna tar även hon sina vapen och följer med.
150

 De lyckas även vinna flera strider 

innan de måste ta till reträtt, och mitt i detta får Medb sin menstruation 

Then her issue of blood came upon Medb (and she said: “O Fergus, cover) the retreat of the 

men of Ireland that I may pass my water.” “By my conscience,” said Fergus, ”It is ill-timed 

and it is not right to do so.” “Yet I cannot but do so,” said Medb, ”for I shall not live unless I 

do so.”
151

 

Att Medb får sin mens i denna situation är talande för hur författaren vill återknyta till att 

kvinnans roll inte är på slagfältet. När hon får sin mens måste hon be om skydd från Fergus 

för att kunna dra sig tillbaka och ta hand om det, något han inte gillar. Han påpekar vilket 

dåligt tillfälle det är men hon måste ändå ta hand om det så han hjälper henne. Att hon väljer 

att söka skydd antyder, i min mening, att hon skäms för det som händer. Denna situation 

demonstrerar tydligt att hon i grund och botten är en kvinna och inte en man som hennes 

agerande fram till nu har antytt. Det är även i denna situation Cú Chulainn hinner i fatt henne 

men vi får veta att han inte skadar henne eftersom han inte attackerar bakifrån. Medb ber om 

nåd både för sig och sin här och Cú Chulainn ger henne detta. 

Det hierarkiska mönstret vad det gäller yngre och äldre är mycket likt det som finns i den 

första versionen. Flera män vill inte möta Cú Chulainn eftersom han bara är en ”youthful 

beardless stripling.” Hans egen fosterfar, Fergus använder dessa ord då han vägrar att möta 

Cú Chulainn i strid men han är som sagt inte den enda.
152

 Det är först när han målat dit ett 

låtsasskägg eller Medb och Ailill gjort den han ska möta berusade och övertalat denne som de 

går med på att möta honom. Författaren visar tydligt hur viktigt det är att se vuxen ut för att 

räknas som man. Ändå får man inte bortse från de yngre. När Fergus möter Conchobar i den 
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sista striden påpekar Conchobar att han är den yngre av dem men också den mäktigaste.
153

 

Relationen mellan gammal och ung i denna version är något mer komplex än vad den är i 

version I. Visst stämmer det även här att det krävs att Ulstermännen, som är vuxna, ska 

komma och hjälpa den unga Cú Chulainn för att de ska vinna. Cú Chulainn är stark själv, de 

flesta underskattar honom, trots att de vet alla dåd han genomfört. Passagen där Conchobar 

säger till Fergus att han är yngre och mäktigare än honom går rakt i motsats till vad hierarkin 

annars har som norm. Vanligtvis är det den äldre som ser till att det blir seger till slut, men här 

är det en yngre av de äldre. Conchobar är fullvuxen och ses inte som en av den yngre 

generationen, men samtidigt är han yngre än Fergus och därmed i relationen mellan dessa två 

den som enligt rådande normer borde förlora i slutänden. 

Tidigt i Recension II får vi höra hur Fergus berättar om Conchobar och hur denne, trots att 

han förvisade Fergus, är en av de bästa krigarna som finns på Irland och Skottland: 

“Though I am banished from him, I swear,” said Fergus, “that there is not in Ireland or in 

Scotland a warrior the counterpart of Conchobar.
154

  

På detta stadium vet vi inget om Conchobars ålder, däremot vet vi att han är den nuvarande 

kungen i Ulster. Fergus säger indirekt genom detta att Ulster leds av den bästa krigaren och 

detta indikerar Ulsters prominenta roll. Ännu tidigare än detta får vi höra från den kvinnliga 

sierskan hur slaget kommer att gå och även där hör vi hur Ulster kommer att segra. Medbs 

druiders profetia är mer subtil på den punkten men när de säger att hon i alla fall kommer att 

återvända ger detta mig en känsla av att de medvetet låter bli att nämna resten eftersom det 

kommer vara mycket färre än vad som gav sig av. Det går dock inte att dra en slutsats kring 

huruvida de anser att Ulster kommer att vinna eller inte. Den kvinnliga siarens ord är däremot 

mer beskrivande och de säger klart och tydligt att Ulster kommer att vinna, trots att deras män 

är sängliggande i en magisk sjukdom.  

