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Forord  
 

«Onkel hadde hengt opp reinkjøtt til tørk med hønsenetting rundt.  Men det var et hull i nettingen der 

en kunne få armen inn i hullet å få tak på kjøttet. Og vi søskenbarna gikk på stabburstaket der det 

hang, og vi forsynte oss og spiste. Og så kom onkel og så oss, og kom ut på trappa for å kjefte.. «Ka e 

det dokker driv me, ikke stjæl tørkakjøttet mitt.»  Søskenbarna mine de var jo raske som bare det og 

hoppa ned mens jeg satt med armen inne i buret.. og hang meg fast og surra meg inn i noen sener og 

netting over skallene. Så hoppet jeg fra taket med det surra fast til meg og endte opp med å henge opp 

ned fra taket, og dingla og vinlga og håpet på at jeg skulle dette ned i snøen og ikke på barflekken 

inntil huset. Det gikk heldigvis bra. Og søskenbarna mine satt bak stabburet og holdt på å flire seg i 

hjel, og det gjorde også onkel. Han sto på trappa og gliste og kjefta.» 

 

Velkommen til historien om samisk mattradisjoner, kulturarv og identitet.  Her er en historie fra en av 

informantene, Laila, som forteller om en av sine gode minner i fra barndommen. Jeg ser for meg at 

denne historien kan sette dere som leser i rett stemning. Gode minner om barndommen, tenk tilbake 

selv. Har du noen minner om hvordan maten ble til i din barndom? Ser du for deg hvordan det var da? 

Og drømmer du også av og til om det som var?  Laila sin historie forteller om generasjoner som 

samles, om mattradisjoner, om teknikker og om læring. Mine historier handler om noe av det samme. 

Jeg husker bestemor sine søndagsmiddager som alltid ble avsluttet med dessert, og jeg elsket alltid 

desserten.  

Takk til Marzia Vartutti for god veiledning og rosende ord.  Det var akkurat det jeg trengte for å yte.  

Og takk for det velrettede virtuelle sparket bak, da jeg en måned før innleveringsfristen sa -dette rekke 

jeg ikke. Det viste seg at jeg tok feil og du hadde rett. 

Takk til informantene.  Ekte og engasjerte.  Ærlige og ærgjerrige.  Dere delte så raust av deres 

kunnskap og kultur.  Uten dere - ingen oppgave.   

Takk til Màrkomeannufestivalen som ga meg midnattssol med fønvind og joik hele natta.   

Takk til markomammane som ga meg samiske mattradisjoner ei hel helg.   

 

God lesning  

Hilsen Ellen   

 

PS! Hvis du som leser dette tenker at dette vil du gjerne høre mer om, så inviteres du herved til å ta 

kontakt. Jeg kommer gjerne for en prat eller et foredrag.  
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1. Bakgrunn 

I denne oppgaven vil du få lese om samiske mattradisjoner som immateriell kulturarv. Jeg 

ønsker å få mer innsikt i hva som er samisk tradisjonsmat og hva slags egenskaper og verdier 

de som tar vare på, praktiserer og formidler disse mattradisjonene har, samt hvordan de har 

fått kunnskapen til seg og hvordan de tenker den kan gis videre.   

Tradisjonsmat er et tema det er mye interesse rundt. Kunnskap om mat og tilbereding tilbys 

og interesserer mange. Til og med dagens næringsliv lar seg rive med i vår begeistring for 

tradisjoner. De har nå en serie der bonden Jon Fredrik Skauge viser hvordan han lager smør 

på Fannremsgården (Buer, 2019). Jeg ser også at kunnskap om ville vekster, lokale råvarer og 

lokalt produserte landbruksvarer får mye oppmerksomhet. Som for eksempel Geir Nødseth 

som i Dagbladet i april fortalte om sitt ønske om å formidle tradisjonsmat gjennom arven fra 

sin far og som nå har 160 000 følgere på bloggen «Far min sitt kjøkken» (Berg, 2019). Og 

tradisjonsmat er stadig tema på konferanser, blant annet gjennom kulturarvsseminarrekken 

Breidablikk. (Harby, 2018). Nysgjerrigheten er stor blant meg og mange andre.   

Kanskje er det slik at jeg er ekstra nysgjerrig i saken fordi jeg jobber med det til daglig ved 

siden av studiet. Jeg er leder i Norges Bygdekvinnelag, (NBK), og jobber der aktivt med å få 

flere til å se verdien av norske mattradisjoner. For eksempel har jeg vært med på 

Bygdekvinnelagets prosess for å få akkrediteringen som rådgivende organisasjon om 

immateriell kulturarv innen tradisjonsmat i UNESCO systemet.  Vi snakker om våre 

medlemmer som kulturarvsbærere og ønsker å gjøre mer for å få spre praksiser og 

handlingsbåren kunnskap omkring det å lage mat på tradisjonelle norske råvarer og metoder.  

Vi har i fra 2017 samlet inn oppskrifter på tradisjonsmat som er publisert på 

www.norsktradisjonsmat.no. Jeg har også fått være med på å ta fram materiale, som ligger 

hos Norsk etnologisk granskning, som inneholder en innsamling som Norges Bygdekvinnelag 

gjorde på 1950tallet om norsk mat. I dette materiale er det svært liten representasjon innenfor 

samiske mattradisjoner. Bygdekvinnelaget har liten aktivitet i de nordligste områder av landet, 

men allikevel kan det nok hende at det er noe som blir oversett.  

En av grunnene for at jeg velger nettopp velger samisk vinkling på oppgaven er at jeg i mars 

2018 var deltaker på FN’s kvinnekommisjon. (Kvinnekommisjonen er det viktigste globale 

forumet for spørsmål om likestilling og kvinners rettigheter.)  Der, som flere andre steder, er 

urfolks rettigheter og muligheter viktige tema. Jeg deltok på en side-event om urfolkskvinners 
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rettigheter, arrangert av Sametinget og Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS).  

Jeg ble sterk påvirket av at folk fra Uganda og Guatemala reiste seg opp og uttrykte 

overraskelse og forskrekkelse over at også vi i Norge har drevet med etnisk diskriminering og 

forsøk på utryddelse av kultur. De påpekte at vi i Norge har et ansvar for å hjelpe 

urbefolkningen til å få fram igjen det de har mistet gjennom vår undertrykkelse.  Det ble en 

vekker for meg, og også en inspirasjon til nettopp å ta tak i problemstillingen, Det gav 

inspirasjon til å tenke på hva jeg kan gjøre for å bygge egen og andres kunnskap om samiske 

mattradisjoner. Og nå har jeg den muligheten. Jeg kan bidra med å øke kunnskapen. Jeg kan 

undersøke temaet nærmere i min masteroppgave, og jeg kan videreformidle min kunnskap. Et 

siste argument for å velge å skrive nettopp denne oppgaven er at jeg vet at samisk kultur og 

identitet er viktig for museums Norge og det offentlige kulturarvsarbeidet ellers. Nettopp fordi 

minoritetene er underrepresentert, og at det i det offentlige miljø er et søkelys på at alle må få 

sin fortjente plass i offentlige institusjoner. Derfor trengs det at flere forsker på området.   

Problemstilling  

Min inngang er samisk tradisjonsmat, men den kunne også ha vært andre deler av den 

immaterielle kulturarven som folkemusikk, håndarbeidsteknikker eller annet. Mat lager vi 

hver dag, det er en så naturlig del av livet at den kanskje kan bli usynlig. Og nettopp det å 

sette søkelys på det til dels usynlige kan bidra med å fremme mat som en del av den 

immaterielle kulturarven.  Det er også innenfor mattradisjoner jeg har mest å bidra med faglig 

fra før, og hvor jeg har mitt engasjement.  

Jeg presenterer en forenklet utgave av definisjonen på tradisjonsmat her. Dette gjør jeg her for 

å legge premisser for teksten. En mer utfyllende definisjon vil komme i kapittel 2. 

Tradisjonsmat er mat og matpraksiser fra generasjoner før oss som ivaretas fordi det 

anerkjennes som meningsfylt av kulturarvsbæreren. Kulturarvsbæreren er den som praktiserer 

og formidler kunnskapen og praksisen om mattradisjonene. Tradisjonsmaten er avhengig av 

kulturarvsbæreren for å bestå.  

Jeg velger å formulere problemstillingen for denne masteroppgaven slik: Hvilke praksiser kan 

identifiseres som samiske mattradisjoner, og hvordan bidrar diskurser om kulturarv og 

identitet til å forme tradisjonsmaten. 
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2. Teoretiske kulturarvsperspektiver 

Jeg vil her presentere det nødvendige teoretiske rammeverk som skal til for at jeg kan 

gjennomføre og analysere datainnsamlingen relevant for problemstillingen; Hvilke praksiser 

kan identifiseres som samiske mattradisjoner, og hvordan bidrar diskurser om kulturarv og 

identitet til å forme tradisjonsmaten. For å kunne svare vil jeg redegjøre for noen sentrale 

begrep som en teoretisk inngang på spørsmålet.   

 Hva er kulturarv og mat som kulturarv  

 Kjennetegn ved kulturarvsbæreren  

 Kulturarvens kår 

Denne teoretiske redegjørelsen vil også danne grunnlag for analyse og diskusjon av funnene.  

Kulturarv  

Kulturarv som begrep er ganske nytt.  Til tross for at det handler om historien som kan være 

mange tusen år tilbake i tid. Eriksen forteller om at begrepet var ukjent i Norge for 20 år 

siden, men at det nå er et ord som brukes både som har en allmenn utbredelse og brukes både 

om hus, mat og ofte som politisk og administrativt språk, som fagterm og som navn på 

studietilbud og på institusjoner (Eriksen, 2009). Det er rett og slett vanlig dagligtale. Det 

brukes nå om svært mange forskjellige fenomen.  

Et oppslag i ordboka forteller at arv er omstendigheter eller fordeler som er sendt videre fra 

tidligere generasjoner. Kulturarv kan blant annet beskrives som fortidens forhold til nåtid og 

fremtid (Harrison, 2013). Når kulturarv beskrives på denne måten betyr det at det  ikke 

håndgripelige ting, men verdier og meninger som vi gir til fortiden. Et ting i seg selv er ikke 

kulturarv, men når vi gir den mening og verdi blir det en del av kulturarven. Howard mener 

også at ikke noe blir kulturarv før det er identifisert og anerkjent (Howard, 2003). Begrepet 

kan forstås i bestemt form som den kirken eller den boken, som objekt og noe som er 

materielt. Men det kan også forstås som en mer abstrakt beskrivelse som for eksempel, 

folkedans og folkedraktkulturen – eller tradisjonsmaten. Skikker, religiøse ritualer, 

handverksferdigheter og andre tradisjoner er immaterielle. I den senere tid har det blitt vanlig 

å snakke om immateriell kultuarv som eget begrep, særlig etter at Norge ratifiserte UNESCOs 

konvensjon om immateriell kulturarv i 2007.  
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UNESCO definerer Immateriell kulturarv slik:  

«Immateriell kulturarv betyr praksis, framstillinger, uttrykk, kunnskap, ferdigheter – samt 

tilhørende instrumenter, gjenstander, kulturgjenstander og kulturelle rom - som samfunn, 

grupper, og i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner som en del av sin kulturarv»  

(UNESCO, 2003).  

Definisjonen av immateriell kulturarv gjelder mat som kulturarv siden denne definisjonen 

også inneholder mer enn bare referanser til objekter. Framstillinger, kunnskap, praksiser, 

ferdigheter er alle begreper som i høyeste grad har med framstilling av mat å gjøre. Dette gjør 

at vi kan si at mat kan være immateriell kulturarv.    

Tradisjonsmat  

Mat kan altså være kulturarv. Bruken av ordet tradisjonsmat omhandler den delen av 

kulturarven som går på mat. Det er det dagligdagse begrepet på mat-kulturarven, litt likt slik 

vi også bruker begrepene på folkemusikk og folkedans som vår kulturarv innen dans og 

musikk. Jeg vil her redegjøre nærmere for begrepet. Det brukes nemlig ofte med til dels svært 

forskjellige meninger. For videre analyse vil jeg også gjøre en egnet oppdeling av begrepet og 

dets innhold.   

Mange bruker begrepet tradisjonsmat i det offentlige. Som for eksempel fjordland ferdigmat 

som serverer byggrynsgrøten ferdig laget som tradisjonskost markedsført ved hjelp av 

kjendiskokken Arne Brimi, eller den lokale kafeen som serverer kjøttkaker til middag og 

kaller det tradisjonsmat og bondekost etter gamle tradisjoner. Og når jeg spør folk om de kan 

angi en tradisjonsmatrett, så kan veldig mange det. Mange vet kanskje også hva det ikke er. 

Det er ikke pizza Grandiosa. Det er ikke pasta. Og det er ikke sushi. Men hvorfor er det slik 

og hvem bestemmer det?   

Ordet tradisjonsmat er satt sammen av to ord, mat og tradisjon. I seg selv er disse to ordende 

meningstette og kan gis mye forskjellig innhold. Det gjør at det kan være komplisert å gi en 

god og dekkende beskrivelse til ordet tradisjonsmat, både som mental forestilling, altså hva vi 

tenker om det, og som fysisk manifestasjon.  Mat gir mange ulike assosiasjoner som peker i 

forskjellige retninger. Mat kan være varer til salgs eller det kan være natur i form av vekster, 

produksjonsdyr og ernæring til våre kropper. Mat er råvarer som vi skal tilberede, mat er 

produkter som kjøpes og selges. Produktene kan være satt sammen av flere deler og eller være 
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bearbeidet, de kan være konsumferdige eller bare delvis ferdige. Maten er også en del av en 

rituell sosial setting. Mat er det vi trenger som føde for mennesker. Men mat behøver ikke 

være tradisjon. Det kan være problematisk å si hva som er og hva som ikke er tradisjon.  Jeg 

vil videre vise hvordan mat kan settes i sammenheng med tradisjon.   

Tradisjon er et mangetydig begrep, i denne oppgavens sammenheng så er det snakk om noe i 

fortid.  Som en kuriositet kan det nevnes at EU har en egen regel som definerer noe som 

tradisjon som det har foregått en generasjon eller mer. Og med generasjon så presiserer de 25 

år. Eriksen sier det brukes om både produkt og prosess men også om overlevering av 

kulturuttrykk (Eriksen & Selberg, 2006). I nyere forskning har blitt en endret oppfatning av 

tradisjon som en ren statisk oppfattelse av overlevering fra fortiden. Det viser seg at det kan 

være overraskende hvor nye tradisjoner kan være. Institusjoner, konvensjoner og spesielle 

tradisjoner kan vinne frem gjennom kulturelle diskurser og sosial og politisk kamp. 

Konklusjonen er at «Tradisjon ikke er en objektiv egenskap knyttet til et fenomen, men en 

tilordnet mening.» (Eriksen & Selberg, 2006). Dette er i samsvar med det UNESCO setter 

som en betingelse for kulturarv. Den som tilordner denne meningen er kulturarvsbæreren som 

jeg vil komme tilbake til i neste avsnitt.  Selv om vi til hverdags kan oppfatte tradisjon som 

noe som er statisk, fordi det handler om fortid, viser teorien at det er svært dynamisk. Vi som 

lever i dag lager vår versjon av tradisjonene, vi fortolker og vi lager vår sannhet om historien. 

På den måten blir nyskaping og tradisjon ikke lenger en motsetning hevder Amilien (Amilien, 

Jacobsen, & Hegnes, 2006, p. 31). Henry Notaker støtter også dette gjennom å påpeke det 

tradisjonsmaten alltid er i bevegelse ved at noen komponenter forsvinner og nye kommer til 

(Notaker, 2006). Fordi kultuarven alltid gis mening i nåtiden, kan det som anses som 

kulturarv i dag ikke automatisk få plass som viktig i ettertiden.  

Tradisjonsmaten, mattradisjonene, tradisjonelle matretter og mat med tradisjoner er alle 

språklige varianter av det samme begrepet på mat som kulturarv. Tradisjonsmat brukes i 

dagligtale, blant kokker og i en vitenskapelig sammenheng, ofte innen studier i sammenheng 

med lokalmat og turisme. Det kan handle både om en bestemt rett eller også å omfatte 

praksisene rundt tilblivelsen av retten.   

Variasjoner i tradisjonsmaten løftes ofte fram som geografiske forskjeller. Lokale ressurser 

varierer med klima og geografi. Noen steder er det bra jord til å dyrke noe som tåler lite frost, 

andre steder trenger du mer hardføre planter. Det kan og være ville dyr som kan utnytte 
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ressursene rundt seg som vil variere med geografien. Handel og bytting av varer har pågått i 

lange tider, men tidligere en svært kostbar innsatsfaktor å få fraktet varer til deg  som du selv 

ikke kunne fange, dyrke eller produsere nær hjemmet.  

Mattradisjoner handler også om kunnskapen om fangst, dyrking og tilberedning og 

konservering av mat.  Kunnskapen om håndverkstradisjoner, historiefortelling, muntlige 

tradisjoner, linker til betydningsfulle steder, forbindelsen til naturen, vær og vind og årstider 

(Aksøy, Falk, & Feldborg, 2013). Dette er mye mer enn bare å snakke om det vi trenger som 

føde for mennesket eller råvarene.  

For å oppsummere tradisjonsmat etter denne redegjørelsen vil jeg si at tradisjonsmat er mat, 

praksiser omkring mat og kunnskapen om dette fra tidligere generasjoner som du vil ta vare 

på fordi det gir mening. For å systematisere tradisjonsmaten kan den identifiseres i fire 

dimensjoner. Disse fire er ifølge Amilien, tid, sted, mening og kunnskap/sedvane (Amilien et 

al., 2006, p. 33). Disse fire dimensjonene vektlegges forskjellig av de forskjellige aktørene og 

kan finnes igjen i forskjellig grad i mattradisjonene. Dette støttes av Stugu sin redegjørelse for 

det historiske perspektivet i kulturarv, og fra definisjonen av immateriell kulturarv som 

UNESCO benytter om hvordan noe blir kulturarv ved å gi det mening og at det blir ivaretatt 

ved at kunnskapen blir praktisert (Aksøy et al., 2013; Amilien, 2001; Kulturrådet, 2010; 

Stugu).  

Kulturarvsbæreren 

Kulturarvsbæreren er den som tar imot, som praktiserer og formidler den immaterielle 

kulturarven. Det er også den som velger å gi mening til noe og gi det status som tradisjoner og 

kulturarv. Annerkjennelse fra kulturarvsbæreren er utslagsgivende for å karakterisere noe som 

tradisjonsmat. Som det sies i boka «Reasearching food habits» - Mat er en av ingrediensene til 

identitet (Macbeth & MacClancy, 2004). Mat og identitet knyttes sammen i kulturarven og 

røttene. Identitet er et begrep som beskriver de bevisste eller ubevisste forestillingene et 

individ har om seg selv (Engan & Tørdal, 2019). Kulturarvsbæreren farges av sin identitet. 

Maten blir en del av et helt bilde. Identitet er flytende, det er subjektivt og multi-dimensjonalt 

(Smith, 2016). Identitetsdannende prosesser slutter aldri å jobbe.  

