
Fordypningstekst

Å leve og bo i en lavvo eller en gamme

Hvordan leve i en lavvo eller gamme? Å leve 
og bo i en lavvo eller en gamme krever regler 
som passer til lavvo-livet. Man er på flytting, 
men alt man vanligvis gjør og holder på med 
i hverdagen skal skje i en lavvo mens man er 
under flytting. Man spiser, sover, samtaler, syr, 
reparere noe, lager mat, vasker seg og mye 
annet av det samme som man gjør hjemme, 
men det er bare litt mindre plass i en lavvo så 
derfor er det viktig med lavvo-regler. 

Kjøkkenet, eller boaššu i lavvoen er på mot-
satt side av inngangen. I boaššu er det både 
mat og alt utstyr man trenger for å lage mat 
over bålet. Der sitter som regel mor eller/og 
far. Det er fordi det er de som lager maten og 
sørger for å dele ut mat til alle. Alle de andre 
sitter i loaiduen og har hvert sitt lille om-
råde i soggi, med personlige ting som bøker, 
tannbørste, fat og spiseredskaper. Han eller 
hun som passer på bålet skal sitte ved utgan-
gen for lettere kunne å kunne stikke ut etter 
vedkubber. 

I en lavvo må alle spise samtidig, slik at det 
blir tid til andre aktiviteter som må gjøres i 
 løpet av dagen. Alle må passe på sitt eget fat 
og spiseredskaper og selv vaske de etter at de 
har spist, og legge dem tilbake i sin soggi. 
Dersom man må gå ut eller bytte plass un-
der mål tidet, må man gå bak ryggen på de 
 andre som spiser. Dette for at det ikke skal 
komme rusk i maten til de som spiser. Hvis 
man ønsker å flytte til  loaiduen på den andre 
siden av bålet må man gå via utgangsdøra. Å 
skritte over boaššu er strengt forbudt for der 
lå opprinne lig også noaidien sin tromme og 
boaššu regnes derfor som svært hellig sted. 
Det er heller ikke lov å skritte over glørne, 
også bålet er hellig. 
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