Ytterligare en indikation på att Ulster står över Connacht, är att en av Medbs druider, 

Dubthach Dáel Ulad, konspirerar mot Cú Chulainn. Han blir svartsjuk på den unga pojken så 

han försöker få Medb och Ailill att bryta det avtal de ingått med Cú Chulainn. Fergus 

motsätter sig detta och sparkar till druiden så han faller på sitt ansikte.
155

 Inte bara den kvinna 

som leder hären är svekfull och lögnaktig, även männen kan vara det, något Fergus, som en 

Ulsterman, inte tolererar. Det är hela tiden Fergus som ser till att saker och ting sker enligt de 
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överenskommelser de ingått. Han bor visserligen i Connacht men han är den rättvisa och 

ordentliga av dem. Indirekt blir Ulster den prominenta även i denna situation. 

När stridigheterna har lagt sig ser Fergus ut över slagfältet och säger: 

”This day was indeed a fitting one (for those who were) led by a woman,” said Fergus […] 

“This host has been plundered and despoiled today. As when a mare goes before her band of 

foals into unknown territory, with none to lead or counsel them, so this host has perished 

today.”
156

 

Författaren pekar direkt ut kvinnan som den som orsakat alla problem och all död. Han 

använder en metafor först när han går in djupare för att beskriva vad som hänt, innan det 

använder han den direkt utpekande termen kvinna för att visa vem det är som är att skylla till 

allt. 

När Fergus möter Conchobar i striden säger den senare, att han är yngre och mäktigare än den 

förre, men han stannar inte där utan fortsätter att berätta hur hans föräldrar var noblare och att 

det var han som fördrev Fergus i exil: 

”[…] one who banished you from your land and territory and estate, one who drove you to 

dwell with deer and hare and fox, one who did not permit you to hold even the length of your 

own stride in your land and territory, one who made you depend on a woman of property 

[…]”
157

 

Conchobar befäster därmed sin roll som högst i hierarkin då han inte bara är Ulsters konung, 

han är även den som drev den förre detta konungen Fergus i flykt. Nu när han lever hos Medb 

och Ailill lever han hos vilda djur, metaforiskt sett. Intressant med denna passage är hur 

Conchobar medvetet säger depend on a woman of property, här fastställer han det Medb 

hävdade redan från början av denna version, att hon var den med kungariket och därför den 

med makten, Ailill nämns inte ens i denna passage, varken direkt eller indirekt, men det gör 

kvinnan. Som vi sett ovan visar det sig att det inte är bra att vara ledd av en kvinna så med 

dessa ord hånar han Fergus extra mycket då denne inte har någon annanstans att ta vägen och 

dessutom måste leva på en kvinna. Ovan har jag beskrivit hur Medb tar den manliga aspekten 

i förhållandet med Ailill i denna version men Conchobars ord tillsammans med den kunskap 

vi nu besitter om hela historien verkar i min mening indikera på att Fergus får ta den kvinnliga 

rollen i förhållandet mellan honom och Medb, för hon har den manliga aspekten då hon äger 

                                                           
156

 Ibid, 2004:270 
157

 Ibid., 2004:267 



44 
 

mark och inte han. Han är beroende av henne för sin överlevnad, något normalt sett kvinnan 

var av mannen.  

8. Jämförande analys och diskussion 

I båda versionerna tappar Fergus sitt svärd då han har en sexuell förbindelse med Medb, dock 

sker det under Táin i Recension I och i Recension II får vi veta från Cú Chulainn att Fergus 

förlorade svärdet ett helt år tidigare då Ailill ska ha kommit på honom och Medb i sängen. 

Som jag påpekade ovan bortförklarar Ailill Medbs beteende i Recension I med att hon gör det 

för att Fergus ska hålla sig på deras sida och hjälpa dem. I Recension II får vi aldrig höra 

exakt vad Ailill tycker om det hela och i denna version är Medb den starkare parten av de två. 

I inledningen får vi veta hur hon har män att välja och vraka mellan så det är inte långsökt att 

anta att hon har en älskare i Fergus. Skillnaden mellan de två versionerna när det gäller denna 

passage tyder på att författaren till den senare versionen medvetet ger Medb en mer 

framträdande roll och Ailill en mer tillbakadragen. Hon är den starkare av de två.  

Ett annat faktum som styrker detta antagande är att i Recension I anses Medbs råd gång på 

gång komma från en dåraktig kvinna men i Recension II kallas hon aldrig för dåraktig på 

samma sätt. Det händer att hon kallas för svekfull men aldrig dåraktig. I Recension II har 

Medb den bestämmande rollen medan Ailill är den som får gå bakom sin hustru och lyda 

hennes beslut. I Recension I är det tvärtom, Medb säger vad hon tycker vid ett flertal tillfällen 

men ingen tar henne riktigt på allvar utan avfärdar hennes råd som dåliga då de kommer från 

en kvinna. Författaren till Recension I ger en bild av kvinnan som en det inte går att lita på 

och visar detta genom att hela tiden förlöjliga hennes idéer och upprepade gånger kalla henne 

för dåraktig.  