 «Og mens kulturarv på den ene side kan forstås som et viktig element i samfunnets kollektive 

hukommelse eller felles verdigrunnlag, knyttes dagens kulturarvbegrep ofte også til det 
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private og nesten intime, og trekkes dermed inn i kraftfeltet rundt individuelle 

identitetskonstruksjoner (Eriksen, 2009, p. 475).»   

Eriksen fremmer her kulturarvens funksjon som felles hukommelse og som en støtte for 

individer identitetsdannelse.  Stugu støtter dette ved å si at: «Historien en grunndimensjon i 

selvoppfatningen til alle mennesker.» (Stugu, p. 96). Fortellingene og historiene vi blir fortalt 

danner grunnlaget for hvordan vi ser verden og forstår den. Ut ifra dette så finner vi vår 

identitet, det som gjør «jeg» ulik fra «deg». Tradisjonsmaten er en av grunnsteinene for oss 

som mennesker, alle har røtter, alle har en identitet. Jeg vil i denne oppgaven undersøke 

hvordan vi kan beskrive kulturarvsbæreren for samiske mattradisjoner. Jeg vil undersøke om 

det er spesielle identitetsmarkører som påvirker eller påvirkes av tradisjonsmaten. Med 

identitetsmarkør forstår jeg her måten en person bruker kulturarven på, signaliserer både 

hvem vi er, hvem vi ønsker å være, hvilke sosiale grupper vi tilhører, og hvilke grupper vi 

identifiserer oss med.  Markører som er spesielt relevante for denne oppgaven er etnisitet, 

språk, kjønn og etikk blant annet. Jeg vil her beskrive noen av de mer inngående for å få en 

bedre forståelse for begrepene som kan hjelpe til med å gjøre analysen bedre. 

Samisk etnisitet 

Den kollektive identiteten beskriver kjennetrekk og tegn ved en større gruppe som et 

folkeslag, etnisitet, en nasjonalitet, et politisk parti eller en vennegjeng, hemme lokalmiljøet, 

byen osv. (Hodne, 2010).  Derfor kan man si at en kollektiv identitet har som funksjon å være 

generaliserende, men også for å gi oss en tilhørighet som vi som individ identifiserer oss med. 

Identitet bygger på ulike erfaringer i en kultur eller i en etnisk folkegruppe. «Det enkleste 

grunnlaget for etnisitet oppstår der folk går sammen å understreke noen få, klart 

kontrasterende symboler og tegn» (Barth, 1994). Sosialantropologene Eriksen og Sørheim 

skriver at en etnisk gruppe må ha like symbolske verdier og at den etniske gruppen skal skille 

seg ut fra de andre gruppene, (Sørheim & Eriksen, 1994). 

Samer er i dag anerkjent som urfolk i Norge etter ILO-konvensjonen. Det er samisk 

befolkning i flere land. De lever i de nordlige regioner i Norge, Sverige, Finland, og på 

Kolahalvøya i Russland. Totalt antall er anslått til å være mellom 70.000 til 100.000 hvorav 

det kan være ca. 60.000  i Norge (Hansen, 2011). Det er ingen registrering av samisk 

opprinnelse i Norge i dag. Derfor er det heller ingen offentlig statistikk på hvor mange med 

samisk bakgrunn som lever i Norge, så tallet er kun et anslag.  
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Etnisitet er spesielt viktig for minoritetsgrupper. Og kanskje spesielt viktig for samer i dag 

fordi den samiske befolkningen ble forsøkt assimilert gjennom fornorskningsprosessen på 

1900 tallet. (Statsministerens kontor, 2018).  Dette har ført til at store deler av den samiske 

befolkningen (særlig på kysten) mistet sitt samiske språk og identitet (Hansen, 2011). Den 

historiske fornorskningsprosessen er over og vi ser en revitalisering av samisk kultur og 

identitet i mange samiske områder. Også bevisstheten om mat og samiske mattradisjoner blir 

fremhevet blant annet i media (Tuorda, 2014). Regjeringen anerkjenner at selv om politikken 

preget av diskriminering og assimilering er avsluttet, så kan ettervirkningene i form av 

nedvurderende holdninger og manglende anerkjennelse av språk og kultur sitte i lenge. Og 

bevisstheten om uretten er også tatt på største alvor av Stortinget som sommeren 2017 vedtok 

å opprette en sannhets- og forsoningskommisjon som skal gjøre et arbeid fram til 2022 på 

vegne av staten (Stortingets presidentskap, 2018).  Dette gjør oppgaven aktuell ved å løfte 

eventuelle problemstillinger omkring opplevelser av fornorskning.    

I Ketil Lenert Hansens doktoravhandling, (Hansen, 2011), kartlegges diskriminering i Nord-

Norge. Der kommer det fram at mens 3,5 prosent av den norske majoritetsbefolkningen føler 

seg utsatt for diskriminering, mens tallet for samisktalende er 36 prosent. Selv i dag opplever 

samer at det er problematisk å kunne være samisk i Norge. Det kan virke inn på samers 

forhold til egen identitet og kulturarv. For eksempel er urfolk og andres minoriteter 

underrepresentert i museum og andre kulturarvsinstitusjoner (ST.meld. nr 49 (2008-2009) 

Framtidas museum : forvaltning, forskning, formidling, fornying, p. 123) (Dragsbo, 2017). 

Jeg ønsker å finne ut om det er noe rundt etnisitet som blir påvirket av eller påvirkes av 

identitetsmarkøren etnisitet.  

Språk  

Samisk språk er en annen identitetsmarkør. Det er representerer en mulighet og en 

begrensning. Det ligger mye kunnskap i språket. Samisk språk kan gi innsikt i detaljer 

omkring mattradisjonene og gi mening til kulturarven. I forbindelse med 

fornorskningsprosessen ble også språket vanskelig tilgjengelig. Det ble ikke praktisert og 

undervisningen var av varierende grad noen ganger også helt fraværende.   
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Etikk  

Visse etiske normer og regler kan påvirke og påvirkes av kulturarven. Fellesskapet er en arena 

for å komme sammen og finne disse felles verdiene og etiske normer. Dette kan påvirke 

mattradisjonene. For eksempel ved at det er en felles oppfatning av hvordan man skal 

behandle dyr og natur. Jeg ønsker å undersøke om noen av informantene vil legge spesielle 

verdier i det å være samisk som igjen kan påvirke forholdet til mat og tradisjonsmat.  

Kjønnsdimensjon  

Mye av kulturarven har tidligere handlet om og blitt initiert av menn (Smith, 2016).  

Definisjoner av hva som blir ansett som kulturarv har vært en nokså maskulin bestemt. Store 

ting, bragder innen design og kunst og teknologi og så videre. Men kanskje når det kommer til 

mat er det oppfattet som et kvinnedomene. Det vil ikke være uventet om det er ulik fordeling 

og tanker om mattradisjoner og tilberedning. En undersøkelse i fra 2001 forteller om at menn 

og kvinner fordeler arbeidet varierende, men at kvinner ender opp med 18 timer i uka mens 

menn ender opp med 13 i snitt. (Dette inkluderer også tid til innkjøp og opprydding.) 

(Ekström, 2005). Kjønn kan spille inn på lik linje med etnisitet hva som blir oppfattet som 

viktig eller riktig.  Jeg vil i oppgaven se nærmere på om det finnes kjønnsforskjeller i 

rolleforståelse og knyttet til relasjonen til mattradisjoner. Det kan være kjønnsforskjeller og 

det kan være at det er endringer i rolle over tid.   

Kulturarvens kår for videreføring 

Den immaterielle kulturarven er særlig sårbar fordi den ikke kan plasseres i en beholder, eller 

tas vare på fysisk. Den må brukes – eller tenkes og gjenskapes – for å bestå.  Diskusjonen 

rundt ivaretakelser av skikker, praksiser og handlingsbåren kunnskap er en av de tingene som 

øker i fokus i den offentlige debatten om kulturarv. Det er ikke bare gjenstandene som er 

betydningsfullt å ta vare på, men vi ser også at kunnskapen om bruken av gjenstandene 

forteller vel så mye om vår arv.  Denne immaterielle kunnskapen må praktiseres for å bestå 

(Aksøy et al., 2013). I det offentlige ordskiftet både i Norge og internasjonalt er det et ønske 

om å få mer bevissthet rundt immateriell kulturarv (Kulturrådet, 2010). En kritisk 

nøkkelfaktor er altså formidlingen og overleveringen av praksiser til neste generasjon.  

Kunnskapen og kunnskapsbæreren kan henge så tett sammen at kunnskapen «ligger i 

fingrene» handlingsbåren kunnskap kan være så integrert i sansene at det ikke er lett å 
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beskrive det med ord. Du skal kunne kjenne – med sansene – at deigen har passe mye mel, 

eller at steiken er akkurat passe mye stekt. Slike praksiser er krevende å formidle. Det krever 

tid, engasjement og besluttsomhet for å få det til å fungere. Prosessen med å overføre 

praksiser til nye generasjoner er livsviktig for kulturarven. Jeg vil derfor se spesielt på 

hvordan overføringen foregår og hvilke eventuelle hindre som eksisterer.   

Jeg har nå redegjort for teorien som ligger bak min tolkning av dataene som skal behandles 

videre i denne oppgaven. Mat kan være kulturarv når den gis mening av den gruppe eller 

individ det handler om. Mat er immaterielt og det fører til at den kan endres, den farges av det 

synet vi har i dag, og i morgen kan det oppfattes annerledes. For å bestå må den brukes, tas 

vare på og gis videre. Den kan være sårbar hvis den ikke er i noens tanker. Jeg vil finne og 

identifisere praksiser om samiske mattradisjoner med dette som bakteppe, og deretter 

undersøke diskurser om kulturarv og identitet som informantene trekker fram som viktige 

bakgrunnsvariabler.  

Andre som skriver om mat som kulturarv 

Jeg vil også kort gjøre rede for litteratur og forskning som finnes på temaet og som har gitt 

inspirasjon til oppgaven og som ser på temaet tradisjonsmat fra andre vinkler enn det jeg 

jobber med. Det finnes en rekke både norske og internasjonale fagbøker omhandler mat som 

kulturarv. I forordet til boken Den kultiverte maten: en bok om norsk mat, kultur og matkultur 

sier Kjærnes at det er nærmest en eksplosjon av humanistiske og samfunnsvitenskapelige 

forskningsprogrammer, fagbøker og tidsskriftsartikler om matkultur (Kjærnes, 2007). Boken 

om matkultur presenterer ny og aktuell forskning. Også allment tilgjengelige tidsskrifter 

bekrefter interessen.  Blant annet med at en aftenpostens av fem magasiner er om mat og 

matkultur.  

En viktig bidragsyter til norsk søkelys på tradisjonsmat i dag er Virgine Amilien, som også 

bidrar i boken den kultiverte maten. Hun er ansatt ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 

OsloMet – storbyuniversitetet og har der blant annet gitt ut en oppdragsrapport for Matmerk 

om definisjonene og bruken av begrepet tradisjonsmat (Amilien et al., 2006). Hun har også 

gitt ut et arbeidsnotat, What do we mean by traditional food? : a concept approach, der 

tradisjonsmat blir drøftet (Amilien, 2001).  Amilien er og bidragsyter i det internasjonale 

vitenskapelige tidsskriftet Anthropology of food. Sammen med flere andre norske forskere.  
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Innen forskning på temaet har også Vestnorsk kulturakademi bidratt med flere bøker basert på 

forelesninger. Tradisjon, opplysning og verkelegheit i norsk matkultur, fra 2002 er en av dem. 

Dette er en artikkelsamling hvor temaene spenner fra tradisjon og identitet, ideologi og 

(Fossgard, 2002). virkelighet til opplysningsperspektiver på mat. Disse artiklene er skrevet 

med utgangspunkt i en foredragsrekke på kulturakademiet. Akademiet er et senter for 

bygdenæringer og kulturtradisjoner.  Senere konferanser med blant annet tradisjonsmat som 

tema er og blitt publisert i bokform blant annet Nye og tradisjonelle trekk i nordisk matkultur 

fra 2005 (Fossgard, 2005). 

Matkultur knyttes også til etnisitet og opprinnelse, da gjerne koblet opp mot gamle tradisjoner 

og eller tradisjonelle folkeslag, ikke minst internasjonalt.   På mitt masterstudium museologi 

og kulturarv var det også en annen student som leverte oppgave om  mattradisjoner og 

identitet høsten 2018, If I am what I eat, who am I. Oppgaven er om jødiske  innvandrere til 

Norge og hvordan de bruker mat for å tilpasse og bevare sin identitet (Kiel, 2018).  

Oppgpaven beskriver hvordan de med jødisk kultuarv kjemper for å beholde tradisjonene som 

ikke passer inn i det norske samfunnet kulturelt. En master om mat som kultuarv er også 

levert på masterstudiet i kulturhistorie i 2015 (Stubberud, 2015). Her analyserers det om 

kultuarven fremstår forskjellig om det er industrien eller turismen som serverer maten som 

opprinnelg oppfattes som tradisjonsmat. Tradisjonsmat som kommersiellt produkt og som 

gjenstand for innovasjon er også tema for en pågående doktorgrad ved høgskolen i innlandet 

der begrepet retrovasjon lanseres (Wedum & Hauge, 2017).   
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3. Min casestudie – samisk tradisjonsmat 

I samfunnsvitenskapen kan metode flere betydninger (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 

2006): Metode kan vise til begrepet epistemologi, et sett av antakelser om hvordan kunnskap 

produseres. Metode kan også være en strategi. Det handler om en systematisk tilnærming til 

forskningsprosessen for å sørge for at undersøkelsen svarer på de spørsmål den undersøker. 

Metode er også et begrep som beskriver teknikken for generering og innsamling av data. Jeg 

skal gå nærmere inn på hvordan jeg både tenker at jeg kan produsere ny kunnskap om temaet 

jeg velger ut, hva slags systematisk tilnærming jeg velger og teknikkene jeg har for å samle 

inn dataene jeg trenger for å komme fram til ny kunnskap.  

Jeg vil beskrive kulturelle praksiser og kulturelle tradisjoner og tolke sosial interaksjon i en 

kultur. Jeg er opptatt av hvordan menneskene opplever sin verden.  Jeg velger å benytte 

casestudier som strategi. Det vil kunne gi meg muligheten til å beskrive fenomenet samiske 

mattradisjoner dyptgående. Jeg kan få redegjøre for fenomenet og finne fram til spesifikke 

beskrivelser, forhold og erfaringer omkring dette. Formålet er å belyse det generelle med å se 

på det spesifikke. Casestudier egner seg til å fokusere på relasjoner og prosesser (Denscombe 

& Larson, 2016).  Det stemmer godt overens med det jeg ønsker å få til med denne studien.  

Et annet eksempel på forskningsstrategi som kunne egnet seg for å få til enda mer dyptgående 

kunnskap er etnografisk metode. Men siden dette er en 30studiepoengs oppgave med 

begrenset tid til rådighet, så er det ikke rom for observasjoner over tid slik som den metoden 

krever.  

Fordeler og ulemper ved casestudier.  

Fordelen er at det passer bra for å undersøke spesifikke avgrensede områder slik som jeg skal 

gå inn i, et lite og oversiktlig utvalg. Det passer også godt med den begrensede tiden som er til 

rådighet. Slike studier kan også gi en god helhetlig inngang til en problemstilling.  Du kan 

komme til med dype betraktninger om det sosiale fenomenet som undersøkes. Det er et 

fleksibelt forskningsoppsett som også utnytter naturlige avgrensninger til ett sak.   

En av ulempene er at det kan være vanskelig å generalisere. Det er individenes enkelte tanker 

og handlinger som presenteres. Forsøk på generalisering ut ifra funn må behandles med 

forsiktighet og gjerne forsvares i sammenligning med andre undersøkelser. Det kan også være 

vanskelig å definer grensene for caset.  En annen ulempe er at det kreves mye for få den gode 
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kontakten med informantene som du ønsker. Det er ikke sikkert noen vil snakke med meg, 

eller slippe meg inn i samfunnet. Ved manglende tillit til meg som forsker vil bidragene fra 

informantene ikke gi den dype innsikten som jeg er på jakt etter.  

Min rolle som forsker  

I kvalitative studier så er det anerkjent at forskerens rolle påvirker og former forskningen. 

Både som person og teoretiker vil mitt ståsted påvirke oppgaven, hvordan jeg samler inn og 

tolker dataene og hvordan jeg velger å forme oppgaven både metodisk og teoretisk 

(Denscombe & Larson, 2016, p. 136). Jeg vil derfor redegjøre for min rolle som forsker og de 

egenskaper ved meg som kan spille inn på forskningsresultatet.  For eksempel kan jeg noe om 

forskjellige distrikters mattradisjoner i Norge, men har liten eller ingen kunnskap om samisk 

identitet og oppfattelse av deres mattradisjoner.  Dette kan gi meg en god rolle som en 

«informert outsider» Jeg har kunnskap om fagfeltet på i Norge, men kan allikevel ha en 

distansert rolle og observere skikker og handlinger og ikke ta handlingene for gitt, men ha 

mulighet til å reflektere over det.  Mitt interessefaglige ståsted vil og kunne farge oppgaven. 

Jeg er for tiden leder i en frivillig organisasjon, Norges Bygdekvinnelag, der mye av vårt 

engasjement går på mat og mattradisjoner. Blant annet har jeg vært med på å skape nettstedet 

www.norstradisjonsmat.no. Både skole, fritid og personlige interessefelt fylles for tiden av 

kulturarv. Dette påvirker meg også til å være positiv til andre som vil velge å ta vare på 

tradisjoner og kulturarv.   

Siden jeg er så inne i fagfeltet tradisjonsmat – på norsk, så har jeg søkt meg over i et område 

av tradisjonsmaten i Norge som jeg ikke har sterke knytninger til. Dette har jeg gjort bevisst. 

Å analysere kunnskap innenfor et arbeidsfelt der jeg har lagt ned mye engasjement tidligere 

kunne ha gjort meg hildet til å kommentere enkelte saker, eller i det minste farget av egne 

tidligere arbeider.  Det ville kanskje ha gjort jobben min enklere om jeg hadde hatt en samisk 

tilknytning. Eller om jeg kunne noe mer om kulturen i utgangspunktet. Slik det er nå så har 

jeg kun «skolelærdommen» om samisk kultur. Og det er vel egentlig ikke mye å skryte av. På 

en konferanse på UIO høsten 2018 ble forskning på urfolk drøftet. Der var det flere av 

forskerne som hadde samisk opprinnelse som sa at det å forske på samisk kultur uten å ha den 

samiske bakgrunnen gjorde at forskningen ble nærmest verdiløs. Dette mente de var fordi en 

utenforstående ikke kunne fullt og helt forstå og belyse problemstillingene med et urfolks 

blikk. Andre forskere har også kommentert dette. (Porsanger, 2004). En annen masterstudent 
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med samisk bakgrunn har skrevet om en gammel samisk praksis som gjør at min posisjon 

som forsker på samisk kulturarv kan begrenses. Hun snakker i sin masteroppgave om 

begrepet «guoktelussat». Det står for en gammel samisk beskyttelsesmåte ovenfor fremmed.  

