
Historien om den hellige bjørn 

 

Samisk kultur har mange historier.  Et eksempel er historien om den hellige 
bjørnen - Dette er en svært gammel religiøs historie. 

Det var en gang ei jente som vokste opp med sine tre brødre. Dessverre var de 
ikke snille med henne. De behandlet henne svært dårlig. Jenta flyktet til slutt fra 
sine brødre ut i skogen. Aldeles utslitt fant hun et bjørnehi hvor hun kunne hvile. 
Da hannbjørnen som bodde i hiet kom tilbake, fant han den sovende jenta. Jenta 
og bjørnen ble venner og de likte etter hvert hverandre svært godt. Til slutt giftet 
de seg og fikk en sønn sammen. 

Årene gikk og en dag sa bjørnen til sin kone at det var på tide for ham å dø. 
Han var blitt gammel. Når høsten kom og den første snøen hadde falt, ville han 
gå ut i skogen og la de tre brødre jakte på ham og drepe ham. Kona prøvde på 
alle måter å overtale bjørnen til å droppe planen, men han var helt bestemt.  

Høsten kom og bjørnen gjorde som han hadde sagt. Han ba sin kone om å 
knytte en messingplate i pannen hans slik at hennes brødre kunne skille ham fra 
andre bjørner. Bjørnen spurte så kona om alle hennes brødre hadde vært like 
slemme mot henne. Hun fortalte at den eldste broren var den slemmeste og den 
yngste broren var den snilleste.  

Da den eldste broren kom til hiet løp bjørnen ut og rev ham i fillebiter, men ikke 
mer enn at han overlevde. Bjørnen gikk uskadd tilbake i hiet. Da den mellomste 
broren kom til hiet skjedde det samme. Bjørnen kom ut og slo ham med sin store 
labb og flerret ham stygt på ryggen. Broren ble sterkt skadet, men ikke verre enn 
at han kunne krype hjem. Da den yngste broren kom ba kona han om å skyte 
bjørnen raskt så ingen av dem skulle lide.  Straks bjørnen var drept løp kona 
gråtende inn i skogen. Hun dekket ansiktet med hendene sine og unngikk å se på 
da brødrene flådde hennes kjære bjørn. Brødrene hang skinnet opp til tørk og la 
alt kjøttet i ei stor gryte. 

Da kom plutselig bjørnens sønn. Han skjønte at kjøttet i gryta måtte være hans 
far da han så messingplata på bakken. Han forlangte straks å få alt kjøttet. 
Brødrene nektet å gi ham noe. Da truet sønnen med å gjenopplive sin far fra de 
døde. Gutten slo forsiktig på bjørneskinnet og sa "min far stå opp, min far stå 
opp." Da begynte det å koke noe forferdelig i gryta og kjøttet begynte å hoppe 
og sprette. Brødrene ble så redde at de forlot stedet umiddelbart og sønnen 
kunne ta med seg sin kjære far og hedre ham på et hellig sted. 


