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Norges største guide til eiendomsmeglere!

Finn og vurder din eiendomsmegler!

Statsbygg, som er en statlig for-
valtningsbedrift under Kommu-
nal- og moderniseringsdeparte-
mentet, skal bygge et nytt, f lott 
kontorbygg like ved Sametinget i 
Karasjok. Tirsdag kveld la avde-
lingsdirektør Kjersti Sandvik seg 
i lavvo på byggeplassen sammen 
med sametingsdirektør Rune 
Fjellheim og flere andre represen-
tanter fra byggherre og leietager. 
I følge samisk tradisjon bør man 
nemlig spørre de «underjordiske» 
om tillatelse før man kan ta i bruk 
en bygning eller et landområde. 
Ellers kan man få trøbbel, skriver 
VG.

Nysgjerrig, ikke overtro
– Noen vil kanskje synes dette er 
overtro. Selv har jeg ikke behov 
for å karakterisere ritualet, jeg er 
bare nysgjerrig. Både Statsbygg 
og jeg har respekt for denne sa-
miske tradisjonen, og stiller med 
et åpent sinn, sier Sandvik til sam-
me avis.

Jan Opsal, religionsforsker ved 
Misjonshøgskolen, opplyser til 
Dagen at det Statsbygg gjør i Ka-
rasjok er uvanlig, og trekker noen 
linjer til Asia og feng shui, en kine-
sisk praksis som brukes mye i for-
bindelse med planlegging og utar-
beiding av byer, landsbyer, boliger 
og bygninger.

– I Asia vil du finne bygg som in-
gen vil ta i bruk fordi disse prose-
dyrene ikke ble ivaretatt, opplyser 
han.

FeNg shui
Ifølge Opsal har feng shui-tradi-

sjonen særlig slått an i Vesten.
Mens han snakker legger han 

inn et søk på ordet og får 7.000 
norske resultat.

I Norge legges det mest vekt på 
innredning i hjemmet, og hvor-
dan ulike elementer skal plasse-
res. Hus med god feng shui skal 
visstnok gi god livskvalitet, og 
kontorbygg med god feng shui gir 
bedre arbeidskvalitet.

– Du finner et betydelig marked 
i Norge for fenomener som er be-
slektet med det som skjer i Finn-
mark, og som er knyttet opp til det 
jeg vil kalle en form for natur-reli-
giøsitet, sier han.

respekt og aksept
Mellom linjene i VG sin artikkel 
leser Opsal at Statsbygg forhand-
ler fram en aksept i omgivelsene 
for det nye kontorbygget ved å ta 
hensyn til en samisk tradisjon.

– Men ved å gjøre det, vil man 
også symbolsk bekrefte og videre-
føre de forestillingene som ligger 
til grunn, selv om man ikke tror på 
dem. Å sove i denne lavvoen er et 
skritt lenger i retning av en kultisk 
handling enn når man tar av sko-
ene for å gå inn i moskeen. Det er 
noe mer enn å bare vise respekt for 
andres forestillinger, fordi man 
også selv går inn i det og trekker 
praktiske konsekvenser av disse 
forestillingene, sier han.

Opsal har vanskelig for å se at 
noen tar skade av det som skjedde 
i Karasjok, selv om man kan pro-
blematisere det prinsipielle ved 
det. Han mener ikke at hendel-
sen stiller Statsbygg i en pinlig si-

tuasjon, med bakgrunn i at der er 
prisverdige sider ved det de gjør, 
og ikke minst at de vil gi uttrykk 
for at de vil ha et godt forhold til 
lokalsamfunnet.

– Mennesker er nok viktigere 
for Statsbygg enn åndene, kon-
kluderer han.

sov godt
Sametingsdirektør Rune Fjell-
heim opplyser til Dagen at de som 
overnattet i lavvoen sov utmerket. 
Han beskriver det som en rolig og 
fredelig natt.

– Ville det spilt noen rolle for ut-
byggingen om dere ikke sov godt?

– Dette handler jo om dialog, 
sier han, og drar litt på det. – Det 
handler om at man i ydmykhet 
ønsker å be om ro, og slik vi kan 
tolke det er det klart for utbyg-
ging, uten at jeg vil spekulere så 
mye i alternativet.

– Hva tenker du om at flere re-
presentanter fra Statsbygg fak-
tisk var villig til å overnatte i lavvo, 
som et ledd i en samisk tradisjon?

hyggelig
– Det opplever jeg som hyggelig og 
respektfullt. Tradisjonen hand-
ler jo om at man ikke bare skal ta 
seg til rette når man kommer til 
et nytt område. Derfor synes jeg 
det er flott at Statsbygg deltok i re-
spekt for at tradisjonen fins, uten 
at de behøver å slutte seg til noen 
form for tro eller tradisjon.

I forbindelse med at han selv 
bygde hus, var han på tomten og 
«forsøkte å se til at det var ok».

– Hva gikk det konkret ut på?

– Det handlet bare om å være 
der, sette seg ned og kjenne etter 
om det opplevdes ok å bygge der.

Mer vaNlig
Opsal tror at praksisen med å 
spørre de «underjordiske» om 
byggetillatelse vil bli mer vanlig, 
og begrunner det blant annet med 
den økende bruken av feng shui i 
Norge generelt, og med at Stats-
bygg i nord opplever at praksisen 
gir bedre aksept for sin virksom-
het i lokalsamfunnet.

– Har de gjort det et par ganger, 
vil det bli oppfattet som negativt 

hvis de avvikler praksisen, tror 
han.

Ronald Grambo, som har skre-
vet oppslagsbok om overtro, vars-
ler og tegn, er godt kjent med den 
samiske folketroen.

– Skal man bygge på en plass 
der man vet at de «underjordis-
ke» holder til, må man pent be om 
tillatelse, sier han, og legger til: – 
Det er mange ting vi gjør som kan 
karakteriseres som overtro, men 
som man gjør av psykologiske 
grunner, eller for sikkerhets skyld.

teltet for å tilfredsstille 
de «underjordiske»

SamiSk tro: Representanter fra Statsbygg har 
ligget i lavvo for å spørre de «underjordiske» om 
byggetillatelse. – Et skritt i retning av en kultisk 
handling, mener teolog.
 Johanna Hundvin Almelid       johanna.hundvin.almelid@dagen.no       JohannaHAlmelid

Nysgjerrig: – Jeg er bare nysgjerrig, sa avdelingsdirektør Kjersti 
Sandvik i Statsbygg til VG før hun overnattet i lavvoen. 
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