 «Det vil si at samene ovenfor den norske gir utrykk for en ting, mens han eller hun ovenfor 

sine egne utrykker noe annet. At samer kommuniserer guoktelussat betyr at de er mer 

fortrolig ovenfor andre samer, og derfor utrykker mer av sannheten.» (Finbog, 2013, p. 22).  

For min forskning betyr det at jeg må ta forbehold om det intervjupersonene melder til meg. 

Det kan nemlig være at min rolle som intervjuer uten den samiske tilknytningen gjør at 

intervjupersonene er litt tilbakeholdene og eller at det er ting de sier til meg som de ville ha 

formulert annerledes om de hadde oppfattet at jeg hadde samisk bakgrunn. Av denne grunn 

gjorde jeg det også klart i forkant av intervjuene at jeg ikke hadde en samisk bakgrunn, slik at 

informantene kunne velge hvordan de ville forholde seg til dette. Dette er også på linje med 

NSDs etiske retningslinjer om at forskeren skal være åpen og transparent om seg selv og 

forskningsspørsmålet.  

Jeg vil også ta med en liten epistemologisk refleksjon. Det er mulig at forskingsspørsmålet 

mitt kan være definerende og eller begrensende for hvilke resultater som kan skapes fra data. 

Siden jeg kan noe om norsk tradisjonsmat kan det hende at jeg ubevisst legger føringer på 

problemstillingen som ikke automatisk passer overens med samisk tolkning av kulturarv. Et 

eksempel i disse dager er debatten som går offentlig om å id-merke hver rein med 

plastmerker. Her er det samer som påstår at norske myndigheter ikke forstår kulturen og 

prøver å tvinge på reineierne en helt unødvendig norsk regulering (Holmestrand, 2019). I den 

grad jeg registrerer at forskjellig kulturoppfattelse er en utfordring så vil jeg ta det opp.  

Datainnsamling   

Casestudier er kjent for å benytte seg av metodetriangulering. For å finne frem til de dataene 

jeg ønsker å undersøke og for å få best mulig svar på min problemstilling har jeg benyttet meg 

av muligheten til å bruke flere metoder. Jeg kombinerer intervjuer, der informantene forteller 

sine historier, med deltagende observasjon.  Forskjellen mellom intervju og observasjon er 

betydelig. Tjora sier at: Observasjon er å studere det folk gjør, mens i intervjuer studerer vi 

det folk sier at de gjør» (Tjora, 2017).   Her fremhever Tjora en av fordelene ved observasjon. 

Vi kan som observatører ta stilling til og vurdere handlinger ut ifra hva vi faktisk observerer. 
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Mennesker vil ha en tilbøyelighet til å fremstille virkeligheten på en måte som gagner dem. 

Kanskje er de ikke selv alltid klar over handlingsmønster eller væremåter. I intervjuer kan det 

være slik at vi velger å fremstille oss mer som vi ønsker å være enn det vi faktisk er.  En av de 

retningsgivende forskere innen feltet, Geertz, viser til tolkningsarbeidet – gjennom 

(menings)tette beskrivelser (Geertz, 1973). Det gjelder ikke bare å klare å beskrive ting som 

de er, men en må også kunne forklare fenomenet og dets karakter slik det er koblet opp mot 

andre aspekter. Å ha to forskjellige innfallsvinkler vil da styrke oppgaven min. Ved å 

triangulere oppnår jeg også bedre validitet i det jeg kan se data fra flere vinkler (Denscombe 

& Larson, 2016, p. 410). Det kan øke tilliten til det jeg produserer.  

Observasjon på Màrkomeannufestivalen 

Når jeg bruker observasjon som vitenskapelig metode, krever det mer oppmerksomhet og 

fokus enn i dagliglivet. Forskeren skal oppdage noe mer enn det daglige (Dalland, 2012). 

Observasjon kan gjøres på forskjellige måter. Denscombe forklarer at det hovedsakelig finnes 

to typer observasjon innen samfunnsvitenskapen (Denscombe & Larson, 2016). Dette er 

systematisk observasjon og deltagende observasjon. Systematisk observasjon forbindes 

vanligvis med spesielt med studier av interaksjon innad i en gruppe, dette er ikke aktuelt for 

meg.  Deltagende observasjon kan ifølge Denscombe gjøres enten helt åpent eller skjult eller 

kamuflert gjennom en annen rolle (Denscombe & Larson, 2016, p. 304).  Det kan også gjøres 

et skille i forskerens deltakelse, enten fullstendig deltakelse der forskerens rolle er skjult og 

forskeren er en normal deltaker av en gruppe, eller som deltager der forskerens rolle er kjent 

for enkelte i en gruppe, eller deltagende som observatør. Jeg valgte å være deltagende 

observatør og jeg informerte de jeg snakket med om at jeg gjorde en studie.  

Observasjon er gjort på festivalen Márkomeannu.  Márkomeannu er en samisk festival. 

Festivalen har en klar samisk profil, og Márkomeannu presenterer samiske artister, kunstnere 

og kulturutøvere fra hele Sápmi på festivalen. De ønsker å gi festivaldeltagerne stolthet, 

identitet og sommerfugler i magen. Márkomeannu er en liten, men stor festival som er viktig 

for Sápmi. De har holdt på i 10 år sier festivalarrangørene på sin nettside 

(Markomeannufestivalen, 2019). Festivalen skal fremme markasamisk kultur i tillegg til kunst 

og kultur fra hele Sápmi. De mener det er viktig å bevare og revitalisere den samiske kulturen 

med dens tradisjonelle verdier. Like viktig er det å utvikle kunsten og kulturen og å være 

nyskapende. Festivalen arrangeres hvert år i slutten av juli. Det arrangeres på Gállogieddi 
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samiske friluftsmuseum like ved grensen mellom Nordland og Troms.  Grunnene til at 

festivalen ble valgt som sted for observasjon er at de aktivt har gått ut og markedsført at de 

serverer (kun) samisk mat og tradisjonsmat. De har det som et eget konsept. Jeg så også på det 

som en fordel at det er samlet mange på ett sted som er der og enten har valgt å dra dit fordi 

de identifiserer seg med festivalens formål og eller fordi de er interessert i den samiske 

profilen festivalen har. En siste grunn er at det i 2018 var satt samiske mattradisjoner på 

dagsorden ved å ha et eget foredrag om temaet.  Jeg var tilstede på festivalen sommeren 2018. 

jeg var der i to dager og deltok på aktivitetene både på dag og kveldstid. Festivalen har 

marked, bibliotek, aktiviteter for barn konserter og sosialt samvær på egen festivalcamp. 

Mange måltider ble inntatt ved kafeen som serverer mat med samisk vri. Jeg presenterte meg 

til de som var i nærheten når jeg satt og spiste. Jeg fortalte at jeg skulle skrive en 

skoleoppgave og at jeg skulle finne ut mer om samiske mattradisjoner. Samtalen over bordet 

ble en fin døråpner for å få mer innsikt i flere folks tanker om temaet. Jeg snakket også med 

folk på flere andre arenaer og jeg deltok som tilhører på flere foredrag.  Ett av foredragene er 

også brukt direkte som kilde. Det ble også servert smaksprøver /utstilling av mattradisjoner på 

det samme foredraget.   

De som jeg snakket med på festivalen er ikke identifisert under observasjonen. Jeg spurte ikke 

hva de het og heller ikke noe mer rundt deres person. Dette er en svakhet ved observasjonen. 

De ble heller ikke forelagt noe spørsmål om å bidra til forskningen min. De fikk da heller ikke 

sjansen til å i etterkant hverken sjekke hva jeg hadde registrert at de sa eller si at de ikke ville 

bli sitert. Dette er negativt for undersøkelsens validitet. Det er en gylden regel om at 

informanter skal samtykke til å bidra. I dette tilfelle ble det ikke gjort. På den annen side er 

det ikke alltid nødvendig med samtykke nettopp ved at det ikke er i personenes disfavør, eller 

når de ikke identifiseres (Denscombe & Larson, 2016, p. 306). Siden de ble gjort 

oppmerksom på hva jeg drev med kunne de jo velge å ikke snakke med meg. Det var på et 

offentlig arrangement som var åpent for alle. Det var ikke noe hemmelighet at noen var 

deltagere. For å få en god samtale med de som satt ved bordet ville det også ha vært 

forstyrrende og unaturlig for samtaleflyten om jeg skulle ha stoppet opp og spurt om navn og 

personlige detaljer og samtykke før vi fortsatte. Jeg vil bruke observasjonene på tross av disse 

svakhetene. 
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Intervjuer med tre samiske informanter 

De tre som er intervjuet har forskjellige kvaliteter.  De har alle samisk opprinnelse og er 

aktive for å ta imot og praktisere og videreformidle kulturarven. De kan identifiseres som 

aktive kulturarvsbærere, og det er de jeg var på jakt etter. Intervjuperson nummer en, Laila, er 

valgt ut fordi reasearch viser at hun er en aktiv kulturarvsformidler og har mye kunnskap.  

Intervjuperson nummer to, Randi, er valgt fordi hun har tilknytning til ledelsen av festivalen 

Màrkomeannu. Person nummer tre, Gina, er valgt fordi hun representerer en gruppe som har 

opplevd fornorskningsprosessen ved at hun i oppveksten ikke fikk innsikt i sitt samiske 

opphav.  Jeg vil gi en kort introduksjon av de tre damene som jeg har intervjuet. Dette vil jeg 

gjøre fordi bakgrunnsinformasjon er viktig for settingen informantene skal tolkes i. Å vite litt 

mer om dem som personer kan gir informasjon som gjør at vi kan forstå dem bedre i en 

kontekst. Det vil også sørge for reliabilitet i undersøkelsen fordi det er åpenhet om mine valg. 

Jeg vil allikevel være forsiktig i hva jeg presenterer med hensyn til anonymiteten. 

Laila er i 40årene og er oppvokst i Finnmark. Hun bor i dag med mann og barn i Nordland og 

driver med reinsdyrkjøttproduksjon og annen næringsvirksomhet knyttet til mat. Hennes 

foreldre er samiske og Laila vokste opp med et aktivt liv med reindrift. Hun er en engasjert og 

aktiv forkjemper for samiske tradisjoner både politisk og sosialt.  Informant nummer to, 

Randi, er i 20årene. Hun bor for tiden i osloområdet. Hun er frivillig på festivalen 

Màrkomeannu og er ellers aktiv for å søke kunnskap om sin samiske kulturarv på flere måter, 

blant annet som politiker. Hun har vokst opp i et multikulturelt miljø blant annet på barne- og 

ungdomsskole i Oslo og i Finnmark.  Informant nummer tre er Gina. Hun er i 50årene og bor 

på en gård i Finnmark der det er ordinær gardsdrift. Hun har barn og barnebarn. Hun har 

samisk bakgrunn, men den var ukjent for henne fram til hun ble godt voksen.  Ingen i familien 

sa noe om en samisk bakgrunn. Hun ble etter hvert gift inn i en samisk familie og fikk barn 

som da ble knyttet til det samiske miljøet. Hun oppsøkte samisk kunnskap for å kunne gi 

videre til sine barn. Nå er hun en aktiv formidler av samisk håndverk, duodji.  

Informantene har samtykket til deltagelse i forskningen. Informantene har også fått 

informasjon om at de vil anonymiseres i forskningsrapporten. De er også gjort oppmerksom 

på at samtalen ble tatt opp og slettet etter at transkriberingen var unnagjort. Dette er i tråd med 

NSDs etiske retningslinjer.  De er gitt fiktive navn i rapporten for at de skal fremstå mer som 

virkelige personer i analysearbeidet.  



18 

 

Det er grunn til å diskutere utvalget av informanter. Mine informanter ble valgt ut på 

bakgrunn av bekjentskaper og tips i det samiske miljøer ut ifra kunnskap om at noen er rike på 

informasjoner og fascinerende innsikter og historier og fortelle. De rette personene er de som 

viser seg å sitte på en gullgruve av livserfaringer som er relevante for min forskning. Her kan 

jeg nok si at det også har vært litt flaks for min del, da jeg opplevde at jeg hadde til dels svært 

kunnskapsrike informanter som var villige til å dele av sin kunnskap.  Det som derimot 

kanskje ikke er bra med utvalget er at ikke begge kjønn er representert. Det utgjør en svakhet 

ved utvalget. Det er mulig at innsikt fra menn også kunne ha bidratt til å belyse 

problemstillingen i fra en annen synsvinkel. Jeg går glipp av noe ved å ikke ha med menn i 

utvalget. Det er kompensert noe for ved at noen av de som jeg snakket med under festivalen 

var menn. De er også aktive i formidling alle tre. Jeg ville nok ha fått andre svar om jeg hadde 

spurt noen som ikke var så engasjerte som dem. Men jeg ville også ha fått mindre data og det 

ville ha gått utover kvaliteten på undersøkelsen. Til en viss grad der også dette kompensert 

gjennom observasjonene på festivalen da jeg var i kontakt med mennesker som ikke var blitt 

forhåndsplukket med bakgrunn i kunnskap og engasjement.   

Intervjuer er gjort for å innhente kvalitativ kunnskap. Jeg har hentet inn nyanserte beskrivelser 

av den situasjonen som intervjupersonene befinner seg i og som kan belyse problemstillingen 

min. Intervjuet er gjort etter en semistrukturert intervjuguide. Intervju kan gi god presisjon i 

beskrivelsen av situasjonen og i arbeidet med fortolkningen av innhentede data. Intervjuene 

ble forsøkt gjort deskriptive, åpne og tilgjengelige for nyanser i svarene gjennom oppfølgende 

og utdypende spørsmål der det var naturlig.  

Databearbeiding  

Det er et mål å redegjøre for egenskaper ved samisk tradisjonsmat og kunnskapsbæreren, samt 

å få innsikt i prosessen med overføring av kunnskap fra generasjon til generasjon.  Analysen 

er derfor utført for å lete etter nettopp dette. Analysen er gjort som dels diskursanalyse og dels 

narrativ analyse (Denscombe & Larson, 2016, p. 390). Jeg har sett etter tekstens struktur og 

sosiale betydninger og sett etter språkets utrykk for maktforhold. Dataene er transkribert og 

kodet og klassifisert til kategorier som er egnet til å svare på min problemstilling for deretter å 

bli publisert som funn i analysen.  

Transkriberingen er gjort om til en skriftlig form for tilgjengeliggjøring og lette lesningen. 

Dette kan være en forsterkning av svakheten ved intervjuene. Fordi det i utgangspunktet er 
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vanskelig å gjengi skriftlig all taus formidling, som for eksempel følelsesuttrykk i 

kroppsspråk, holdninger og toneleie og sinnsstemninger osv. Ved å i tillegg ikke transkribere 

for eksempel nøleord som Eh… og tenkepauser tar jeg bort noe av informasjonen. På en 

annen side er dette en måte å gjøre store datamengder mer tilgjengelig og lettfattelige.  

Etter transkribering ble dataene kategorisert. Jeg jobbet med fargekoding og nummererte 

linjer for å finne kategoriene. Utgangspunktet til kategoriene ble etter hvert endret samtidig 

som at teorikapittelet utviklet seg.  

Forskningens formål er å kunne komme opp med noe som ikke bare skal gjelde for min 

undersøkelse men også ha noe overførbarhet eller muligheter til generaliseringer. Det er 

vanskelig å gjøre undersøkelsen så god som mulig og så egnet som mulig for dette. Jeg har 

med denne redegjørelsen omkring dataenes tilblivelse forsøkt å gjøre rede for funnenes 

relevans og anvendbarhet tilgjengelig for leseren (Denscombe & Larson, 2016, p. 412). Dette 

har jeg gjort for å øke overførbarheten og styrke rapporten.  

Etiske overveielser  

Undersøkelsen kan også handle noe om urfolks rettigheter til å beholde sin egen kultur. Disse 

rettighetene styres blant annet av urfolkserklæringen fra FN (De forente nasjoner, 2007). Det 

kan være tjenlig for oss som samfunn å vite mer om vårt eget urfolk og deres tradisjoner, men 

relasjoner mellom urfolk og etnisk norsk kan av og til være betent. For eksempel rundt retten 

til naturressursene og muligheter for matproduksjon. Dette kan være et av de elementene i 

oppgaven som kan skape problemer for noen eller som kan skape argumenter for andre, enten 

den ene eller andre vegen. Oppgaven er ikke ment for å brukes til å skape konflikter. 

Hensikten er å bidra til å sette søkelys på immateriell kulturarv som er en del av vår felles 

historie. Det synes også slik at det å være same fremdeles oppleves som stigmatiserende 

(Hansen, 2011).  Min oppgave kan være et bidra til å få positive opplevelser om egne 

tradisjoner gjennom at de her presenteres som å ha en verdi og får anerkjennelse ved at de 

eksisterer. Samtidig kan det også være en utfordring for de som ikke vil vedkjenne seg sin 

samiske arv at diskusjonen blir brakt fram i lyset.   
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4. Presentasjon og analyse av funn 

«Da jeg var tolv år var det en rein som ble skadet da de dreiv og samla inn, og far avliva den 

og kjørte den til meg og sa han, nå må du slakte. Så da begynte jeg selv om jeg aldri hadde 

gjort det aleine. Og så kom det innom en onkel med hendene i lomma og bare instruerte og 

kommenterte. Han hjalp meg ikke, bare fulgte med. Og på morgenen etter da vi hadde satt 

opp lavvoen og skulle røyke kjøtt, så satt jeg og pappa der og han så opp på kjøttet og sa at; 

ja det her det er som i gamle dager. O-jess. Tenkte jeg. Da har gjort det helt riktig. Og så la 

han til, -ja, den gangen ulven herja i flokken. He. Ja det var hans måte å si det på at jeg ikke 

hadde gjort det helt rett.»("Laila", 2018)  

Sitatet er et eksempel på en av de gode historiene jeg fikk med meg under intervjuene som 

både ga informasjon om tradisjoner og om situasjoner som viser en god innsikt om arbeidet 

som følger med å skaffe mat og hvordan det foregikk. Historiene er også fortellinger å lære 

bort til nye generasjoner.  I dette kapittelet presenterer jeg dataene fra informantene Laila 

("Laila", 2018), Randi ("Randi", 2019)og Gina ("Gina", 2019). Sammen med data fra 

foredraget (Buljo, 2018) som jeg var tilskuer til på Màrkomeannu. Informantene var svært 

ivrige og engasjerte og delte villig tanker omkring temaene. Det baserer seg også på noen 

observasjoner og data fra feltnotater (Krageberg, 2018) der dette er relevant.  

Jeg deler det opp etter kategorier. Dette gjør jeg for analytiske formål. Det er også andre 

måter å dele det opp på, men for mitt formål synes jeg dette fungerer. Å kategorisere dataene 

er noe jeg har brukt mye tankekraft på. Kategoriene har utspring i fra intervjuene og teorien, 

og jeg har jobbet fram mønstre som er egnet til å svare på problemstillingen.  

