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Samisk skapelsesmyte 

Gjenfortalt av Ine Mariel Solrød 
 
Kilde: Kirsti Sæter, fra «Naturkontakt berättelser», Ammi Wohlin, Hållbar framtid, 
Naturskoleföreningen, 2012.  

 

For lenge, lenge siden. Akkurat på en dag som denne, gikk Jubmel – overguden å vandra i 

fjæra langs havet. Det var uvær, og det veldige bølgene brølte rundt han. Da la han merke til 

det – oppå hver en bølge red en dauding, fra underverden. De skrek og sang og ulte og bråkte 

bare verre. Da ropte den store Jubmel utover havet:  

«Ti, alle dauinger og underjordiske ånder, og forstyrr meg ikke!» Men dauingene brydde seg 

ikke om den største Guden av dem alle, og fortsatte å bråke. Da ble Jubmel sint: «Skrikene fra 

de underjordiske skjærer helt inn til margen». Han forsto at han måtte sende bud på sønnen 

sin, Bejve, Solguden.»  

Bejve kom, han hadde satt reinskinn på skiene sine som skinte som sølv. De gnistret i 

skisporene hans når han gikk – og sporene som lå igjen etter han på himmelen, strålte 

gjennom hele natta. Solens sønner og døtre kaller dette i dag for Bejves vei. Vi andre kaller 

det for Melkeveien. «Her er jeg, far. Den viseste blant sønnene dine.» «Godt. De 

underjordiskes skrik skjærer gjennom marg og bein. Jeg vil skape et nytt og godt land, hvor 

ingen dauinger forstyrrer - men for å gjøre det trenger jeg hjelp av deg.» Og Bejve, Solguden, 

lovde at han skulle sende varme og lyse over det nye landet. 

Så gikk det til slik Jubmel hadde bestemt. Men han trengte noe å lage det nye landet av. Han 

kikket seg rundt. «Kom simla mi», lokka Jubmel. «Kom, du vakre simle.» Jubmels fineste 

rein var velbygd, med tykk pels og en fryd å se på. Jubmel la hånden sin på henne og sa: «Du 

vakre vaja (reinku), som nettopp sprang på Passavarre med raske bein. Du er din herres store 

glede; av deg vil jeg skape det nye landet!» 

Med sine egne hender slakta Jubmel simla si. Han tok beina hennes å kasta det ut til 

dauingene på havet. «Ta dette beinet som et offer, og bygg meg ei bru. Ei bru som går hele 

veien fra den nye verden og ned til underverdenen, og der skal dere bli. Som lønn skal dere få 

et offerbein fra alle offergavene fra den nye verden.» Dauingene satte i gang arbeidet, og vips 

sto brua ferdig. Helt øverst, ved bruas feste bygde Jubmel den nye verden utav den lille, vakre 

simla si. De fire beina ble til jordens stamme, kjøttet ble til jorda. Blodårene til store elver og 

hårene fra pelsen ble til gress og skoger. Av hodet lagde han himmelhvelvingen, hvor han 
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festet på hennes øynene, som ble til morgenstjernen og aftensstjernen. Men hjertet gjemte han 

dypt inne i jorda. Slik har det seg at en reingjeter iblant kan høre simlas hjerteslag når han 

sitter alene i fjellet og vokter reinen sin.  

For for at alt liv skulle leve, utnevnte han sin sønn, Bejve, til hersker. Og på den måten bygde 

Jubmel vår verden, og passet på at lyden av underverdenens dauinger stilnet.  

 