Bilden av kvinnan i Recension II skiljer däremot åt något. Här är kvinnan till en början stark 

och självständig, saker och ting sker på hennes villkor. Hon har makten, hon väljer make, hon 

bestämmer att de ska ut på räden, det är hon som tar besluten i fältet och det är i slutänden 

hennes fel att det går som det går. Även i Recension I skyller man allt på henne men där 

anklagas hon endast för att ge dåliga råd, i övrigt är det faktiskt mannen som tar de flesta 

besluten och inte kvinnan, så att det skulle vara hennes fel är inte helt entydigt. Men det är 

den definitivt i Recension II, allt ansvar hamnar på henne, men inte i egenskap av en dåraktig 

kvinna. Istället har hon många maskulina drag och framställs som jag skrev ovan nästan som 

mannen i förhållandet, både i förhållandet med Ailill och med Fergus. Det är endast två 
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passager som definierar henne som kvinna. Det första är när vi får veta att hon ärver ett 

kungarike av sin far men inte kan legitimera den utan en make, för kvinnor kan inte ärva 

kungariken. Det andra tillfället är på slutet när hon får sin menstruation, som dessutom 

placerar henne i en pinsam position.  

Denna passage är också av stort intresse för ovanstående diskussion. I Recension II får hon 

sin menstruation men i Recension I står det bara att hon flyr fältet och att Cú Chulainn följer 

efter henne och sparar hennes liv eftersom hon är kvinna. I motsats till detta dödar han henne 

inte i Recension II eftersom han inte dödar folk bakifrån. Att hon är kvinna, vilket vid det 

tillfället är extra uppenbart, verkar inte ha en inverkan på hans beslut att spara hennes liv. Så 

trots att hon är i en situation som är så uppenbart kvinnlig behandlas hon ändå så som Cú 

Chulainn skulle behandla en man.  

Medbs roll mellan de två olika versionerna är enligt mig vitt skilda. Det är som att författaren 

till den första versionen framställer kvinnan som en löjlig, dåraktig individ, inkapabel att fatta 

sina egna beslut, vilket han låter andra karaktärer i sagan påpeka gång på gång. Författaren till 

den andra versionen ger en mer komplex bild av Medb. Hon är stark, självsäker och klarar sig 

egentligen bra utan en man, hon tar en bara för att hon måste för att komma åt sin mark. 

Fergus sista ord att de förtjänade det de fick eftersom de var ledda av en kvinna (i version ett 

med en metafor för kvinnan, i version två mer direkt), sätter dock punkt för alla spekulationer 

kring kvinnans roll och fastställer en gång för alla att kvinnan bör underordna sig mannen för 

annars går det bara fel. Oavsett hur stark kvinnan än må vara till en början.  

Vikten av att ha ett manligt utseende, vilket här uppenbarligen innebär att man har skägg, är 

framträdande. Då Cú Chulainn fortfarande bara är 17 år har han ännu inte hunnit få 

skäggväxt. För att lösa detta problem tar han till knepet att måla ett låtsasskägg för att verka 

äldre, men faktum kvarstår att männen till en början vägrar möta en som inte ser vuxen ut. 

Detta trots att de har hört hans dåd som ung, och i vissa fall, som Fergus, varit med och 

bevittnat flera av dessa dåd. Ändå vill de inte möta honom för han ser för ung ut. Utseendet 

hade en stor betydelse för de gamla irländarna och för att vara en perfekt kung måste man till 

exempel inte bara bete sig rätt och göra rätt, man måste också vara helt perfekt 

utseendemässigt, fysiska defekter accepterades inte. Som det framgår av ovanstående 

exempel, hämtade från båda versionerna, är det även viktigt för en krigare att ha ett visst 

utseende för att få räknas till en fullvärdig man, hur många han än må ha dödat ensam, har 

man inte skägg är man inte man. 
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Inte bara utseendet har en avgörande roll när det gäller åldersaspekten. I Recension I visas det 

klart och tydligt att man inte får underskatta den som är yngre, och de yngre kan mycket väl 

döda de äldre, men det krävs ändå fullvuxna män för att i slutet vinna slaget. I Recension II är 

situationen lite mer komplex än så. De yngre har fortfarande en underdog-karaktär och man 

får inte avfärda dem bara på grund av deras ålder. De kan, fortfarande döda många män, vara 

fysiskt starkare och mer intelligenta än den som är äldre. Det krävs ändå, precis som i 