For å belyse problemstillingen, hvilke praksiser kan identifiseres som samiske mattradisjoner, 

og hvordan bidrar diskurser om kulturarv og identitet til å forme tradisjonsmaten, vil jeg 

først presenterer praksiser rundt maten informantene tenker at er fenomenet samisk 

tradisjonsmat. Jeg vil se etter likheter og forskjeller i datamaterialet og gi en så god 

beskrivelse av fenomenet som mulig. Den neste delen er diskursen omkring kulturarven og 

identitet. Her vil informanter fortelle om hvordan de forholder seg til sine mattradisjoner og 

hva som for dem er viktig å trekke fram av diskurser som former mattradisjonene. 



21 

 

Samiske mattradisjoner 

I denne delen av oppgaven presenterer jeg fenomenet samisk tradisjonsmat. Det vil si 

praksisen omkring mat som er overført fra generasjoner før oss, og som oppleves som 

meningsfull for informantene. Dette gjør jeg for å klargjøre hva som menes med samisk 

tradisjonsmat og for å få innsikt i hva og hvordan den kan beskrives. Jeg ser også etter 

likheter og forskjeller som kan beskrive fenomenet.  

Informantene har bidratt med mange innspill på hva de tenker er samiske tradisjonsretter.  

Selv om det er mange likheter kan det også være store forskjeller på matretter fra sted til sted. 

Det bunner blant annet i geografiske forskjeller og forskjellig tilgang på råvarene og forskjell 

i livsgrunnlag. Noen samer lever av eller har levd av reindrift, mens andre var bønder og 

fiskere, noen har en markasamisk tilknytning opprinnelig med enkelt jordbruk i utkanten av 

norske samfunn og benyttelse av naturen uten reindrift.  Denne historiske forskjellen i 

tilknytningen til naturen og benyttelsen av den for næringsutøvelse har satt preg på 

mattradisjonene.  

Råvarene – det naturen gir 

Jeg oppfatter at utgangspunktet er de råvarer som lever eller vokser i naturen i nærheten av 

der du bor.  Når informantene forteller om mat og mattradisjoner så starter det med naturen. 

Det er fugl, fisk, bær, urter, annet grønt, stor- og småvilt som er råvaren, også rotgrønnsaker 

er vanlig å bruke. Felles for informantene er at de refererer til naturen som vårt matkammer. 

Som hovedressurs av kjøtt nevnes reinen i særklasse. Men også viltkjøtt båre av store og små 

dyr og fugler nevnes. Hare, rype, and og elg nevnes av flere som kilder til kjøtt. Fisken nevnes 

også som råvare. Men også her er det variasjoner over hvilken råvare som finnes der du bor.  

Både ferskvannsfisk, havfisk og skjell er aktuelle råvarer.   

Laila gir et eksempel på at det er den maten som er å finne i nærheten som gjerne havner på 

bordet: «Det er vann her [jeg bor] som jeg kan fiske i. Her er det ørret og røye. Jeg liker 

veldig godt å fiske».  Når det gjelder urter og andre grønne planter og bær forteller Laila om 

hva hun finner i nærheten av det også. Hun bruker naturen for å sanke og høste ville planter 

og urter. «Jeg plukker jeg kvann, engsyre, syregress og mye mer. I går plukket jeg og 

minstemann rødkløver. Det er veldig godt til reinlever som krydder.» 
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Gina kan også fortelle om smakspreferanser som gjør at noen råvarer ikke er aktuelle for alle.  

«Gjedda er innlandsfisk sammen med laksen. Noen synes det er en ufisk mens andre synes det 

er en delikatesse med gjeddekaker.»  Variasjonene i hva som havner på bordet handler altså 

ikke bare om det som er tilgjengelig lokalt, men også om hva som faller i smak.   

Laila nevner også at det er råvarer som ikke er ment som menneskemat etter hennes 

oppfatning. Hun nevner sopp. Hennes begrunnelse for dette er fordi det er maten til reinen. 

Dette er en interessant begrunnelse, som jeg tenker understreker forholdet til reinen om 

hovedmatkilde og dens posisjon i den samiske tradisjonen.    

Det er viktig for meg å påpeke at denne opplistingen av råvarer ikke er komplett eller et 

fasitsvar på hva som er råvaren til samisk tradisjonsmat. Men det er listen til det som mine 

informanter nevner og resultater fra mine observasjoner gjennom den tiden jeg studerte feltet.  

Det viktigste funnet omkring råvaren er at det beskriver egenskapen til råvaren med at det er 

det som naturen gir. Det er ikke ett funn som sier noe annet enn det.  

Når en ser listen over råvarer så reiser det er spørsmål om dette er spesielt samisk. Råvaren 

slik jeg oppfatter det, er først og fremst lokal – ikke etnisk. Ett unntak er kanskje reinen fordi 

det er muligens vanlig å oppfatte reinen som en samisk råvare, fordi det henger sammen med 

at det er vanlig å forstå tamreindrift som en typisk «samisk matproduksjon» knyttet til 

yrkesutøvelsen og driftsformen. Hva som betraktes som matretter, og hvordan den tilberedes, 

kan lettere knyttes opp mot etnisitet, identitet og kulturarv. Da legger du en verdi, en mening i 

det, som nevnt i teorikapittelet.   

Geografiske variasjoner i råvarer og tilberedningsteknikker  

Et annen dimensjon ved matkulturarven som ble nevnt i teorikapittelet var mattradisjonenes 

knytning mot lokalmiljøet. Det geografiske perspektivet kommer igjen som funn i varierende 

grad i datamaterialet. Gina forteller om en svært lokal forskjell i tilberedningsteknikk. «Hos 

oss har vi kokt tunge. Men hos familien til dattera mi så tørker og salter de tunga og bruker 

den som pålegg eller snacks. Og det er bare ei mil i fra hjemme og allikevel er det forskjellige 

mattradisjoner.» Dette viser at det selv med små geografiske avstander kan det være 

forskjellige skikker som blir praktisert. Hun har også flere eksempler. «Ja den blodballen den 

kan være ulik i de forskjellige stedene. I Tysfjord kaller de de gomba. Og det er litt forskjellig 

konsistens på den, for det er forskjell på hva slags grovmel de har oppi og slikt fra plass til 
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plass. I Kautokeino blir den kalt gombos og er mye fastere i konsistensen». Randi fyller ut 

bildet og forteller om tilbehøret som varierer. «Gomba spises med sukker på på 

Màrkomeannufestivalen. Det er markasamisk tradisjonell måte å gjøre det på. Men slik er det 

ikke i Karasjok. Der spiser vi blodklubben som ekstra tilbehør med margbein, kjøtt og poteter 

og slikt.» Her er det samme rett, men med forskjellig navn og forskjellig tilberedningsteknikk. 

Det viser at praksisen kan variere og endres i form ettersom den blir brukt og videreutviklet 

kanskje med egne erfaringer og preferanser som bakteppe.  Også fiskerettene varierer med til 

dels små geografiske avstander kan Gina fortelle om fra egen erfaring; «Rognballsuppe. Det 

er sjøsamisk. De bruker det i Troms. Det er tørka sauekjøtt som de blander med torskerogn og 

rugmel og lager baller som de koker i buljong. Og så bruker de å koke torskemage i Nesseby. 

Den fyller de med lever og løk. Tre mil i fra her.  Vi bruker jo å ha fersk fisk, rogn og lever.»  

Funnene viser at det er rom for forskjeller både innenfor svært små geografiske avstander men 

også over større avstander. Det viser også at retten kan ha samme opphav men at det kan 

utvikle seg forskjellig ettersom rettene er i bruk.  Geografiske variasjoner kan gi opphav til 

svært forskjellige tradisjoner. Dette antyder at folk tar til seg tradisjoner og gjør dem til sine 

egne og tilpasser dem til lokale ressurser, klima og så videre. Tradisjonene har røtter i det 

lokale miljøet. Funnene her, med geografiske variasjoner, er altså i tråd med den teoretiske 

oppfattelsen av egenskaper hos tradisjonsmaten.  

Autonomi og selvberging i råvaretilgangen 

Matauket kan også handle om frihet og kontroll over egne situasjon.  De fleste vil i dag først 

måtte tjene penger for deretter å gå til butikken for å bytte pengene i varer. Men å gå ut i 

naturen og høste krever ikke penger. Men det krever tid, kunnskap og innsats. Informantene 

snakket mye om det å skaffe råvaren. Og da handler det ikke om å gå på butikken. Et 

eksempel kan være te. Du behøver du ikke kjøpe te på butikken fraktet i fra India. Den kan du 

også lage av det du finner i nærheten av deg selv, forteller Gina. «Vi har det vi trenger i 

naturen. Du kan plukke tyttebærblad og legge det i panna og tørke og så helle på kokende 

vann.»  Krydderet finner du også i naturen. For eksempel kan ferskvannsfisk stekes på ei seng 

av einer. Dette kan også forstås som en mulighet til at det går an å klare seg mer selv. 

Informantene påpeker at det ikke er nødvendig å gå på butikken og ta del i den formelle 

økonomien for å få mat. Det fantes muligheter tidligere. Og de finnes enda. Det er bare ikke 

så mange som benytter seg av mulighetene.  
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En del av matauket er å kunne behandle råvaren, for eksempel å slakte en hel rein. Når du tar 

et helt reinslakt inn i huset så krever det bearbeiding som du ikke trenger hvis du heller går på 

butikken og kjøper en plastinnpakket stykningsdel. I fra Laila får vi også innsikt i alternativer 

til fett som for eksempel kan erstatte steikesmør eller olje. Det var vanlig å tørke og salte 

reinfett som kommer fra et nett plassert rundt magesekken. Det kan også skjæres i biter og 

brukes som bacon fordi den ligner i saltsmaken og konsistensen.   

Dette understreker poenget med autonomi og selvberging som tradisjon. Informantene ga 

mange innspill på forskjellige måter å sørge for egen husholdning på, i stedet for å gå på 

butikken. Når du har gjort en jobb så har du mulighet til å få tilgang på mat på egne premisser, 

ikke hva butikken gir deg muligheten til å spise. For informantene var dette en kunnskap om 

en levemåte de forteller de har fra tidligere generasjoner. Det krever tid, kunnskap, 

beslutsomhet og engasjement for å leve opp til denne praksisen. Jeg vil si at dette beskriver en 

praksis som godt kan relateres til tradisjoner, men det er nok ikke slik de fleste lever i dag. 

Endringer i teknologi og tilgang til markeder gjør at dette ikke lenger er en nødvendighet. Så 

når informantene beskriver denne praksisen så er det nok sannsynlig at dette er tradisjoner 

som ikke så mange lenger praktiserer, i alle fall kan det være varierende i hvor stor grad og 

hvor ofte det forekommer.  

Arbeidskrevende konservering og bearbeiding 

Fortiden representerer også andre teknikker i tilberedning og lagring av mat. Naturen gir 

forskjellige råvarer i sesong, så derfor er en viktig del av å holde tradisjonene ved like å høste 

råvarer når de er der, og bearbeide dem så de kan holde helt til neste sesong. Laila plukker 

blant annet kvann og bjørkeløv for et helt år når det er sesong. «Bjørkeløvet kan plukkes bare 

tre dager når det spretter. Hvis en følger snøgrensa kan en utvide høstinga litt.»   Det trengs da 

også kunnskap om hvordan maten kan holde seg. Hun forteller om forskjellige 

konserveringsmetoder. Hun kan sylte og lage sirup, kandisere og tørke. Bjørkeløvet kan lages 

til sirup som smakstilsetning.  Granskudd kan også lages til sirup. Og de kan syltes som 

snacks. De kan også bli til gele som kan brukes til viltretter.  Kvann kan for eksempel 

kandiseres.  Også bær må bearbeides på en måte så de kan holde en hel sesong frem til neste 

bærhøst. Tyttebær og molte kan syltes og også bli både til gele og sirup. Og i tradisjon med å 

bruke alt på en bærekraftig måte kan til og med moltekjernene som er silt unna etter sirup og 

gelelaging bli til kandisert snacks. Urtene, som engsyre tørkes og kan oppbevares lenge.  
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Gina forteller om den arbeidskrevende jobben med å tilberede mat etter samiske tradisjoner. 

Tarmer og blod skal også behandles før lagring. Tarmene må vaskes grundig og fryses ned og 

tas opp etter hvert. Og blodet må behandles der dyrene slaktes. Blodet tappes og røres før det 

fryses. Det går med mye tid både til forberedelser og tilberedning. Flere deler av kjøtt fra 

blant annet reinen kan også konserveres ved å røykes eller saltes og tørkes. Tørka tunge eller 

reinhjerte er av noen ansett som delikatesser. 

For å kunne gjøre dette på den riktige måten trengs mye kunnskap og også tid til å gjøre mye 

jobb på kjøkkenet. Det krever at arbeidet med matauket får prioritet i tidsbruken i hjemmet. 

Og at du har tilegnet deg kunnskap nok om de mange forskjellige prosessene til å kunne 

gjennomføre arbeidet. Denne praksisen rundt mattradisjonen krever at du er dedikert. Hvis du 

ikke har noen rundt deg som kan gi deg denne kunnskapen, eller at du ikke prioriterer 

tidsbruken, så kan du ikke være produsenten. Også her gjelder betraktningen om at disse 

funnene nok ikke er praksiser som mange velger å gjøre mye av i dag, fordi vi har andre 

valgmuligheter og andre ønsker for tidsbruken vår.  

Den enkle smaken  

Behandlingen av råvarene er også preget av den enkle kokekunsten. Det er ikke jåleri. Det er 

mer jordnært og preget av enkle smaker og de smaker som kan tilsettes fra naturen i nærheten. 

Laila forteller at hennes barndomsmatminner er litt kjedelige og nøytrale i smaken og Gina 

underbygger dette med å forklare noen av de rettene som tilberedes med få råvarer og lite 

krydder og urter.  Et eksempel som Gina forteller om er hvordan visse stykningsdeler på 

reinen tilberedes. «Føtter og hode spises. Det legges på fat og serveres slik det er. Og det 

spises med fingra. Det er kokt i saltvann. Og det må vaskes nøye først.» Ikke mye fiksfakseri 

når den retten skal tilberedes og serveres. Ikke en gang bestikk kreves for å få spist føtter og 

hode. Også fisken får den samme litt enkle måten å bearbeide på kan Gina fortelle. «Vi tar 

laksen og skjærer den i store biter og steiker den på pinne over bålet, som du steiker pølse på 

pinne. Og rogna tar vi og steiker den akkurat som den er snacks. Noen bruker bare å salte 

rogna, og så etter noen dager så kan den tas på brødskiva.» Hennes eksempel understreker at 

kokkingen ikke behøver å være komplisert.  

Det virker som det kan være er lett å lære å tilberede denne typen mat. Få råvarer, få 

ingredienser gjør det mindre komplisert, men ikke nødvendigvis mindre arbeidskrevende. Det 

kan være mye forberedende arbeid hvis en tar i betraktning at også høsting og bearbeiding 
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ellers er helt fra grunnen av. Slik informantene forteller om dette, så vil jeg si at dette er en del 

av mattradisjonene som igjen baserer seg på det som er å finne der du bor. Og at dette kan 

være en av grunnene til at maten har få ingredienser. Det kan virke som om formålet ikke er å 

lage delikat og smakfull eller jålete mat. Men heller et søkelys på at den skal fylle en 

funksjon, nemlig som næring.   

Mat som medisin  

En brikke til i den helhetlige tankegangen om matforvaltningen er at maten også kan sees på 

som medisin, og at de forskjellige råvarene har forskjellige oppgaver å fylle for forskjellige 

personer. Det er et av mine funn at det å spise mat ikke bare for smakens del men også for å 

tenke medisinsk er en kunnskap noen har fått med seg fra tidligere generasjoner. Dette gjelder 

ikke bare det du skal spise, men hva du også ikke skal spise.  Laila viser til et eksempel «Vi 

bruker fett. Ikke alt, men det som smelter fort. Og det er veldig viktig for ledd og muskler. Og 

det å spise brusk og det å spise hvitt kjøtt i reinen. I alle hoveddelene der hvor det fraktes 

vitaminer, ikke bare det røde kjøttet. Fileter det er ikke noe, de har ikke så stor [nærings]verdi 

som det andre». Her demonstrerer hun kunnskap om ernæring som har en verdi for at vi 

mennesker skal holde oss friske. Hun forteller at dette er historisk kunnskap som hun aktivt 

har søkt opp.  Et annet sitat fra Laila viser hvordan det går an å få tilgang til vitaminer på 

vinterstid. Denne kunnskapen var svært viktig i tidligere tider for ikke å få mangelsykdommer 

som kan oppstå ved et svært ensidig kosthold. Næringsstoffer som vitaminer og mineraler 

som kroppen trenger, har ikke vært så lett å få tak igjennom de arktiske vintrene. «Og når 

reinen beiter om vinteren finner den vintergrønne urter. Så når du ikke har tilgang til det 

grønne kan du allikevel få tilgang til alle viktige vitaminer gjennom reinkjøttet, fordi reinen 

spirer de vintergrønne plantene. Og de havner jo først i tarmen. Så da er det viktig å spise 

tarmene, for de absorberer vitaminene.»  Hun kunne fortelle at det var veldig typisk for 

samisk folk. Om våren var det tarmer fra ryper, vadefugler og ender. De ble renset stekt og 

også spist med innhold. Og om vinterne kunne de spise vominnholdet hos rein ved å lage en 

grønn suppe. Hun kunne da også fortelle at slikt matauk må komme med en advarsel, fordi det 

kan være en bakterierisiko å spise dette om det blir gjort på feil årstid og om det blir handtert 

på feil måte.  

Laila forteller også om noen kunnskaper hun selv har gjennom egne erfaringer med bruk av 

tradisjonell kunnskap for å kunne forebygge helseplager. «Under graviditet og fødsel har jeg 
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forberedt kroppen min med å spise mye innmat. For å hindre bekkenløsninger har jeg kokt 

reinbeinsgryte. To ganger i uka. Og det har jeg vært veldig bevisst på, i hvert fall på det siste 

barnet, og da hadde jeg ikke problemer med noe beinrelatert.»  Hun fortalte at å spise marg og 

spise brusk og kjøtt som er helt inn til beinet har en helsefordel fordi det har veldig mye 

kollagen. Hun regnet med at inntaket av kollagenrike reindeler forhindret eventuelle 

bekkenproblemer. Reinen kan gi svar på en rekke helseutfordringer mener Laila.  

Også Maret Buljo kan fortelle om kunnskap om hvilke stykningsdeler som kan benyttes 

allerede av små babyer. «Jeg har lært at milten det er mat for små barn. Den blir skjært i 

strimler.  Ungene klarer ikke å bite den der. Du får buljongen men ikke kjøttet. Og også 

tørkakjøtt i lange biter å sutte på. Med mye scener og slikt. Og slik at de blir tørste av det.» 

(Buljo, 2018). Hun kan også fortelle at babyer kan gnage på reinbein. Jeg oppfatter det slik at 

hun mener at maten kan ha flere funksjoner utover det å gjøre deg mett.  

Denne helhetlige kunnskapen om hva som oppfattes som matens medisinske oppgave er 

kunnskap arvet fra tidligere generasjoner. Det er en tradisjonell kunnskap som kan bety noe 

for hvor sunne og friske vi kan holde oss ved å få i oss det kroppen trenger til enhver tid. Og 

for å forebygge helseplager som oppstår om vi ikke får i oss det kroppen trenger.  Jeg 

opplever at dette er en svært spesialisert kunnskap som ikke mange har og som kan gå tapt om 

det ikke praktiseres og erfaringene bringes videre. Det kan være mye av denne kunnskapen 

som vi kan trenge i dagens samfunn særlig for å forebygge større plager.    

