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DA DYRENE FANT SIN PLASS  
 
Hentet fra Staloer tror månen er et bål: 25 sørsamiske eventyr, Kirsti Birkeland, 1986:  
https://www.nb.no/nbsok/nb/c21ff3cd16168e671c01fd5b208019a4?lang=no&fbclid=IwAR2
HQ473G1klA8wAcoZfNnvkVNmJOjWAoVVXUSf9AO9EUhgDQftvQl5YnVM#27 

 
Det var i de tider da dyrene jaktet sammen. En gang gikk bjørn og varg, jerv og frosk ut med 
pil og bue for å få tak i noe kjøtt. Imens skulle hunden dra fram ved til bålet, og haren skulle 
hente gryten til å koke kjøttet i.  
  De traff snart på en villreinflokk. Bjørnen skjøt først, og pilen traff en rein i ryggen. 
Vargen traff den i bogen, jerven i strupen og frosken i hjertet.  
  Så satte de seg ned og ventet på at hunden og haren skulle komme med sitt. Men ingen 
kom, og så ble de arge på hverandre der de satt, og begynte å trette om hvem som hadde felt 
reinsdyret. Bjørnen brummet, vargen ulte og jerven snerret. Alle prøvde å overdøve 
hverandre. Bare frosken sa ikke noe.  
  Til sist sa bjørnen:  
  - Du, frosk, får avgjøre tretten. Hvem av oss var det som tok livet av reinen?  
  - Det var vel meg det, mente frosken, for det var jeg som traff den i hjertet.  
Da ble de andre rasende og kastet seg over frosken.  
  - Du da, som verken har pels eller klør eller snute, du kan vel ikke skyte en rein! 
Så slo de frosken flat og kastet den ut i et sivgrodd tjern. Der har den bodd siden, og den har 
blitt mindre og mindre ettersom tiden har gått.  
 
Da kom haren hoppende, men noen gryte hadde den ikke.  
  - Hvor er gryten du skulle hente? Spurte bjørnen og vargen og jerven.  
  - Å, den var så tung, klynket haren, - jeg orket ikke å bære den. Se hvordan de fine, 
lange ørene mine ser ut!  
Haren hadde sotet til ørene sine for å vise at den hadde bakset og strevd med gryten.  
  - Å, du er en latfant! ropte bjørnen og vargen og jerven.  
  - Nå gjør vi opp med deg som vi gjorde med frosken.  
  - Hva gjorde dere med frosken? spurte haren.  
  - Vi slo den flat og kastet den i tjernet.  
Så langet de ut etter haren. Men haren spratt unna, ett hopp hit og ett hopp dit og kom seg 
vekk. Og sånn spretter den fremdeles for å fri seg fra farene i livet.  
 
Men ennå var ikke hunden kommet med bålved. Den var i stedet gått inn til menneskene.  
  - Hvis dere gir meg mat, sa den til dem, - da skal jeg hjelpe dere med å holde 
reinhjorden sammen, og skremme villdyrene som kommer. Slik hadde det seg at hunden fikk 
arbeide for menneskene, og den dro aldri tilbake til de andre dyrene.  
 
Bjørnen og vargen og jerven orket til slutt ikke å vente lenger, så de åt kjøttet rått. Men 
vennskapet var det slutt på: Dermed dro de hver til sitt sted: Bjørnen labber i skogåsene, 
vargen streifer omkring boplassene og langs veiene, og jerven vandrer langt inni fjellet.  
Men haren hopper overalt.  
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