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Vårt daglige brød 

Bergen er viden kjent for sin fiskeeksport, særlig av tørrfisk i alle kvaliteter. Råvaren 

kom nordfra to ganger hver sommer med jekter lastet til ripen av denne fantastiske 

matvaren som heter tørrfisk. Under de såkalte nordfarstevnene lå det godt over 

hundre jekter på Bergen våg for å losse. Men hva tok de med seg tilbake? Jo, selvsagt 

alt det som Nord-Norge trengte av byvarer, og der kom korn- og melprodukter inn 

som en god nummer en! For der oppe kunne det ikke dyrkes mye korn, så det de 

trengte måtte i hovedsak importeres.  

Ikke for det – Vestlandet har heller ikke de beste betingelser for korndyrking. Men vi 

fikk altså fisken, og derved et godt kort å handle korn med. For den tørrfisken som 

kom fra Nord-Norge ble eksportert ut igjen til et fiskespisende Europa, og derfra 

kom kornet tilbake som returlast. Siden Bergen var landets største eksportby for fisk, 

ble den således også landets største importby for korn. Dette ga to utslag: For det 

første fikk vi her en sterk mølleindustri knyttet til våre mange vassdrag, og for det 

annet fikk vi et sterkt bakerfag.  

Faget må selvsagt ha eksistert så lenge kornet har vært dyrket, og i Bergen må vi anta 

at det var organisert i et bakerlaug allerede i middelalderen. Vi vet bare så lite om det. 

Men fra slutten av 1500-tallet av, eller nøyaktig fra 10. mai 1597 av, vet vi at et 

bakerlaug har eksistert her i byen, for vi kjenner laugsbestemmelsene. Der står det at 

lauget skulle bestå av et bestemt antall bakerbedrifter, 16 i alt, og at andre ikke fikk 

drive med baking eller salg av bakervarer. 

Dette ga bakerne i lauget en trygghet for at de ikke fikk ufaglig konkurranse. Men 

den tryggheten trengte de også, for det var knapt noe håndverk som det kostet mer å 

Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det 

konkrete oversettelsesoppdraget (translation brief). Derfor følger her beskrivelsen 

av et tenkt oppdrag for oversettelsen av nedenfor stående tekst, tatt fra Bergens 

Tidende, boligmagasinet, 18.05.13. Forfatter: Tryggve Fett, borgermester i Gamle 

Bergen (et museum) 

Denne teksten skal brukes i en museumsbok for utenlandske besøkende på et 

bergensk museum.  



etablere. Det å få bygget en bakerovn var dyrt, særlig fordi brannforskriftene til slike 

ovner var strenge også da, og bakerne måtte ha noenlunde sikkerhet for at varene 

ville bli solgt og at driften ville svare seg. Vi vet ikke hvor de 16 bakeriene lå i byen, 

men fra senere tider kjenner vi til myndighetenes forsøk på dels å holde dem litt 

borte fra annen bebyggelse – nettopp på grunn av brannfaren – dels å spre dem 

jevnest mulig ut over byen, slik at alle områdene hadde et bakeri i nærheten. Vi 

snakker tross alt om det daglige brød, med opp mot 50 sorter bakverk på menyen. 

Selv om antall bakerier blir utvidet fra de opprinnelige 16 til 20 midt på 1600-tallet og 

til 24 i 1744 – organisert da som regelrette privilegier – blir de nye bevilgningene 

umiddelbart fylt opp med kvalifiserte bakermestre. Det hele fortsetter i et svært 

lukket fagmiljø, der visse familier går igjen fra far til sønn i mange generasjoner. I en 

av disse familiene var slektskapet så tett at bakermesteren kom til å være onkel til sin 

egen kone, og hans sønn fetter til både sin mor og sin svigermor. Skal du som 

utenfrakommende inn i slike miljøer, har du i praksis bare en mulighet: Å gifte deg 

inn i det, enten med en bakerdatter eller med enken etter en hensovnet mester – 

forutsatt at det ikke er noen sønn i huset, for da står han uansett foran deg på 

rangstigen. 

Ikke rart de voktet på sine rettigheter, for når først bakerovnen var bygget og 

bakeriet etablert, så var yrket et av de mest lukrative håndverk som eksisterte, 

kanskje det mest lukrative.  
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