Festdager  

I Norge er det vanligvis sterke tradisjoner rundt fest og høytider. Informantene som jeg 

snakke med forteller at det ikke er på samme måten for dem.  Gina sier det slik: «Føtter og 

hode kan for noen være festmaten. Bidos er brukt i konformasjoner og større festlige lag.» Det 

finnes tradisjonelle retter som lokalsamfunnene setter pris på. På samefolkets dag drar de på 

forsamlingshuset kan Gina fortelle. «Da er det vanlig å servere kokt reinkjøtt og gompos.»  

Og mange spiser det gjerne når det er tilberedt av andre, fordi de ikke lager det selv lenger. 

Kanskje fordi de mangler kunnskapen, råvaren eller tiden til å lage festmaten selv eller av 

andre grunner, som for eksempel at det er fint å treffes. Randi bekrefter inntrykket ved å 

fortelle om sine høytids- og festtradisjoner slik: «Vi har ikke så spesiell meny i høytider. 

Kanskje har vi reinsdyrsteik på juleaften. Men det er ikke noe fast. Det kan være ribbe av og 

til, i dåp for eksempel. Det kommer an på hvem i slekta det er, men bidos er veldig vanlig» 
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Hos disse to informantene virker det ikke slik at det er veldig faste tradisjoner til høytid. 

Spesielt reflekterer Gina over dette siden hun er vokst opp i et hjem preget av norske skikker. 

Heller ikke julekvelden har fast meny i svigerfamilien til Gina. «Vi tok kanskje en steik, eller 

ei ribbe, det er ikke noe sånn plan.»   

Gina er inne på en spennende forskjell på norske og samiske tradisjoner. I alle fall som hun 

opplever det, så er det få festmattradisjoner i samisk kultur sammenlignet med Norge ellers. 

Jeg har ikke klart å finne noen forklaring på dette i mitt materiale. Og kan heller ikke si noe 

om dette er en vanlig oppfatning eller ikke. Kanskje er det slik at skikker og tradisjoner med 

mat ikke er like viktig som når du har norske briller på og skal beskrive festdager. I de to 

foregående avsnitt om den enkle smaken og om mat som medisin er en av hovedtrekkene at 

det er næringsverdien eller funksjonen til maten som var viktig. Ikke nødvendigvis smaken. 

Kanskje kan det dras paralleller til dette avsnittet gjennom å peke på at maten ikke har en 

funksjon for å glede eller å være midtpunktet i en fest. Dette er ikke noe som informantene 

sier noe om eksplisitt, men de gir støtte til at det ser ut til at mat ikke er så viktig på festdager.    

Tradisjonsmat på Màrkomeannu- festivalen  

Randi forklarer hvordan de lar mattradisjoner komme til utrykk på festivalen. «Festivalen har 

tatt et standpunkt til mat og mattradisjoner. Vi har en egen gjeng, markomammane, og de står 

på festivalen og lager absolutt alt fra bunnen av. De bestemmer menyen og det skal være 

samisk tradisjonsmat.» Her forklarer Randi at menyen er det hun oppfatter som tradisjonsmat.  

Menyen er blant annet: elggryte, reinburger, pastasalat, gomba, reinpølse med lompe, 

klappakaka,  kjøttsuppe,  souvas – tørket og lettrøkt reinkjøtt servert i tynnskårne skiver med 

salat og brød (Krageberg, 2018).  

En av de tingene som er interessant ved menyen er at det er innslag av moderne skikker som 

ikke nødvendigvis alle betrakter som samisk tradisjonsmat. Noe av det kjenner jeg igjen fra 

det som de andre informantene nevnte, og andre ting kjenner jeg igjen fra diskusjonene om 

hva som anses for ikke-tradisjonsmat og eller ikke typisk samisk. For eksempel vil nok mange 

være uenig i at pastasalat er samisk tradisjonsmat. Og kanskje ikke ordet «burger» heller vil 

oppfattes som spesielt knyttet til tradisjonsmat. I teorikapittelet viser Eriksen at innovasjon og 

tradisjon går hand i hand fordi det handler om praksiser og kulturelle diskurser og da kan 

tradisjoner endre seg. Her ser vi en tendens til at festivalen er åpen for endring og tilpassing. 
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Diskurser omkring kulturarv og identitet 

Her vil jeg beskrive hva mine data sier om hvordan maten blir omtalt og hva slags verdier og 

meninger som blir tillagt maten. På forskjellige måter kan matpraksiser støttes av diskurser 

om kulturarv. Min hypotese er at disse diskursene danner bakteppe for praksisene nevnt over. 

Jeg starter med å beskrive viktige sosiale prosesser som identitetsbygging, 

kunnskapsoverføring og språk. Deretter er det andre egenskaper som beskrives omkring etikk 

og verdier og kjønn.  

Å identifisere seg med historien og den samiske kulturarven 

Laila har sterke røtter. Hun omtaler samene som «sitt folk» og hun viser at hun setter pris på 

mattradisjonene. «Det gjør mye for meg at jeg kan spise mat som mitt folk hele tiden har 

spist.» Her avdekker hun en positiv følelse for maten og identifiserer seg met måten den blir 

produsert og presentert. Nettopp fordi den kan gi henne en identitet som samisk.  Hun tar vare 

på historier om hvorfor de spiser det de gjør og på hvilken måte de tilbereder maten. Dette 

gjør hun fordi det skaper identitet med minner og nærheten til sitt eget folk. «Det er sånn som 

bygger opp identitet. At du har tilknytning og røtter.» Gina har også den samme følelsen 

omkring maten. «Ord henger sammen med følelsen, og kulturen. Det ligger i magen.»  Hun 

har også en betraktning om hennes to identiteter som norsk og samisk «Jeg har ikke vær norsk 

nok og jeg har ikke vært samisk nok.» Her viser hun at hun ikke er fornøyd med situasjonen 

med å ha flere identiteter.   

Randi er av også den oppfatning at det trengs å ta vare på tilknytningen til røttene. «Den 

samiske kulturen er veldig viktig. Vi får ikke nok av det i hverdagen. Det er vel det å miste 

kulturen som engasjerer og beveger meg. Fordi man får så lite av det.»  Dette er også ett av 

hennes fremste argument for å delta i ledelsen av festivalen Màrkomeannu. Hun ser at hun får 

tilknytningen hun trenger til samiske tradisjoner. I teorien så vi at det å ha tilknytning til 

historien og kulturarven var en av grunnsteinene i en persons identitet, og at det er av 

betydning for selvfølelsen å ha denne tilknytningen. Her bekrefter alle tre informantene at 

dette er viktig også for dem.  

Jeg snakket med mange andre på Màrkomeannu-festivalen. Jeg satt på serveringsområdet og 

spiste alle måltider. Der kom jeg i snakk med folk og spurte om de trodde det det fantes 

samiske mattradisjoner eller om de kjente til samisk tradisjonsmat. Noen av de som jeg pratet 
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med kunne ikke si at det var noe som var typisk samisk. De trodde ikke det.  Flere av disse 

identifiserte seg som samer nå, men de hadde levd livet som norske på grunn av 

fornorskningsprosessen. En eldre dame fra Evenes sa «ingen ting æ åt va samisk, alt var norsk 

hos oss» Men en av hennes norske retter som moren serverte var bidos. Dette forteller meg at 

identiteten er flytende som teorien bekrefter. Og at det som handler om at noe må gis mening 

for at det skal være kulturarv gjelder også i dette eksempelet.  

Overføring av kunnskap om mattradisjoner  

Å tilegne seg kunnskap og lære den videre har stor relevans for oppgaven min.  Dette er 

spesielt viktig for immateriell kulturarv slik som mattradisjonene.  Tradisjonene må læres 

videre for å bli bevart. Neste generasjon må få ta del i det. Kunnskap og overføring er også en 

av dimensjonene som mattradisjoner kan kategoriseres etter, som nevnt i teorikapittelet. 

Informantene snakket om dette og hva og hvordan de lærer. Kunnskapen kan være en 

handlingsbåren knowhow som vanskelig kan overføres uten at du er i en sosial interaksjon 

eller i den andre enden av en skala kan det være kunnskap som er enkel, standart kunnskap 

som er nokså overfladisk.  

I et foredrag for deltakere på Màrkomeannu forteller Maret Ravda Buljo om sitt forhold til 

naturen og maten.  «Naturen rundt oss er vårt hjem. Vite hvor fisken står. Vite akkurat hvor 

sluken skal plasseres, og vite at det også neste gang du kommer så står fisken der og venter på 

deg så du får mat.»(Buljo, 2018). Hun peker her på kunnskap om naturen og forvaltning av 

naturen slik at det kan bli mat nok. Det «å vite hvor fisken står» er nyttig kunnskap som 

forenkler matauket. Denne kunnskapen er best lært gjennom praksis og egne eller andres 

erfaringer. Og det å lære naturen så godt å kjenne at du vet akkurat hvor mye som kan høstes 

uten at det er overforbruk av naturressurser krever enda mer innsikt og erfaring.   

Spesialkunnskapen om næringsinnhold som jeg viste eksempler av i kapitelet om mat som 

medisin representerer også en kunnskap som er en handlingsbåren praksis. Når Laila snakker 

om mat som medisin og demonstrerer en inngående kunnskap om næringsinnhold i maten, så 

er dette en kunnskap som de fleste av oss ikke har lenger. Vi trenger ikke, eller synes ikke vi 

trenger den kunnskapen fordi vi har tilgang på variert kost som andre kan skaffe for oss.  

Laila forteller også om denne kunnskapen og måten det går i arv på: «Sånn som med 

brennesle. Jeg veit at de brukte det før til forskjellige ting. Og når jeg praktiserer så veit jeg 
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hva det smaker og jeg veit hva det gjør med meg. Jeg bruker flere sanser. Hvis ikke jeg hadde 

begynt å praktisere det mer og mer så hadde jeg ikke kunnet det jeg vet i dag» Her viser hun 

at gjennom å vite noe om hva de brukte før, så kan hun ved hjelp av egne sanser og dagens 

allmennkjente kunnskap utvikle egen erfaringsbasert kunnskap. Hun påpeker at det også er et 

poeng å praktisere erfaringene og kunnskapen.  

Det ungene lærer av er å delta i matauket. Der er Gina og Laila enige. De forteller begge om 

flere eksempler på dette. Gina kommentere praksis og handlingsbåren kunnskap i skolen. Hun 

var ikke fornøyd med den introduksjonen ungene fikk i matfaget. «Det var ei stund slik at de 

klippet ut bilder eller tegninger av råvarene og snakket om det og limet det inn i ei bok. Men 

da fikk de ikke følinga med teknikk og råvarer.» Hun mener at ungene må læres opp fra de er 

små. Da er det lettere å ta vare på tradisjonene. Det som settes på bordet spises, og ungene 

lærer av erfaring. Det åpnes opp for å bli kjent med råvarene i deres naturlige form når du selv 

er med på det. Gina forteller at barnebarna hennes nå er med i reingjerdet og slakter. Der får 

de være med på alt arbeidet omkring slaktinga. De får også være med på å røre i nytappet blod 

så det ikke skal klompe seg. «Og når de kommer hjem og skal leke litt så vil de ha kopper og 

visper for nå skal de leke at de slakter rein. Så ungene lærer det fra de er bittesmå.» Her peker 

Gina på erfaringsbasert læring og introduksjon gjennom lek.  Hun karakteriserer også de som 

ikke har tilgang på denne måten å lære på. «De som ikke er med på ikke er med på det lærer 

ingen ting. De blir kunnskapsløse og fjerner seg fra virkeligheten»   

Støtte og oppfølging i fra hjemmet er også et poeng Laila nevner. «Jeg har alltid blitt heiet 

fram for å gjøre tradisjonelle ting og fått skryt for det. Jeg begynte å slakte når jeg var åtte år.» 

Hun forteller dette med stolthet og forklarer at det er en av årsakene til hennes store 

engasjement i dag.  Laila bekrefter også gjennom intervjuet at det ikke bare handler om 

hennes foreldre, men også om andre slektninger og lokalmiljøet. «Om somrene hadde vi et 

veldig stort samisk miljø i Alta. Vi ungene var mye sammen. Vi sprang i lag og leika og jeg 

lære hva de kunne. Fikk sår og fikk gode råd om hva vi skulle legg på for å hele det. Jeg har 

vært mye sammen med mine bestemødre. og mange regler og tradisjoner har jeg også fått av 

pappas storfamilie fra hans mange onkler. Og også miljøet i samfunnet rundt. Vi har jobbet 

mye i lag.»  Hun forteller her om et åpent samfunn der ungene kunne bevege seg rundt i, og 

der de kunne ha et godt forhold til flere voksne omsorgspersoner. Samarbeidet mellom 

slektninger og i lokalsamfunnet har hatt betydning for måten Laila har lært om tradisjoner.  
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Men hennes lokalsamfunn er annerledes nå enn i hennes egen oppvekst. Hun har flyttet fra 

Finnmark til Nordland og til et mye mindre samisk miljø. Hun er bevisst på at hun ikke har 

muligheten til å gi sine barn den samme oppveksten som hun fikk.  «Jeg tror også det kanskje 

er derfor det blir litt viktig for meg at vi er litt for oss selv og at vi bruker tid på å vise fra vår 

natur og kultur og vårt miljø til barna.»  Hun gjør dette for å utvikle og holde tradisjonene ved 

like. For eksempel kan det handle om hvilke aktiviteter som de har etter skoletid.  Hun ser at 

det miljøet hun vokste opp i ga henne mye læring. Og dette er, som hun påpeker, en måte å 

overføre kunnskap til nye generasjoner på som hennes unger går glipp av nå. Å lære kunnskap 

på den mest dyptgripende måten krever at du tilbringer tid med de som vet og kan og har den 

kunnskapen.  

Laila er så interessert i tradisjoner og sin bakgrunn at hun også søker opp mer kunnskap enn 

den hun har fått gjennom oppveksten. Hun sier hun har lært som voksen. «Jeg har oppsøkt 

mange som jeg har fått mye lærdom i fra. Vi har en veldig sterk personlighet i Jokkmokk, som 

er så utrolig god med planter og tradisjoner, hun er min mentor.» Her ser vi eksempler på at 

hun har funnet fram til noen eldre som også har samme interessen for å ta vare på gammel 

kunnskap. Og hun knytter seg til denne andre personen for å kunne få og bevare kunnskap.  

En annen løsning som Laila ser på utfordringen er å benytte ny teknologi for å få tilgang på et 

større samisk miljø. «Men nå har vi jo sosiale medier, hvor vi lett kan komme i kontakt med 

andre samer og utveksle tanker og kunnskap og utveksle tilhørighet og holde kontaktnettet 

oppe. Jeg har større kontakt nå med samer enn det jeg er oppvokst med. Og jeg utveksler 

erfaring og kompetanse og lærer de å kjenne.»  

Gina synes det er problematisk at vi kan for lite om mat og mattradisjoner. «Vi blir helt 

historieløse. Vi blir matløse. Vi kjenner ikke måten vår når det blir sånn. De tror at maten 

kommer i fra butikken. Og da blir det sånn at voksne folk står og skriker når en gris skal 

slaktes.»  Hun er bekymret for at vi ikke tar vare på tradisjonene og relaterer det til at vi 

mister historien og tradisjonene.  Gina peker også på en annen utfordring for at 

kunnskapsoverføringen kan skje på erfaringsmåten. «Så har vi tidstyven. Vi har det så travelt 

at det er så enkelt å kjøpe det som er halvveis eller helt ferdig på butikken.  Ingen kjøper en 

halv reinskrott lenger. De går på butikken og kjøper de fire kotelettene en trenger til lørdag. 

Og da blir det vanskelig å lære.» Hun forteller her om dagens distribusjonssystem med mat 

gjennom butikk som er så tilrettelagt og enkelt laget at vi velger bort den erfaringsbaserte 

kunnskapen. Hun tenker at tiden er ett av argumentene for at vi velger det letteste alternativet. 



33 

 

Informantene hadde mange meninger om kunnskapsoverføring. Dette ser ut til å engasjere. De 

hadde mange forskjellige eksempler på hvordan det foregår med overlevering av kunnskap 

mellom generasjoner. De har reflekterte standpunkt som viser at de bryr seg og at de ønsker at 

det skal foregå en kunnskapsoverføring og også at denne er viktig. De har en viss bekymring 

for at samfunnet er i endring og at det ikke er så lett å få andre med på og prioriterte 

kulturarven.  

Språket  

Språket er en del av vår identitet. Språket er noe som går igjen hos intervjupersonene som 

relevant for å forstå mattradisjonene og for å kunne få kunnskap om tradisjonene videre. 

Mangel på språk viser seg at er et hinder for å finne fram til identiteten og kulturarven.  

Et eksempel på dette kommer Buljo med i sitt foredrag på Màrkomeannu: «Språket viser 

vegen også veg til hvordan vi skal fordele stykningsdelene. Det samiske ordet for margbein, 

når det oversettes direkte til norsk så er betydningen «middel til å få stå» og for kvinnfolka så 

er stykningsdelen oversatt «å få ting til å bli gjennombløtt» ja. Så margbein var viktig for 

voksne.» Når Buljo viser til den direkte oversettelsen av de samiske ordene på denne måten, 

er det et meget godt eksempel på at språket har betydning for forståelsen av kulturarven, i det 

en faktisk betydning kan tolkes ut av ordet – på samisk. Hun har også et annet eksempel: «Og 

vite når løvetanna er klar for å tas. Den venter bare på at du skal ta stilken og drikke. Den 

heter sugerørplanten på samisk.» Igjen ser vi at det samiske ordet sier noe om en mulig 

tolkning av oppgaven til planten.  Dette er nok bare to av mange eksempler på at språket gir 

mening og innhold.  

Gina vokste opp uten å vite om sin samiske bakgrunn fikk ikke lære språket hverken i 

familien eller på skolen.  Hun gir utrykk for at det har kostet henne noe å ikke kunne 

kommunisere på språket til familien.  Hun forklarer det med et ønske om å forstå historien og 

arven, og da må språket høre med i det. Hun manglet språket og det var ikke bra for henne. 

Gina har nå gått på samiskkurs i flere omganger for å få med seg mer av sin egen kultur.  

Dette illustrerer det vanskelige i situasjonen. Du mister noe og det blir problematisk og du kan 

føle deg utenfor.  Randi gir utrykk for at det var riktig og viktig å lære språket og den samiske 

identiteten gjennom det. Og også at det av og til er en kamp å få lære seg språket.   
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Det ligger mye kunnskap og følelser i språket. Informantene sier at ved å ikke ha tilgang til 

språket mister du en del av din identitet og du mister tilgang til kunnskap og kulturarv. Det 

kan skape problematiske relasjoner. Det er også ord og meninger som ikke går å oversette 

direkte. Sett i sammenheng med kunnskapsoverføringen så blir språket en viktig del av 

kulturarven og det gir mye informasjon til mattradisjonene. 

