
Høst 2014 Norsk (hjemmeeksamen, allmenn tekst) 

Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 

(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelse av nedenstående tekst, 

hentet fra nettstedet 

http://www.pronett.no/spjelkavikus/mattradisjoner/Mattradisjoner.htm [02.09.2014]. 

Teksten er et utdrag av første del av en lengre artikkel om regionale mattradisjoner i Norge og deres naturgitte 

forutsetninger. 

Et forlag planlegger å utgi en antologi om regionale mattradisjoner i Europa og har valgt ut Nord-Norge som 

region for Norge grunnet denne landsdelens betydning i europeisk mattradisjon. 

Forlaget har inngått avtale med artikkelforfatteren om oversettelse av teksten. Med økonomisk støtte fra EU skal 

antologien i denne omgang utgis på engelsk, fransk, italiensk, portugisisk, rumensk, spansk, tysk. 

NB De 2 første sider av artikkelen (kildeteksten) er vedlagt oppgaveteksten KUN til informasjon. Disse sidene 

skal IKKE oversettes. 

Nordnorske mattradisjoner 

Man kan ikke snakke om én ensartet nordnorsk mattradisjon ‒ dertil er området for stort og 

mangfoldig, såvel klimatisk som befolkningsmessig. Nord-Norge er ikke bare fisk. 

Reinsdyrkjøtt fra Finnmark er høyt verdsatt og lammekjøttet fra Nordland er blitt kåret til 

landets beste. […] 

[…] I Nord-Norge var torsken og havets sølv ‒ silda ‒ ikke bare mat for folket. Fisken var 

også betalingsmiddel. Nordnorske fiskere reiste i fast rute til Bergen og byttet til seg 

forbruksvarer fra Hanseatene der. Finnmarkingene drev en tilsvarende byttevirksomhet med 

Russland ‒ den såkalte Pomorhandelen. I bytte for fisken fikk de matvarer som de ikke selv 

hadde forutsetninger til å dyrke i det arktiske klimaet. Rug og hvetemel, såkorn og andre 

forbruksvarer. 

[…] 

De store dype skogene i Nordland og Troms er et spiskammer fullt av vilt, ryper og annen 

skogsfugl, bær og sopp. På Finnmarksvidda er det ikke bare reinsdyr. Elvene her er regnet 

blant de beste lakseelvene i landet. Dessuten finner vi viddas gull ‒ og Nord-Norges 

nasjonalbær ‒ multer. 

At det er jordbruk i denne landsdelen er egentlig helt fantastisk. Andre landområder som 

ligger så langt nord, består stort sett av is og permafrost. Takket være Golfstrømmen er det til 

og med mulig å dyrke jordbær i Finnmark. 

[…] 

Nordland 

Nordland kan kalles et Norge i miniatyr, med sine 19000 øyer, høye spisse fjell og grønne 

fruktbare daler. Dette landet er det som binder Sør- og Nord-Norge sammen til et langt smalt 

rike. […] 

[…] 

Næringsgrunnlag 

I alle tider har Nordlands befolkning drevet vekselbruk mellom jordbruk og fiske. Og det var 

som regel kvinnene som tok seg av gården mens mennene rodde fiske. Fisket i Lofoten skapte 

en virksomhet som holdt stand i hundrevis av år. Et eget sosialt liv oppstod i rorbuene som 

hver for seg innkvarterte opptil 12 mann så lenge fisket varte. Å pendle mellom rorbua og 

fiskefeltet var et tøft liv. I denne mannsdominerte kulturen ble det til at man satt og fortalte 

hverandre skrøner om kvelden ‒ og det er ikke fritt for at det oppstod en del overtro. Man 

skulle ikke dra ut på fiske på en fredag, fordi det betød ulykke. Man skulle heller ikke spise 

http://www.pronett.no/spjelkavikus/mattradisjoner/Mattradisjoner.htm


sild under fisket fordi da spiste man opp for torsken. Å plystre om morgenen før man dro på 

fisket førte ulykke med seg. Listen over skrevne og uskrevne regler er lang. Enkelte av disse 

tradisjonene holdes fremdeles i live av fiskebefolkningen. 

[…] 

Mattradisjoner 

Det er to råvarer som er mer sentrale for mattradisjonene i Nordland enn noen andre. Det er 

skrei eller torsk og lofotlam. Skreien er og blir det viktigste her oppe - sier de fleste 

nordlendinger, for i neste åndedrag å skryte av Norges beste lammekjøtt - nemlig 

Lofotlammet, og det sier ikke rent lite i et land som har noe av verdens beste lammekjøtt.  

Det er et klart skille i mattradisjoner mellom Nordland og de to nordligste fylkene, ikke minst 

i bruken av råvarer - og grønnsaker. I det langt mer gjestmilde Nordlandsklimaet har det vært 

betraktelig enklere å drive jordbruk enn i for eksempel Troms. Jordbruksomsetningen i 

Nordland er også vesentlig større enn i de nordlige nabofylkene. 

Er det noe nordlendingene kan, så er det fisk. Fisken skal helst spises nytrukket og kokt. 

Nasjonalretten i fylket må vel i så måte være fersk torsk med lever og rogn.  

Men i tider da man ikke hadde dagens moderne lagringsmuligheter måtte en god del av fisken 

konserveres for lagring. Salting, speking og tørking var de vanligste konserveringsmetodene.  

[…] 

 