Recension I, att Ulstermännen ska komma till Cú Chulainns undsättning för att de ska vinna 

slaget och få Connachthären att ta till reträtt. Det som gör situationen mer komplex är mötet 

mellan Fergus och Conchobar i den sista striden. Fram till dess att Ulstermännen kommer till 

undsättning har det varit den yngre som segrat över den äldre. Cú Chulainn håller själv hela 

Connachthären borta i månader och de unga pojkarna från Ulster hjälper även de till när Cú 

Chulainn sover, precis som i Recension I. I likhet med Recension I är det när de vuxna 

männen kommer tillbaka från sin sjukdom som de kan vinna. Men när Conchobar möter 

Fergus är det den yngre som segrar, även om historien i stort har skiftat över till de äldres 

fördel. Visserligen slåss aldrig de två på allvar, men det är Fergus som måste backa tillbaka 

och Conchobar är den som därigenom befäster sin position som den mäktigare av de två. 

En annan aspekt av ålderkategorin som inte får glömmas är något som inte är fullt lika synligt 

utan som impliceras. Vi får i början av båda berättelserna veta att alla Ulstermän ligger sjuka i 

en magisk sjukdom, i Táin får vi aldrig berättat för oss exakt varför. Däremot kan vi lära oss 

om vi läser mellan raderna att detta är en sjukdom som bara påverkar fullvuxna män, för Cú 

Chulainn som fortfarande anses vara pojke är frisk, samma gäller pojktrupperna som kommer 

och hjälper Cú Chulainn. För att Ulster överhuvudtaget ska klara sig från den annalkande 

Connachthären förutsätts det att de yngre måste vara de starkare, eftersom de är de enda som 

är friska överhuvudtaget. Åldern spelar här en avgörande roll för att Ulster ska klara sig, 

precis som det krävs att de äldre ska komma i slutet och hjälpa till krävs det att de är de yngre 

som hjälper till från början, annars skulle hela historien falla innan den ens har börjat. 

Båda versionerna leder till att Ulster kommer segrande ur alla strider och det är Connacht som 

får ta till reträtt, både när det gäller människor och när det gäller tjurarnas strid. Som jag 

skrivit ovan finns det flera exempel där författarna till de två olika versionerna befäster 

Ulsters position över Connachts. Men även de två andra kategoriparen jag undersökt hjälper 

till att befästa detta sista kategoripar. Ulster klarar sig så pass länge som de gör eftersom det 

är de som har de yngre krigarna som kan slåss och hålla borta Connacht så länge att 

Ulstermännen kan bli friska från sin sjukdom. I båda versionerna vinner visserligen Ulster 
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först när männen kommer men det är fortfarande den yngre av de två män som varit/är kung 

av Ulster som segrar. Ulster uppfyller alltså både kraven på att ha vuxna som strider för dem, 

samtidigt som de har de yngre som framställs som underdogs och lätt blir underskattade. 

Eftersom de har båda dessa egenskaper i ett befäster de sin position dubbelt upp. De använder 

något som egentligen är en motsägelse för att stärka sin position och jag tror att just eftersom 

de kan utnyttja denna dubbelhet blir den extra stark. 

Att Connacht leds av en kvinna, i Recension I mer subtilt och i Recension II direkt, visar även 

det på Ulsters högre position. Som det framgår tydligt av inledningen på version två, och vad 

vi vet kring hur det såg ut på Irland förr i tiden, är detta inte normalt. Vanligtvis var det 

mannen som ärvde, det var mannen som bestämde och det var hans beslut som ledde dem fel 

eller rätt. Men i båda versionerna har författarna i och med de sista orden Fergus yttrar 

klartgjort att det i dessa fall ändå är en kvinna som sett till att de hamnat där de hamnat. 

Redan från början av båda versionerna får vi veta hur räden är dömd att misslyckas då den 

kvinnliga siaren spår om de kommande händelserna. Redan då får vi höra hur Ulster är den 

starkare av de två, detta styrks hela tiden allt eftersom sagan går framåt och som jag sagt 

befästs det tydligt och klart med Fergus ord att det går som det gjort om en man följer en 

kvinna. Ulster leds inte av en kvinna och Ulster vilseleder aldrig fienden, något de som följer 

en kvinna uppenbarligen gör.  