Etikk i matproduksjon 

Funnene i dataene sier at det er flere tema som går igjen i forhold til etikk i mattradisjonene 

og at dette også handler om en tradisjonell tankegang som er kunnskap som er gitt fra en 

generasjon til den neste. Informantene relaterer dette til samiske praksiser.  Dette gjelder 

forhold til hvordan du skal behandle og respektere dyr. Hvordan slaktingen skal foregå og 

hvordan du kan høste bærekraftig i fra naturen blant annet.  

Respektfull behandling av dyreliv 
Laila forteller om sine forventinger og ønsker om dyrehold er markant annerledes enn norske 

tradisjoner for husdyrhold. «Mitt forhold til mat og matproduksjon? Ja. Jeg må vite hvordan 

dyrene har hatt dett og hva de har spist hvis jeg skal tenke på å bruke det til mat.  Hjemme hos 

oss spiser vi ikke mat fra dyr som har stått på bås. Vi spiser ikke svinekjøtt. Lam kan vi kjøpe 

når det kommer rett i fra beite.  Det er så mye som blir tilsatt i foret. Antibiotika og slikt. 

Vaksinasjoner. Det er en av grunnene at vi er litt mer nøye med det. Dette gjelder også fisken. 

Villfisk er bedre».  

Her ser vi at Laila nevner spesielt hvordan dyrene skal behandles for at det skal være mat som 

er til menneskeføde. Det ser ut til at det er viktig at dyret har gått fritt og at det kan velge selv 

hva den vil spise og hvor den kan gå. Det er også et valg om å ikke tilsette noe som ikke hører 

til i kjøttet. For eksempel antibiotika og vaksiner.   Dyr skal leve fritt. Og de skal respekteres 

som levende vesener som med egne liv som skal være godt når de er her. Dette er ett av 

hennes viktige poeng. Bås er ikke riktig fordi dyrene blir fratatt frihet. Å transportere dyrene 

langt på bil før de blir slaktet her heller ikke riktig for henne. De er ikke vant til å bli fraktet, 

og da er det ubehagelig for dem å bli det. Hun forklarer også at dette dyresynet, velferden og 

etikken ligger til grunn også med egne produksjon med reinsdyrkjøtt.   

Respektfull og rituell slakting  
Det er også spesielle skikker og tradisjoner knyttet til avlivning og slakting. Dette dreier seg 

om rituelle skikker ved slaktingen og det dreier seg om hvilke tidspunkt slaktingen gjøres på. 
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Flere av disse tradisjonene visert tilbake til respekten for det levende livet og naturen. 

Slakting skal gjøres på bestemte tider på året for å vise at du respekterer dyrelivet. Det skal 

for eksempel ikke være slakting i kalvingstid, brunst eller rekonvalesenstid. Buljo sier også at 

det skal tas hensyn til generasjonsrelasjoner hos dyrene på denne måten: «Reinsdyr som går 

med kavl skal ikke skilles. Jakttider på fugler er før de får unger og før de får reir. Så vi ikke 

forstyrrer familieliv. Ryper jaktes når de har sluppet hverandre som familie. Og med fisken. 

Gytetid er hellig og gyteplasser skal man ikke sette garn i.» (Buljo, 2018).  Her viser hun til 

en forvaltningspraksis som skal respektere dyrelivet og for at dyrene skal få et så bra liv som 

mulig.  Denne praksisen gjelder for at levende liv fortjener respekt og skal sørge for at de ikke 

lider unødig etter en oppfattelse av hva som er god samisk tradisjon.  Hun nevner også ordet 

«hellig» om gytetid. Dette kan peke til en nærmes religiøs tilknytning til forvaltningen av 

naturen.  

Også informanten Laila snakker om det religiøse forholdet til maten og tradisjonene i 

matauket: «Samisk slaktemåte. Da du avliver skal den [reinen] ikke dø i band. Før den trekker 

den siste pusten skal du løsne lassoen av respekt til dyret. Vi har rituell slakting. Og har 

velsignelse for dyret sånn at det kan oppstå som ny rein. I dag blir det velsignet med kristne 

symboler. Men det er vel ikke slik det har oppstått fra gammelt av. Slik som korset kan jo 

også være jo et solmerke fra gammelt av.»  Slaktemåten gir også kvaliteter utover det rent 

rituelle kan Laila fortelle. «Slaktinga er også annerledes for å ivareta kjøttsmaken, mørheten 

og hindre jernsmak på kjøttet. Det er kunnskap som er udokumentert men som er slik som jeg 

har lært av de før oss. En ganske annen måte å slakte på»   

Dette sitatet viser at rituelle handlinger er en del av praksisen. Og at det er gjerne et religiøst 

tilsnitt som kanskje kan ha røtter i en fortid som også går lengre tilbake enn kristendommen. 

Hun sier også at hun ikke kan gjøre det annerledes enn det hun har lært av tidligere 

generasjoner. Da ser vi at det er kunnskap som går i arv. Hun påpeker at det er udokumentert, 

men hun gjør det allikevel. Da er hun bevisst på at det også er alternative måter å gjøre det på 

som hun ikke velger å bruke, fordi hun mener at det er rett å gjøre som hun har lært av 

tradisjonene. Samtidig har slaktepraksisen også et praktisk element. Det handler om kvalitet 

og smak på råvaren. Ved denne slaktepraksisen, som oppleves annerledes enn annen 

slaktemåte så gir det kvaliteter til kjøttet som verdsettes som positive.  
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Jeg oppfatter også at det er knyttet tradisjoner til måten en rein fordeles på etter at den er 

slaktet. Buljo fortalte i sitt foredrag om at det finnes måter å fordele reindelene på. «Det er 

reinhalen. Den har jeg lært at tilhører slakteren.  For det er bare en. Og der er der alt fettet 

ligger. Et bein er forbeholdt til den som renser tarmene. Ryggen og buljongen laget av det er 

det første hellige måltidet når en har slaktet rein og delene er fordelt. Noe er til barna, noe er 

til ungdommen, noe er til mannfolk og noe er til kvinnfolk.» Her vises det også til en helhet 

som hører sammen med slaktepraksisen som viser at også fordelingen av slaktet er med i 

ritualet ved å slakte.  

Bærekraftig høsting fra naturen  
Det er også et gjennomgående tema at mat og mattradisjonene handler bærekraft og god 

forvaltning. Det er ikke riktig å ta mer enn du trenger, og det som høstes skal brukes, Og vi 

skal behandle naturen og livet med respekt. Nedenfor gis sitater som underbygger dette.   

Gina forteller om det hun oppfatter som samisk tradisjon omkring det å bruke alt de høster. 

«Reinen - de bruker alt. Det samme med laks. Vi spiser alt. Og mine barnebarn de spiser hode 

og hover nå. margbein spiser de og.»  Maret Buljo bekrefter dette i sitt foredrag:  

«Det er typisk oss å ikke ta alt. Når du finner mye molter for eksempel. Man fjerner ikke alt. 

Man tar bare det man har behov for. Fugl, fisk, egg, bær og alt i naturen som du sanker til 

mat. Også den lille fisken som du fanget skal spises. Det gir fiskelykke. Når du får mye fisk så 

deler du med andre. Som de som ikke kommer seg til fjellet for å fange egen fisk. Eller bare 

invitere til middag. Og så skal en jo spise hele fisken hode og hale med. Ikke filetere. Den 

tankegangen med å vise takknemmelighet over det du får.  Og med reinen. En skal ta vare på 

alle delene og bruke det. Sånn som bein og fett og horn og skinn. Og spise hodekjøttet og, 

koke det godt, og spise margbein, lever og hjerte og blod.» (Buljo, 2018). 

Buljo trekker altså fram at det er typisk å ikke høste i overflod, og at alt man har tatt skal 

brukes. Hun grunngir det ved å si at det er gir hell (fiskelykke) og at det er også slik at en skal 

gi til de som ikke kan eller har helse til å komme seg ut å hente selv. Å bruke hele fangsten 

har med takknemmelighet å gjøre. Det skal ikke sløses med ressursene og man skal være 

takknemlig for at naturen gir det en trenger. Dette er etiske betraktninger som trekkes fram 

når intervjupersonene vil fortelle om det som er typisk for samiske mattradisjoner.   
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Informantene forteller her om at det å bruke alt som høstes er et prinsipp som innebærer en 

respekt for naturen. Denne respekten for at naturen kan gi oss mat og at vi skal være 

takknemlige for det virker som en viktig ingrediens i deres tradisjoner.  Det er også verdt å 

merke seg at det også handler om at vi skal dele på det som finnes. Og å være raus mot andre 

og sørge for at alle kan få ta del i matauket.  

Jeg må også nevne noe som ikke er mat, men det går inn under bærekraftselementet nevnt 

over. Om det er igjen noe av dyr som slaktes som ikke skal brukes til mat så går det gjerne til 

andre formål som kunst og håndverk. Lakseskinnet kan bli til håndverksprodukter. Belter for 

eksempel kan Gina fortelle. Og Laila forteller om reinsdyrhornene som hun bruker til 

forskjellig kunsthandverk og som dekorasjonselementer. Samisk tradisjonshåndverk, Duodji, 

er en del av den totale helhetstankegangen som også preger tradisjonsmatforvaltningen.  Det 

som ikke kan spises men som du har høstet. Det skal du kunne bruke til andre ting.  

Bærekraftig forvaltning av matressursene som argument for miljøvernkamp 
Laila trekker fram en annen etisk vurdering omkring å kunne leve av og i naturen som hun 

sier hun har lært av generasjoner før seg. «Jeg har mye tanker om takknemmelighet og ære 

naturen og bruke den i stedet for å bare ødelegge. Mange av oss reineiere er miljøforkjempere. 

Du skal ikke ødelegge eller gjøre store inngrep. Det lærte vi tidlig.»  

Som eksempel nevner Laila at i samisk tradisjon er det slik at du setter opp en lavvo så skal 

du ikke etterlate noe spor når du tar den ned. Når du spiser kjøtt skal du dele beinet til slutt 

[når du legger det i fra deg] for at de små dyra ikke skal sette seg fast ute i naturen.  Hun 

mener det må få konsekvenser for alle handlinger i naturen; «Når du gjør de her små tingene 

hele tiden hele dagen så blir det fullstendig kollisjon om for eksempel det samme området 

skal brukes til gruvedrift. Heller ikke vindmøller. Det er ikke riktig» Her ser vi den historiske 

kunnskapen om naturforvaltning som møter det nye storsamfunnets forvaltningsønsker. For 

Laila er det ikke riktig å gjøre inngrep i naturen som kan ødelegge for alt vilt liv som lever 

der.   

Verdier i og utfordringer ved forskjellige tradisjonsutrykk 

I Norge lever urfolket side om side med en stor majoritet. Det utløser store og små 

kulturforskjeller som ikke alltid er forenlig. En av de tingene som skjer når du danner deg en 

identitet gjennom kulturarv er at du lager et bilde av «vi og dem». Informantene delte flere 
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betraktninger om dette temaet. Det kan jo også være et spørsmål om hva som er egentlig 

samisk og om noe er norsk, og hva eventuelt forskjellen kan være. Forskjellene kan også være 

av mer dramatisk art. Det kan handle om politiske prioriteringer og verdispørsmål i konflikter 

som igjen kan ha innflytelse på spørsmålene omkring mattradisjoner og kulturarv.    

Kulturkrasj 
Jeg vil trekke frem eksempler på kulturelle utfordringer mellom norsk og samisk kultur som 

Gina har kjent på. Hun forteller om en opplevelse faren hennes som er vokst opp med norske 

tradisjoner hadde da han var på besøk. Han var vant med at røkelaksen skulle skjæres i tynne 

skiver for å vare lenger fordi det var en dyr råvare, mens i hennes manns hjem så var det en 

helt annerledes tradisjon, der skar de den i fingertykke skiver når den skulle serveres. «Så far 

trodde at mannen min var nok veldig rik fordi han kunne spise laksen på den måten. Men her 

er det jo slik at laksen har vi i overflod hele sommeren.» Her ser vi at hun oppfatter forskjeller 

i kultur som gjør at det blir misforståelser når vi tolker en handling ut ifra vår egen 

fortolkningsramme.  Og vi ser at mattradisjoner er ikke de samme over alt. Jeg forstår dette 

slik at det at kulturarven og mattradisjonene påvirkes av din bakgrunn og identitet. Gina 

forteller også om kulturelle forskjeller mellom samisk og norske tradisjoner for festmat. I sitt 

bryllup der Gina giftet seg med en samisk mann ble det kultur-krasj. Slik forteller hun om det: 

«Og når vi gifta oss så fikk jeg bestemme menyen. For meg var jo laks luksus. En 

rikmannskost. Men flere år etterpå fikk jeg vite at vi hadde hatt sånn fattigmannskost på 

bryllupet, men mannen min sa ingen ting. Og ikke svigermor heller for de ville jo ikke såre 

meg.» Gina ler godt av episoden når hun forteller den.  

Modernisering 
Det er flere ting som kan true samiske praksiser. Modernisering av utrykk er en av dem synes 

Laila. Hun er kritisk til de som vil selge og produsere reinkjøtt i en annen innpakning enn 

tradisjonelt, for eksempel i form av kebab og pizza. «Hvorfor skal vi ta andres kulturer inn? 

Istedenfor å løfte dine egne tradisjoner fram? Det er dette vi kan servere her nordpå.» 

Nyskaping blir av Laila sett på som en trussel for bevaring. Men på festivalen på Evenes har 

de ikke den samme tilnærmingen til spørsmålet. Der serverer de gjerne reinsdyrskaven i 

pitabrød.  Hun er også oppgitt over forenklingen i tilberedningen som noen leverandører gjør. 

Som for eksempel å fylle grisetarmer med reinkjøtt for det skal bli pølser. «Hvorfor kan ikke 

våre pølser bli produsert på vår måte? Flate. Det er mye bedre enn å fylle grisetarmer fra kina. 

Reintarmer er da helt naturlig.» Her trekker hun frem et eksempel hun kjenner til der hun 
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mener at det ikke kan være nødvendig å gå på akkord med tradisjonene. Det er en kritikk av å 

ta den enkleste løsningen eller kanskje den billigste løsningen. Ifølge henne så blir det da den 

som er mest feil. Dette står seg også opp imot at Laila ikke tenker det er riktig å spise mat i fra 

dyr som har stått på fjøs. Det handler ikke bare om smaken eller utrykket men også om at det 

ikke tas hensyn til en respektfull behandling av dyr slik som samiske tradisjoner er.  

Endringer i levesett 
Men det er også strukturelle utfordringer på noen områder med å ta vare på mattradisjonene. 

Laila peker på utfordringene som kommer med endringer i levesettet for de med samisk 

opprinnelse, som for eksempel å måtte avslutte reindriften eller det å få en endret livssituasjon 

ellers. «Alt det jeg har lært, slakting, bærplukking, bruk av planter, det blir så dyrebart for oss 

at vi kan ikke bare slutte med det. Det blir sårt for de som for eksempel må avvikler driften. 

Og jeg tenker på våre eldre som kommer på gamlehjem og ikke får spise den maten de er vant 

med. Det må være sårt. Fryktelig sårt.» Her peker hun på forskjellene som kan være 

problematisk å tilpasse seg. Når hun sier at det må være fryktelig sårt å ikke få den maten de 

er vant med på gamlehjem, så legger hun til grunn at mattradisjonene, maten og måltidene er 

så annerledes, og at det ikke å få lov til å få den vanlige hverdagsmaten for et menneske er en 

utfordring. Det å endre levesett på denne måten ser Laila på som en påkjenning. Også det å 

måtte endre levevei, for eksempel av økonomiske årsaker eller andre ressursmessige årsaker 

tenker hun at kan være like vanskelig. For eksempel hører vi av og til om konflikter mellom 

reineiere som vil bruke land til å beite på som andre interesser vil disponere til andre formål, 

og så må reineierne tilpasse seg storsamfunnets krav. Laila peker også på en konflikt mellom 

tradisjonell samisk reindrift som er bærekraftig og med en ytelse som setter respekten for dyr 

og natur i høysete, og en moderne produksjon som er høyere i intensivitet og krav til resultater 

og høy ytelse hos produksjonsdyrene og som staten premierer gjennom politisk styring og 

overføringer. Det kan være vanskelig å tilpasse seg en driftsform du selv ikek ønsker for dine 

dyr.  

Umulige krav fra mattilsynet 
Krav fra storsamfunnet vanskeliggjør også samiske matpraksiser. Både Laila og Gina 

opplever at det å tappe blod etter samisk tradisjon i nærheten av umulig. De trenger blodet og 

innmaten for å få til å lage noe av tradisjonsmaten. Det er en strukturell hindring for å 

etterleve tradisjonen. Det er nemlig begrensninger i lov og regelverk slik det er tolket av 

mattilsynet. Det gjør at det er vanskelig å få tak i reinblod.  Mattilsynet sier at det er forbudt å 
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selge blod tappet i fra rein som slaktes i reingjerdet. Gina forteller om utfordringen: «Før gikk 

vi i reingjerdet og henta blod. Nå er det bare de som selv har rein som kan ta til sitt bruk. Jeg 

kan ikke dra dit å kjøpe.» Tidligere praksis med å bruke blodet fra dyrene er altså blitt 

vanskelig fordi det ikke lenger er lovlig å gjøre det på den samiske måten. Gina synes det er 

rart at Mattilsynet håndhever reglene på denne måten. «For vi har jo tålt blodmat i mange 

hundre år og nås kal vi plutselig ikke tåle det lenger?» Og det ender med at det er veldig mye 

samisk mat som man ikke får produsert på lovlig vis. For eksempel vil storkjøkken ikke få tak 

i blodet uten at det er gått gjennom kvalitetskontroll og godkjenning av mattilsynet. Det 

vanskeliggjør produksjon og salg til de som ønsker å få tak på samiske tradisjonsretter. Laila 

synes det er vanskelig. «Det er ikke reinblod å få tak i. Hvis jeg skal lage blodpannekaker 

eller blodpølser må jeg kjøre til Kiruna [fra Nordland] for å få tak på reinblod.»  Laila 

reagerer også ganske skarpt på praksisen. Hun forteller at hun er svært misfornøyd med måten 

mattilsynet handterer saken på. «Jeg synes nesten det er rasisme. Jeg føler at vi er liksom mer 

skitne folk en andre og at de tror vi ikke kan gjøre en ordentlig jobb. Det er det jeg føler 

gjennom byråkratiet. At jeg ikke blir lånt øre til, ikke blir tatt alvorlig. De vil at vi skal gjøre 

som dem, ikke vår tradisjonelle metode. Vi sliter enda med det gamle trollet.» Denne 

uttalelsen fra Laila viser hvor mye hun har imot at det ikke skal gå an å praktisere samiske 

tradisjoner. Der Gina bare utrykker at hun er oppgitt og at hun synes det er helt feil, heller 

Laila mot å si at det er rasisme.  Hun påpeker også at det har jo latt seg ordne med andre 

praksiser slik som for eksempel halal-slakting. Det står i kontrast til at det ikke skal kunne 

jobbes med å få til å slakte på tradisjonell samisk måte. Det er mye følelser i uttalelsene deres.  

