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HVORDAN REINEN FIKK BLÅ KLOVER 
 
Hentet fra Staloer tror månen er et bål, Kirsti Birkeland, 1986:  
https://www.nb.no/nbsok/nb/c21ff3cd16168e671c01fd5b208019a4?lang=no&fbclid=IwAR2
HQ473G1klA8wAcoZfNnvkVNmJOjWAoVVXUSf9AO9EUhgDQftvQl5YnVM#29 

 
En same hadde tre døtre. En dag kom en stalo og fridde til den eldste, og han fikk henne til 
kone. Da de skulle reise hjem til sitt, sa staloen til svigerfar at han var velkommen til å besøke 
dem.  
  - Men hvordan finner jeg veien dit? spurte samen.  
  - Du skal bare følge myrene og sumpene, så finner du det nok, sa staloen, og så dro de.  
En tid etter kom en fiskeørn og fridde til den andre datteren, han fikk henne til kone, og idet 
de tok avskjed for å reise hjem med henne, ba også han svigerfaren om å komme å besøke 
dem.  
  - Men hvordan skal jeg finne veien hjem til deg? spurte samen.  
  - Hvis du følger sjøene og de store elvene, så finner du det nok, sa fiskeørnen, også 
reiste han med kona si.  
Atter gikk det en tid, da kom en sajve og fridde til den yngste datteren. Han fikk henne til 
kone, og han ville også gjerne at svigerfaren skulle komme å gjeste dem i hjemmet deres.  
  - Du skal bare gå gjennom de store skogene, så finner du fram, sa sajven, og så fór de.  
 
Nå ble det ensomt i gammen, og det varte ikke lenge før samen begynte å sakne døtrene sine. 
Så ville han dra av sted for å gjeste dem og dattermennene og se hvordan de levde. Først la 
han av sted mot stalo-gammen.  
 
Han gikk langs myrene og sumpene, sånn som staloen hadde sagt. Da han kom fram var 
datteren alene med sitt lille barn.  
   - Mannen min er på jakt, sa hun, - men han kommer når det lir mot kveld.  
Etter en stund kom staloen hjem med viltet sitt. Han snørte opp sekken, og den var full av 
frosk og padder. Det var hva de pleide å ete der i huset. Men samen likte ikke slik mat, og det 
gjorde ikke datteren hans heller.  
 
Det varte ikke lenge før gjesten sa at nå ville han dra videre til den andre datteren sin og se 
hvordan hun hadde det. Stoloen ville være med.  
  - Du får bli her så lenge, du, sa han til kona si, og så dro de for å finne stedet der 
fiskeørnen bodde. De fulgte sjøene og de store elvene slik fiskeørnen hadde sagt, og da de 
hadde vandret både lenge og langt, kom de fram til gammen. Her var også kona alene 
hjemme.  
  - Mannen min er på jakt, men han kommer hjem til kvelds, sa hun.  
Da det led litt utpå, kom fiskeørnen. Han hadde sekken full av stor, vakker fisk. Her syntes 
samen at de levde godt, og så ble de der i lang tid.  
 
Men en dag sa han at han ville reise til den yngste datteren sin, for nå ville han vite hvordan 
det sto til med henne. Begge dattermennene ville være med, og de ga seg i vei for å lete opp 
stedet der sajven hadde hjemmet. De gikk gjennom de store skogene slik sajven hadde sagt. 
Da de hadde gått lenge kom de til et sted hvor gresset var trampet ned og gnagd av, og det lå 
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lort alle steder etter gress-etere. Forlatte teltplasser så de også.  
 
Samen begynte å jamre seg: - Å, om min yngste datter må leve av bare gress, da har hun et 
usselt liv!  
De fulgte tråkket, og til sist fant de fram dit teltet sto. Kona var alene hjemme. Hun så ikke ut 
til å lide nød.  
  - Mannen min er i reinskog, sa hun. – Han kommer nok hjem mot kveld.  
Da det led om litt hørte de en dur som av et stort følge. Snart kom dattermannen med en 
vakker reinhjord. Da skjønte samen hvem som hadde spist av gresset og tråkket i det. Sajven 
ble glad da han så at det var kommet storfremmede.  
  - Nå skal vi stelle til fest, sa han.  
Selv kokte savjen gode retter av reinkjøtt og margbein, og kona stelte til ost av melken. De åt 
alle sammen med stor glede og hadde det godt. Svigerfaren var meget tilfreds med sin 
velstående dattermann.  
 
Neste dag begynte de å leke. Noe slikt hadde ingen av gjestene vært med på før. Det gjaldt å 
krysse elva uten å bli våt, å la seg falle utenfor berget uten å slå seg, og å forvandle seg til dyr. 
Sajven kunne mange kunster.  
  - Her er det godt å være, sa samen til datteren sin. Men staloen forstyrret både leken og 
samværet med bråk og spetakkel. Og ikke kunne han lære noen av kunstene heller. 
Svigerfaren fortalte sajven om hvor usselt staloen hadde det i hjemmet sitt.  
 - Det eneste han kan skaffe kona si å spise er frosk og padder, klaget han.  
Sajven ble harm og besluttet å fri henne fra en så dårlig mann.  
 
Det var en ting staloen likte bedre enn alt annet her i sajve-gården. Det var å ri på tamme rein. 
Hun brukte bena også, de var så lange at de rakk i bakken, og det var vel derfor reinen maktet 
å være ham. Nå hentet sajven en stor, vill reinokse.  
  - Vil du prøve å ri denne? spurte han staloen.  
Staloen var mer enn villig. Sajven bandt ham godt fast, så han ikke skulle bli kastet av. Så sa 
han til reinbukken, som hadde vakre, røde klover:  
  - Spring av sted alt du kan, og kom ikke igjen før dine røde klover er blitt blå! 
Reinen satte av sted.  
 
Lang tid etter kom den tilbake. Da var klovene blå. Men hvordan det skjedde, det er det ingen 
som var vitne til. Staloen var i hvert fall borte. Fra da av har alle rein blå klover. Derfor blir de 
ofte kalt Blåklove.  

 