På det gamla Irland var hedern otroligt viktig och som jag skrev ovan var det viktigt som 

ledare att man var perfekt, detta gäller även, enligt mig, indirekt det folk som ska ställas över 

ett annat i en hierarki. Så att Ulster hela tiden följer de avtal som sätts upp och Connacht inte 

gör det leder till att de är förutbestämda att vinna. Den/De som författade båda sagorna visar 

tydligt hur Ulster är båda starkare och mäktigare, men även hur de är rättvisa. Något vi fått 

exempel på ovan, att kvinnor inte är enligt samma författare. 

Som det framgår av ovanstående analys finns det både likheter och skillnader mellan de två 

versionerna. I kapitel 4 tog jag upp flera av de teorier som finns kring sagans syfte, ursprung, 

datering och betydelse. Alla dessa faktorer spelar enligt mig in på de olika versionernas 

utformning. Då det skiljer några hundra år mellan de två versionerna skulle man kunna 

förenkla och säga att det beror på att sagan utvecklats endast på grund av tidens gång. Jag tror 

däremot att det är mer komplicerat än så. De ideologiska inslagen i de två olika versionerna 

skiljer sig åt en hel del och jag tror att detta är medvetna försök av de olika författarna att få 

fram sina ideologier på bästa sätt. Med hjälp av sagan kunde de trycka på det som de själva 
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ansåg var viktigt och då tiderna förändrades, förändrades också fokus på vad som ansågs 

viktigt. 

9. Avslutande diskussion 

Syftet med detta arbete var att berika vår förståelse för den iriska episka sagan Táin Bó 

Cúailnge med hjälp av Bruce Lincolns mytteoretiska perspektiv. Jag anser att jag ovan har 

visat hur Lincolns metod visar på vinklar vi tidigare inte undersökt tillräckligt djupt. Som jag 

skrev i kapitel 4 har tolkningarna av Táin varit många. Forskare som Kelleher har kommit 

fram till att den har politiska aspekter, som troligast reflekterar händelser i det område som 

idag utgör Co. Louth. Han menar att detta ska ha påverkat historien och säger att det är på 

grund av detta som Ulster vinner. Han och andra har sett på de onomastiska legenderna och 

som enligt dem placerar sagan runtomkring Ulster och menar att det är därför de vinner, man 

har gjort det till en lokal legend om ortnamn. 

Jag anser att analysen ovan tillfört nya aspekter som tidigare inte undersökts på detta sätt. 

Många av de aspekter jag har analyserat, såsom Medbs roll (eller kvinnan i allmänhet) har 

undersökts av flera forskare, att Ulster framställs som heroer medan Connacht framställs som 

lögnare har även det undersökts utifrån flera olika vinklar. Det jag anser vara nytt är hur jag 

kombinerar dessa olika kategorier och visar hur sagan är mycket mer komplex än vad tidigare 

forskning visat på. Tidigare forskning har fokuserat mer på ensidiga delar av historien men 

Lincolns teori tar med fler sidor av sagan och ställer dem dessutom mot varandra för att se på 

de förhållanden som kategorierna skapar och de konsekvenser detta leder till.  

De två versionerna visar även de på skillnader sinsemellan. Den äldre framställer kvinnan 

som mer dåraktig medan den senare mer självständig, även om det i båda versionerna klargörs 

att kvinnligt ledarskap inte fungerar i praktiken. Att den ena sidan leds av en kvinna styrker i 

båda historierna Ulsters position över Connacht. Men den största skillnaden mellan de 

kategorier, i versionerna jag valt att undersöka är hur kvinnan framställs som mer självständig 

och stark i den senare versionen gentemot den äldre versionen. Även kategoriparet äldre – 

yngre har en mer komplex relation i Recension II. På det hela taget är Recension I enklare i 

berättarstilen än vad Recension II är, den senare har mer komplexa förhållanden mellan de 

kategoripar jag undersöker samtidigt som de har mer komplexa relationer inom varje par. 

Författarna till Recension I har inte vävt in sina åsikter om till exempel kvinnan lika mycket 
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utan är mer direkt på sak och säger rakt ut att en kvinnas råd är dåraktigt och så vidare, medan 

författaren till Recension II låter detta implicerar detta. 

Jag tror att det fortfarande finns mycket mer att upptäcka, i de kategorier jag undersökt såväl 

som andra. Genom detta arbete har jag lärt mig att se hur jag själv väver in min bakgrund i de 

analyser jag gör. Jag har försökt att skala bort dem så gått som det går, men total objektivitet 

är en omöjlighet. Men i enlighet med vad Lincoln skriver i Theorizing Myth’s avslutande 

kapitel har jag till skillnad från myterna en fördel som de inte har, jag har fotnoter. 
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