De har ikke stor forståelse for at det skal være umulig å få til noe som har blitt praktisert i 

århundrer.  

Fornorskningsprosessens påvirkning 
Fornorskningsprosessen var hard der Gina vokste opp. Det var ei tid da det ikke skulle være 

noe som hette å være samisk. Du var norsk og bare norsk. Hennes besteforeldre på farssiden 

aksepterte aldri hennes mor fordi hun var same. «Vi vokste opp med at det var to hus imellom 

oss, men jeg husker ikke at vi var der. Pappa brakte skam over familien med å gifte seg med 

mamma. Hans søsken aksepterte ikke mamma. Tantene og onklene kjørte forbi i bil men det 

var veldig sjelden at de stoppet hos oss.»  Dette er et eksempel på hva det samiske miljøet 

måtte forholde seg til på 1900 tallet. Det var bedre å ikke være same. Slik ble det for Gina. 

Hun fikk ikke vite at hun hadde samisk slekt før hun var voksen og selv forsøkte å finne ut 
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mer om sin slekt. I oppveksten var hennes hjem ikke samisk i det hele tatt. En norsk identitet 

fullt ut. Det er et brudd i kulturarv og tilhørighet hun har måttet jobbe med senere også som 

nevnt under avsnittet med språklig tilknytning.   

Butikken versus naturen 
Informantene snakker om fortiden der matlagingen og matauket var annerledes enn nå. 

Råvarene skulle finnes i naturen. Kunnskapen de trengte var å vite når de skulle lete og hvor 

de skulle lete og hvordan det skulle tilberedes.  Dette var kunnskaper de lærte av generasjoner 

før seg.  Dette er annerledes i dagens forbrukersamfunn der vi finner råvaren på butikken og 

kjøper hel eller halvfabrikata tilberedt i passe porsjoner.  Et eksempel på dette kan være Laila 

som flere ganger nevner historisk kunnskap som ikke er allmenn lenger. «En plante som jeg 

liker veldig godt. Den heter turt.  Den er en indikatorplante. Før har de spis den som snacks. 

Det er en av de viktigste plantene de har plukket før som grønnsak.» Her viser hun til at 

kunnskapen om noen av råvarene i naturen som ikke er vanlig å ha lenger. Når hun sier det er 

en indikatorplante betyr det at det hun mener planten er en viktig ingrediens for de samiske 

mattradisjonene. Men denne viktige grønnsaken finnes ikke i butikken. Og det gjør heller ikke 

kvann og bjørkeløv og mange av de ingrediensene som er listet opp som råvarer. Dette er en 

utfordring for den som ønsker å bruke tradisjonskunnskapen.     

Kjønnsforskjeller  

Noen av informantene dvelte litt ved om hvordan det var med mattradisjoner og kjønn. Randi 

sier at hun ikke mener det er så stor forskjell mellom kjønnene. «Jeg føler at det egentlig ikke 

er så stor forskjell. Pappa og mamma står like mye for meg som de som lager maten.  Det er 

vanlig i vår kultur. Når jeg var liten så var det bestemødrene som sto på kjøkkenet. Jeg kan 

ikke huske at bestefedrene noen gang stod på kjøkkenet. Jeg husker litt at jeg var med på 

kjøkkenet til bestemor.. jeg har lært mest av bestemor.» Her bekrefter også Randi at det er 

bestemor som sees på som den som deler mest av sin kunnskap. Gina mener at det var en 

annen kjønnsbalanse i deres familie før. «Før så var det svigermor som kokte all maten til hele 

storfamilien. Og hu måtte koke selv. Det var ingen som var med å koket. Hu holdt på fra 

morgen til kveld. Men det var kanskje hennes alenetid.» Og Gina kan fortelle at hun lærte 

mye koking av sin svigermor. «Jeg lærte mye matlaging av svigermor. Hun kom og hjalp til 

på kjøkkenet hos meg. Og hu var kokka når det var slåtten og storfamilien var samlet om 

arbeidet.» Men nå er det mer vanlig at det er veldig ofte at mannen koker mat også har Gina 

erfart. «Det er jo litt artig. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Sånn var det ikke hos oss. Men i 
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svigerfamilien til dattera mi, der var det faren som ordnet alt. Han sto og kokte mat og vaske 

og bretta klær. Men det kunne ikke ha skjedd hos oss.  Her var det norsk gammeldags 

husmorrolle.  Min mor gjorde alt i heimen, det gjorde også min svigermor. Så når gutta hadde 

spist så lot de brødet være så tok hun og rydda det opp.»  Her serverer Gina noen refleksjoner 

om forskjeller innad i de forskjellige familiene. I de referansene hun har her er det ikke ett 

svar, men flere svar på hvordan det har vært og er nå.  

Hun har og noen andre refleksjoner om kjønnsroller, som setter sitt preg på matlagingen. «Og 

med mannens inntog på kjøkkenet kommer det også masse teknisk utstyr, som nok ikke ville 

vært der om det bare var kvinnenes domene. Når de lager mat så kan de gjerne kjøpe dyrt 

utstyr som de trenger. Og før dro jo kvinnfolka i fjøset for å melke. Men når melkemaskina 

kom så tok mennene over fjøset.  Da var det maskiner og de ville mannfolka handtere» Her 

peker hun på kjente kjønnsrollemønster som hun mener eksisterer i dag også.    

Det var ikke så mange svar og refleksjoner på dette med kjønnsroller nå og da, og heller ikke 

så entydige. Jeg klarer ikke å peke på en praksis som skiller seg klart ut som den vanlige. 

Derfor trekker jeg ikke noen bastante konklusjoner ut av dette. Kanskje er det også det som er 

det beste funnet. At dette er noe der de individuelle familiene har hver sin praksis som 

fungerer for dem e etter en deling på interesser.  

Oppsummert  

Ifølge informantene finnes det eksempler på kulturforskjeller mellom norske og samiske 

mattradisjoner. Utfordringene blir synlige ved at de i større eller mindre grad vil kjempe for å 

bevare sine tradisjoner. Det er også utfordringer med endringer i kulturen. Det kan for 

eksempel være knyttet til innovasjoner og forenklinger av mattradisjonene. Noen opplever det 

som et problem sterkere enn andre. Informantene forteller også om strukturelle forskjeller 

som vanskeliggjør å holde på den samiske tradisjonelle matproduksjonen. Dette gjelder både 

for endring i livsform for enkeltpersoner, for tilvirkning av matvarer, driftsformer i reindrifta, 

forvaltning og lovverk. En annen stor utfordring er fornorskningsprosessen. Enkelte opplever 

også å ha mistet kontakten med sin kultur totalt og blir sterkt preget av det. Alle disse 

diskursene omkring kulturarven og identitet er med og fyller ut bildet av hvordan 

tradisjonsmaten blir til. De danner et bakteppe for praksisene.  
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5. Diskusjon  

Jeg vil her lansere noen diskusjoner på det overordnete i oppgaven og som kan egne seg til å 

få fram flere generelle vinklinger. Jeg vil også dra inn teorien der dette er relevant. Dette gjør 

jeg for å nærme meg problemstillingen for å se om jeg har klart å svare ut denne.  

For å finne fram til egenskapene ved samiske mattradisjoner lanserte jeg i teorikapittelet 

Amiliens oppdeling i fire dimensjoner.  Dette var tid, geografi, mening og kunnskap. Jeg 

synes disse dimensjonene gir en god mal for å beskrive fenomenet og variasjoner innenfor 

fenomenet.  Noe er allerede sagt men jeg vil knytte kommentarer til noe mer av det.  

Tid - fra fortid til fremtid  

Tid er en av fire dimensjoner en kan karakterisere mattradisjonene etter. På en tenkt skala så 

kan det utrykkes i fra knyting til fortid, veldig langt bakover og oppover mot fremtiden, der en 

ser på tradisjon som noe er bevegelig og nyskapende på veg framover. Laila sitt kompass 

peker langt bakover i flere tilfeller og kan beskrives som en konserverende tankegang. Blant 

annet spesielt langt bakover da hun snakker om solsymbolet som tegnes på reinen ved 

slakting. Da antyder hun at det også kan være et førkristent ritual. Når Laila er den som 

utrykker ønske å holde igjen på moderniseringen så kan det være at noen ser på henne som 

bakstreversk, og at det må være rom for å ta til seg endringer og gjøre nye ting til sine 

tradisjoner. Samfunnet i dag er multikulturelt og vi blir møtt med mange og homogene 

kulturelle utrykk i hverdagen. Et spørsmål kan være om det da er viktig å ikke la seg påvirke 

eller om det er umulig å ikke la seg påvirke. Randi er i den andre enden av aksen på 

tidsdimensjonen. Hun kan betraktes som innoverende. Randi sa ikke noe spesielt om 

nyskapningene som kom på menyen på Màrkomeannu. For henne var det kanskje 

uproblematisk å tenke at nyskaping var greit selv om de selger konseptet inn som samiske 

tradisjonsmat. Notaker påpeker at det er vanlig at retter med merkelappen tradisjonsmat 

forandrer seg gjennom tidene, noen komponenter forsvinner og nye kommer til (Notaker, 

2006). Slik forskyves forholdene mellom komponentene. Det kan ut ifra det bli feil å si at ett 

bestemt punkt i en matretts utvikling er ekte – eller dette er vår tradisjon. Immateriell 

kulturarv er alltid i endring fordi den blir brukt, og for å bli brukt må den tilpasses dagens 
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miljø. Ingen av de to informantene tar feil. Og for oppgaven min er det et bra eksempel på 

forskjellige oppfatninger som også beskriver kompleksiteten i kulturarven.  

Tradisjonen tro – kunnskapen om kulturarven  

Samiske mattradisjoner beskrives av informantene som arbeidsomt og kunnskapskrevende. 

Spesielt det med selvberging er krevende. Å høste maten selv, gjøre slaktinga og lage mat fra 

bunnen av er svært arbeidskrevende. Det krever tålmodighet, utholdenhet, tid, kunnskap og 

innsats. For mange er det ikke realistisk, og de har heller ikke tilgang til tid, råvare og 

kunnskap. Det kan være mange grunner til at folk velger å ikke leve med, og bruke 

tradisjonskunnskapen. Tilgangen på naturen og råvarene slik som i tidligere tider, er historie 

for mange som for eksempel har flyttet til urbane strøk og er i full jobb. Men dette er en 

utfordring for ivaretakelsen. Ivaretakelsen av immateriell kulturarv går gjennom folk. Men 

hvis det ikke legges til rette for at folk skal kunne praktisere så vil mye kunnskap gå tapt. Det 

kan se ut til at allerede også har skjedd. De som er aktive tradisjonsbærere må selv jobbe hardt 

for å finne fram til kunnskapen.  

Kunnskap er også en av dimensjonene for å se på distinksjoner i tradisjonene.  Den kan sees 

på en skala mellom meningstung til overflatisk. I analysen vil jeg si at kunnskapen om 

selvberging og mat som medisin spesielt inneholder mye spesifikk kunnskap som ikke så 

mange er i stand til å sette seg inn i. Det er også grunn til å tro at mye av denne kunnskapen 

ikke er vanlig å formidle i dag. Laila bekrefter dette når hun forteller om hvordan hun søker 

kunnskap. Hun er på jakt etter denne meningstunge kunnskapen, og må jakte på den blant 

eldre mennesker som hun aktivt oppsøker. Det er ikke en kunnskap som er allemannseie. Når 

det er slik så er den mer utsatt for ikke å bli tatt vare på. Nettopp fordi den krever et ekstra 

engasjement. Overflatisk kunnskap, som for eksempel matoppskrifter og kunnskap om 

stykningsdelers bruk er mye lettere tilgjengelig for flere og derfor enklere å praktisere og 

videre formidle til neste generasjon.   

Mening som motivasjon 

Kunnskapsbæreren kan aktivt velge hvordan du utfører rollen for å overføre kunnskapen 

videre. Både Gina, Laila og Randi har tatt hver sin rolle som aktive kunnskapsbærer. Gina 

jobbet spesielt må å gi sine barn tilgang til samiske språket, og lærer nå samisk for bedre å 

kunne kommunisere med sine barnebarn. Randi engasjerer seg i frivillig arbeid på samisk 
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kulturfestival for å fremme samisk kultur for flere, og Laila samler aktivt inn kunnskap i fra 

eldre samiske kunnskapsbærere og formidler aktivt denne kunnskapen videre. For å være 

aktiv deltakende i ivaretakelsen av kulturarven må en motiveres av kraftens om ligger i at det 

arven gir mening, og at den er verdt å ta vare på for deg (Strøm, 2013). Informantene mine 

legger mye mening i kulturarven og tolker tilknytningen til historien som viktig og 

betydningsfull. Andre vil ha et annet søkelys på dette. Det kan være at de er opptatt av andre 

deler av historien eller at de ikke har den tilknytningen til historien slik at kulturarven ikke 

representerer noe meningsfylt på samme måte.  

Kulturarvsbæreren uten kulturarv  

En av utfordringene ved videreføringen av samisk kulturarv er fornorskningsprosessen. Dette 

er fordi vi ser et klart brudd i overføring av kunnskapen til neste generasjon. Når slik 

handlingsbåren kunnskap ikke får mulighet til å bli overlevert til neste generasjon så blir den 

borte. Gina, som selv ikke ble introdusert til sitt samiske opphav før hun var voksen, må ut 

«på leting» etter kunnskapen. Noen av de andre som jeg snakket med på festivalen sier også at 

de ikke kjenner sin egen kultur fordi de har vokst opp uten en tilknytning til samisk identitet. 

Det å ikke bo i samiske lokalmiljø har også gjort at moren til Randi har måttet anstrenge seg 

for å gi Randi kunnskapen om sin kulturarv og tradisjoner.  

UNESCOs definisjon av immateriell kulturarv sier at det handler om praksis, kunnskap og 

ferdigheter som grupper eller individer anerkjenner som sin del av kulturarv.  I diskursen om 

identitet trekker jeg frem de jeg snakket med under observasjonen på festivalen, de som ikke 

kunne si noe om samisk tradisjonsmat, de kunne ikke anerkjenne at det fantes for de de ikke 

hadde kjennskap til det. Mine informanter i intervjuene derimot er glødende engasjerte damer 

som brenner for sin samiske identitet på hver din måte. De ville gjerne anerkjenne at det 

fantes samiske mattradisjoner. Forskjellen i disse to tilnærmingene ligger i at de som ikke 

kjente til noen samisk tradisjonsmat, de hadde levd uten kontakt med sitt samiske opphav 

fordi staten mente at det var rett å si at de var norske og gjøre dem norske. De ble fratatt 

muligheten til å bli kjent med sin opprinnelige kulturarv. Den samiske identiteten eksisterte 

ikke for dem og da eksisterer heller ikke de samiske mattradisjonene. Når Eriksen snakker om 

at  kulturarven spiller en rolle i sosiale identitetskonstruksjoner så  ser en at 

fornorskningsprosessen også gjorde sitt for å bygge  ned den samiske identitetsfølelsen 
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(Eriksen, 2009).  Når noen ikke kan tilkjennegi hva som er samisk tradisjonsmat har de tapt 

deler av sin identitet.  

Etiske normer i endring 

Det er mange innspill i fra informantene angående etiske betraktninger. Det må være et utrykk 

for at det er viktig for dem. Respektfull behandling av dyreliv og slakteritualer sammen med 

bærekraftig forvaltning og høsting fra naturen står fram som viktige elementer. Det står også 

godt i sammen med at maten og råvarene kommer i fra naturen. Og at det derfor er viktig at 

naturen behandles bra for å kunne fortsette å levere mat. Her ser vi at praksiser og diskurser 

henger godt sammen. Samtidig ser vi at praksisene er krevende å holde ved like. Da kan det 

hende at det også kan være grunn til å reflektere over om de etiske grunnreglene er i ferd med 

å endres eller settes til side. For eksempel ser vi dette når Laila forteller om slaktepraksiser 

som endres og at respekten for dyreliv og slakteritualer endres mot en mer «norsk» måte å 

forvalte på.  Om det er etikken eller praksisen som endres først eller hvor raskt endringene går 

er utenfor rammen for denne undersøkelsen å svare på. Men det kan være at dette er ett punkt 

der den samiske befolkningen aksepterer endringer og finner seg i disse endringene og ønsker 

nye praksiser velkommen og med det etablerer nye etiske normer. Et annet spørsmål som ikke 

er drøftet nok i denne oppgaven er det rituelle og hellige. Det er bare små spor i datamaterialet 

om det. Riktig nok var det heller ikke med i intervjumalen, så det kan være derfor at det ikke 

er mye info om det. Men konsekvensen av endringen i etiske normer vil også i stor grad ha 

påvirkning på den rituelle aktiviteten som i høyeste grad er kulturarv.   

Statens rolle i bevaring av samiske tradisjoner 
I min innledning nevnte jeg at jeg har opplevd at urfolkskvinner fra andre deler av verden 

spurte meg om fornorskningsprosessen. De påpekte at vi i Norge har et ansvar for å hjelpe 

urbefolkningen til å få fram igjen det de har mistet gjennom vår undertrykkelse.  Er det slik at 

storsamfunnet i dag hjelper til eller legger til rette for at samene skal få bli kjent med, beholde 

og benytte seg av kulturarven?  I undersøkelsene mine ser vi at det kan oppleves slik som at 

samfunnet fremdeles motarbeider samiske tradisjoner og kulturarv.  Særlig i forvaltning av 

natur og dyreliv er storsamfunnet på veg en annen retning enn mot samiske tradisjoner. På 

den andre side er det slik at det er mer akseptert at samisk kulturarv har sin egen vinkling og 

at det er relevant å fremme denne. Det ser vi på statens og samfunnets ønske om at også 

minoriteters kulturarv skal få sin plass, selv om heller ikke dette går smertefritt å få til.   
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6. Konklusjon  

Min påstand var i innledningen at tradisjonsmat er kulturarv som vi har fått fra tidligere 

generasjoner og som vi kan gi til nye generasjoner.  Problemstillingen skulle belyse hvilke 

praksiser som kunne identifiseres som samiske mattradisjoner, og hvordan diskurser om 

kulturarv og identitet bidro til å forme tradisjonsmaten. 

For å finne fram til egenskapene ved samiske mattradisjoner lanserte jeg i teorikapittelet 

Amiliens oppdeling i fire dimensjoner.  Dette var tid, geografi, mening og kunnskap. Jeg 

synes disse dimensjonene gir en god mal for å beskrive fenomenet og variasjoner innenfor 

fenomenet.  I tillegg så måtte jeg også ta med flere andre perspektiver for å beskrive de 

sosiale prosessene.  

Kort oppsummert vil jeg si at samiske mattradisjoner kan ut ifra informanter og observasjoner 

presenteres slik. Råvarene er det som kommer i fra naturen, det er geografiske naturgitte 

variasjoner, det er stor grad av autonomi og selvberging knyttet til praksisene og det er den 

enkle smaken som kjennetegner tradisjonsmatrettene. Dessuten er det et viktig poeng at maten 

har en næringsverdi og en verdi for å gi deg det kroppen din trenger for å holde seg frisk. 

Praksisen med selvberging gjør også at tradisjonene blir svær arbeids- og kunnskapskrevende.  

Mange diskurser ble dratt frem av informantene. Av disse er identitet, overføring av 

kunnskap, språket og etikk i matproduksjonen betydelige bidrag til å danne et bakteppe for 

praksisene nevnt over sammen med andre forskjeller i verdier og kultutrykk. Det spesielle 

med den immaterielle kulturarven er at den er avhengig av at noen ønsker å ta vare på den og 

bruke den. Det er hvert enkelt individ sin oppfatning av kulturarven som er tolkningsrammen, 

og det er individers engasjement som sørger for at den immaterielle kulturarven lever videre 

og blir formidlet til nye generasjoner. Derfor er disse diskursene viktige som bakteppe for å 

forstå hvorfor tradisjonsmaten blir som den blir. Gjennom funnene fra informantene fikk vi et 

innblikk i hvordan hver enkelt diskurs farger tradisjonsmaten med de forskjellig argumentene 

som ble lagt fram. Alt i alt opplever jeg at funnene gav meg rimelige gode svar på min 

problemstilling.  

Jeg vil gjerne avslutningsvis reflektere litt omkring problemstillingen. Jeg tenker at den har 

skaffet meg hodebry. Som for mange andre, har den vært for vid, selv om den har undergått 

mange revideringer undervegs,  og oppgaven bærer kanskje preg av å være smurt litt for tynt 
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utover. Den har kanskje ikke gitt meg den klare retningen jeg burde hatt for å svare å svært 

presist og avgrenset som jeg skulle ønske at jeg kunne. Så i etterpåklokskapens lys… neste 

gang skal jeg bruke mer tid på få innsikt i problematikken og å spisse problemformuleringen 

og å få innspill og diskusjon med andre for å det til bedre. Et annet mulig forbedringspunkt 

var at på det første intervjuet og observasjonsbesøket så hadde jeg ikke fått satt meg inn i 

teorien og dermed var intervjuguiden kanskje ikke så dekkende som den gjerne kunne ha vært 

om jeg hadde kommet lengre i andre deler av oppgaven. Det var i det hele litt vanskelig å 

gjøre observasjon så tidlig i løpet. Og noe av dataene fra observasjonen ble nok litt borte for 

meg når vi etter sommerferien skulle ha nesten fullt opp med praksis i ett semester før vi 

skulle fullføre oppgaven. Det var nok ikke de beste rammene for å få til en prima oppgave.  

På den andre side så er jeg glad for å kunne si at flere av funnene jeg presenterer her er 

overførbare til andre kilder. Dette er en av måtene jeg kan sørge for å bekrefte at funnene 

mine er mulig å generaliser. Den første kilden jeg kan rapportere at sier mye av det samme 

som mine data gjør, er en film om en svensk samisk kulturarvsbærer som er publisert på 

nrk.no (Tuorda, 2014). I denne filmen bekrefter kulturarvsbæreren både praksisen med 

råvarene i fra naturen, selvberging, mat som medisin, åndeligheten og det rituell, bruken av 

hele dyret og den enkle smaken. Hun bekrefter også flere deler av diskursen om 

kunnskapsoverføring, blant annet at en må starte med barna slik som noen av mine 

informanter nevner og at det er viktig å ta vare på kunnskapen som de eldre har. Selv om dette 

ikke er en vitenskapelig publikasjon så er det så mye felles konklusjoner at det allikevel må 

bety noe når det gjelder å kunne bekrefte at dataene er generaliserbare. Det andre kilden som 

jeg vil referere til er Norsk digital læringsarena som har publisert et undervisningsopplegg på 

nett for kokk og servitørfaget vdg 2 (Brennholm, Granheim, Johansen, Nordtug, & Sølvberg, 

2015). Der gjengis også flere av de samme poengene. Hadde jeg hatt mer tid skulle jeg gjerne 

gravd litt mer i vitenskapelige artikler og håpet på funn også der som støtter funnen mine.   

Når det kommer til vurderinger på hva jeg kunne tenke meg å se mer på så er det dette med 

det om alderen på ritualer og riter.  En av parameterne å måle tradisjonsmaten etter er at det 

handler om fortid og det som generasjoner har gjort før oss. Tid er et tøyelig begrep og når vi 

snakker om mattradisjoner så er det vanskelig å tidfeste og å si at den tradisjonen er så 

gammel og den tradisjonen eldre. Det er slik at en tradisjon kan godt være for eksempel bare 

30 år – eller de kan være 1000 år. Det er litt vanskelig å spore hos informantene mine hva de 

sier og mener om alder. Det er et interessant perspektiv. Hadde jeg hatt tilgang til mer data om 
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dette så kunne det belyst forholdet mellom identitet og kulturarv bedre. Laila drar linjene helt 

tilbake til før kristendommen med å nevne at den rituelle handlingen med å tegne kors i panna 

på reinen når den slaktes. Hun spør om det også kan være et symbol fra før den tiden. Det å 

grave i den rituelle praksisen, for å finne ut om det faktisk kan ha så lange aner bakover kunne 

vært veldig spennende å grave mer i.  
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8. Vedlegg – transkriberte intervju 

Jeg legger ved transkriberingen av de tre intervjuene jeg har brukt som hovedkilder i min 

oppgave. De er anonymisert og gitt nye fiktive navn. Deler som kan egne seg til å identifisere 

intervjupersonene er tatt bort. Geografiske steder er endret til å beskrive en større geografisk 

region.  
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Transkrib 1 Laila  
 Ellens intervju sommeren 2018 

Fra Finnmark. 40 år Gift med samisk mann i fra Nordland bor der og drifter en veikro. 

Serverer god samisk tradisjonsmat.  

Jeg har en plante jeg strir litt med. Det er en indikatorkplante på kos. Jeg veit jo at veldig 

mage av oss har sluttet å bruke den. Masse planter.. sukkeret har tatt plassen i stedet. Sukker 

og salt. Når du har mye sukker og salt i maten så blir alle bitterstoffene så bitre. Og særlig den 

ene planten som jeg liker veldig godt. Den heter turt.  Den er en indikatorplante. Man må lære 

å like den. Før har de spis den som snacks. Det er en av de viktigste plantene de har plukket 

før som grønnsak. Den finnes her i Lødingen. på andre siden av vannet her jeg bor. På begge 

sidene av bekkefaret. Det er utenfor vegen og alt er fint der borte i holtet. Det er min oase. 

Der er det så mye som jeg kan høste av. Der plukker jeg kvann, engsyre, syregress og mye 

mer. I går plukket jeg og minstemann rødkløver. Det er veldig godt til reinlever som krydder. 

E: har du for bruk hele året.? Ja ihverfall med kvann.. og med bjørkeløv. Det kan plukkes bare 

tre dager når det spretter.. et døgn eller to. hvis en følger snøgrensa kan en utvide høstinga litt. 

Er alt. Det er vann som jeg kan fiske i og mye natur. Her er det ørret og røye.. jeg er over 

gjennomsnittet glad i å fiske. Havfiske går også.. det er ikke så langt til havet.. men jeg er 

innladskvinne. Oppveksten var på innlandet i Kautokeino. Jeg har flyttet langt unna hjemme. 

På sommeren var jeg ved sjøen.. da flyttet vi reinen dit. Jeg har fanget mye flyndre. Plukke 

skjell og .. her på vertshuset jeg driver så bruker vi mest mulig av det vi produserer selv. Men 

vi har også andre lokale råvareleverandører. For eksempel har vi geitost i fra nabobygda. Og 

egg. Og så har vi andre reineiere som lager pølser. Og så har vi kjøtt fra egne rein og kjøtt i 

fra elg som lokale jegere har levert til vårt slakteri. Om vintere tar vi inn fisk i fra havet som 

vi fisker selv. Brødrene til mannen min har fiskebåter. Før vi gifta oss var han mye på havet. 

Har er her i fra Lødingen. Han har vokst opp med reindrift her. Det er ikke mye reindrift nå på 

her. Nå er vi fire små familier met til sammen 30 reinmarker. Og så Hinnøya er delt i to 

reinbeitedistrikter.  Kanskje vi er 40 stk til sammen med både yngre og eldre. Vi selger også 

et eget utsalg på slakteriet.  Vi selger mye der. Vi kan ikke reklamere. Vi kan ikke slakte nok 

til å dekke etterspørselen. Vi har også kunder i fra hele Norge som legger ferien hit for å få 

tak på reinkjøttet. Familien har tilhørighet til plassen. Her var det reininngjering tidligere før 

vegen kom. Du ser sporene i marka det er spor etter gjerdet som var her.. og den steinen der 

borte den løp unga opp på når de var redd for de store reinoksene. Og kvinnfolka tappa blod 

og hadde det i bekken som går forbi her til avkjøling. Det er et praktisk sted som egna seg til 
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drifta. spor etter bruk.  Så ble det en liten camping og kafe. Og seinere kom statens 

reinsdyrdriftforsøk lagt hit. Så de bygningene som står her er fra den tiden.  De forsket på 

rein.  Her var det forsøksdyr som ble holdt. De hadde forskjellige foringskanaler med mer. Et 

stort anlegg. Det var en stor pine for den familien her. For de fikk ikke styre flokken selv. Det 

var i statens hender hele flokken. De måtte se på at dyra fikk slike luker i vommen for å kunne 

inspisere innholdet i magen. Vom prøver og slikt. Det var ikke så greit å se på det. Simlene 

fikk så store kalver at de ikke greide å stå på egne bein.. det var noe med etikken i det hele.  

Naturen her er formet av reinbeitingen. Og det er planter som vokser spesielt der reinen beiter.  

Det er jo planter som de brukte tidligere som er giftige også. Som de for eksempel brukte på 

ulvejakt. Det er ikke så mange som har den kunnskapen lenger. Om hva som er giftig og hvor 

de finnes. Det er giftige planter her nå på marka. Lupiner. De driver jeg og tar vekk.  Giftige 

planter forgifter hele marka under. Jeg vil ikke ha det her hvor det er folk og unger. Andre 

planter får det i rotsystemet. Når jeg plukker planter ser jeg alltid etter om det er giftige 

planter først, og så kan jeg plukke det jeg vil ha. Hvis det ikke er noen i nærheten. Her i nord 

er det ikke så mange giftige planter. De fins, og noen er veldig giftige også. Mitt forhold til 

mat og matproduksjon? Ja. Jeg må vite hvordan dyrene har hatt dett og hva de har spist hvis 

jeg skal tenke på å bruke det til mat.  Hjemme hos oss spiser vi ikke mat fra dyr som har stått 

på bås. Vi spiser ikke svinekjøtt. Lam kan vi kjøpe når det kommer rett i fra beite. Av kjøtt er 

det rein og elg som er vanlig for oss.  Jeg ser jo det er en bølge med vegetarianere og veganere 

og slikt, og andre som spiser kjøtt kan være veldig opptatt av velferd og måte maten er 

produsert på. Det er så mye som blir tilsatt i foret. Antibiotika og slikt. Vaksinasjoner. Det er 

en av grunnene at vi er litt mer nøye med det. Dette gjelder også fisken. Villfisk er bedre. 

Ishavsrøya kan vi servere. Men det er vanskelig å få tak i vill ferskvannsfisk i større mengder 

her. Dette dyresynet velferd og etikken ligger til grunn også i egen produksjon her. I vår 

produksjon bruker vi minst mulig motorisert ferdsel. Her må vi gå på beina. Det er jeg glad 

for at vi slipper å ha med kjøretøyene inn i egen flokk. og så har vi eget slakteri her borte. Det 

er veldig bra. Da slipper vi langtransport av rein til slakteri. Reinen er vant til å være fri. De er 

ikke vant til å være fastspent eller å bli kjørt i rundt. De er vant til folk, men de har oss ikke 

tett innpå. Langtransport er veldig ubehagelig for dem.  Jeg ser det som dyreplageri. Å holde 

dyr fast det kolliderer veldig med våre gamle tradisjoner og om vår dyreetikk. Vi har også de 

samme utfordringene med å holde hundene fastbundet. Selv om det er vanskelig med norske 

regler om båndtvang. Løshundproblem sier noen. Mens i samisk tradisjon er det hundens 

frihet som er viktig. De kommer jo tilbake til maten. Holder du hunden fast blir de umulige. 

Det er da de blir farlig har jeg hørt. Behandler du hunden ordentlig er de veldig stedsnære. 



3 
 

Vel.. parringstid.. da blir det vanskelig…he he. Vi har hundegård da. Lapphund 

reingjeterhund.  

Samisk slaktemåte. Da du avliver skal den ikke dø i band. Før den trekker den siste pusten 

skal du løsne lassoen av respekt til dyret. Vi har rituell slakting. Og har velsignelse for dyret 

sånn at det kan oppstå som ny rein. I dag blir det velsignet med kristne symboler. Men det er 

vel ikke slik det har oppstått fra gammelt av. Slik som korset kan jo også være jo et solmerke 

fra gammelt av.  Vi gjør det her. Når jeg slakter så kan jeg ikke gjøre det annerledes. Og da 

med reinen vi slakter til privat bruk. Da er det mer rituelt religiøst. Slaktinga er også 

annerledes for å ivareta kjøttsmaken, mørheten og hindre jernsmak på kjøttet. Det er kunnskap 

som er udokumentert men som er slik som jeg har lært av de før oss. En ganske annen måte å 

slakte på. Jeg har en veldig følsom tungespiss på smak. Jeg kan også smake på kjøttet hva og 

hvor reinen har spist. Det er forskjell på smaken på de som er mye i saltvannskanten og 

forskjeller er det også på høst og vinterkjøtt. For to år siden var vi med i et internasjonalt 

prosjekt. Om mattradisjoner og utveksling av erfaringer. Da var vi en tur i Sibir. Der fant jeg 

smaken av østhinnøyrein. Men reinen i fra sør der i Sibir var helt annerledes på smak. Reinen 

går etter der det er ferskest beite. starter nede ved havet.. og nå er de oppe på toppene. Her har 

det vært villreinsjaktanlegg i fra tidligere tider. Så det har vært rein her veldig lenge. Flokken 

har bestandig gått der. Når du går med kulturminneøyne så ser du sporene etter dette 

driftsanlegget. Minn manns aner kan spores minst 300 år tilbake med reindrift her.  Urtene på 

beitet har behov for å bli beita og gjødslet for å bli spredd. Det er planter som vokser der 

reinen har tråkket.  Se her er det en plante som reinen steller. (peker på en gul blomstrende 

sak) gul geitrams. Det er mange planter oppe til fjells. Forskjellig fauna på forskjellig 

høydemeter. Jeg har alltid hatt en sterk tilknytning til naturen. Vi er 6 søsken og vi er så 

forskjellige. Av og til spøker jeg med tanken at vi kan være søsken. Jeg forteller barna mine 

hva jeg gjorde når jeg var barn. Jeg studerte dyr og plantelivet. Forsker, innsekt, mus … det 

var så mye spennende i naturen. Jeg leita etter fuglereir bare for å kikke. Og lærte meg hvor 

de bygger reir. Brukte veldig mye tid på det. Og på vinterne når vi slakta på vinterbeite så 

hengte pappa opp noe slakteavfall i trærne til fuglene, så brukte jeg å stelle meg opp med 

armene ut for å se om det landet en fugl på meg. Sto stille og bare kikka … nå er det nært… 

og venta og venta. Så var det en gammel mann som sa til meg at du må lukke igjen det ene 

øyet for at de skal komme. For to øyer det utløser frykt. Men ett øye, det klarer de ikke å 

kjenne igjen, så da kommer de. Sommerfugler.. de har to store rundinger på seg.. for å se 

skumle ut. Fugler kan også ha ekstra prikker under vingene også.. Så brukte jeg også å lage 
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hull i snøen og legge mat der og vente på at musa skulle komme og forsyne seg mens jeg så 

på. Nysgjerrig og tålmodig. Jeg kan også fremdeles ligge hele dagen på isen og bare vente på 

fisken. og tenke.. nå kommer den, nå kommer den. Nå er det like før. Denne tilknytningen til 

naturen gir meg mye ro. Jeg kan ikke forklare det. Jeg kan være lenge til fjells alene. Det 

trives jeg med. Vi bor for oss selv her. Det er godt. Men det er jo andre folk her. De er bare 5 

minutter unna. Når vi står opp kan rypa sitte på tunet rett utafor. Vi har mye fugler her. 

Enkelte sjeldne fugler som hekker og det gir meg veldig mye at ungene mine kan springe 

rundt og oppleve naturen selg og at de kan klare seg ute i forskjellige sesonger og få litt fritt 

spillerom. Jeg har mye tanker om takknemmelighet og ære naturen og bruke den i stedet for å 

bare ødelegge. Mange av oss reineiere er miljøforkjempere. Du skal ikke ødelegge eller gjøre 

store inngrep. Det lærte vi tidlig. Når du setter opp en lavvo så skal du ikke etterlate noe spor 

når du tar den ned. Nå du spiser kjøtt skal du dele beinet til slutt.. for at de små dyra ikke skal 

sette seg fast ute i naturen. Så små dyr ikke setter seg fast. Når du gjør de her små tingene hele 

tiden hele dagen. Så blir det fullstendig kollisjon om for eksempel det samme området skal 

brukes til gruvedrift. Drikkevann og miljø blir truet. Det er ikke riktig. Heller ikke vindmøller. 

Men kanskje har vi levd så isolert så lenge at vi ikke veit hvilke behov den store verden har.  

Men jeg prøver å tenke slik, har jeg behov for den nye kjøkkentingen? jeg prøver å ha behov 

for minst mulig ting. Jeg kan dyrke de samme tingen om og om igjen og reparere. Men jeg ser 

jo med ungene hva de mener de har behov om.. he he . men det er vel litt typisk for flere enn 

oss. Jeg vil heller sy selv også enn å ha det som andre har. Jeg sydde bukser av mors 

storblomstrede 60tallsgardiner. Men de skjønte jeg at jeg ikke kunne bruke ute blant folk da. 

Hehe. Jeg tenker at jeg er veldig trendy i dag. Å ikke leve av overforbruk. Vi er mange som 

gjør det og som mener det er riktig. En genser inn og en genser til gjenbruk og kjøpe brukt. 

Og det med dyreetikk og kjøttproduksjon minst mulig sprøytemidler. Hente i fra naturen det 

kan alle gjøre. . Jeg har vært bærplukker for salg for bedrifter som lager saft osv. jeg har 

plukket mye, når jeg gjør det når en ser etter reinen. Det var mye mer bær i finnmark.. her er 

det lite. En skal ikke ha det travelt når en gjeter reinen. Det skal være tid til å plukke lærte jeg 

av far. Jeg synes at vi skal spise mye bær og den bør vi plukke selv. Men nå har jeg det 

dessverre for travelt til å rekke å plukke alt jeg ønsker meg. Om sommeren så er det jo 

sanketid. Men det er da vertshuset er åpent.. og da må jeg være her.  

Markasamisk. Det er jo bygdesamer, samer som ikke har naturen som egen næring eller 

leveveg. Fastboende som bruker naturen mye. Mye jakt og bruk av naturen også.  Identitet 

knyttet til mat og tradisjoner. I dag representerer jeg Samisk kultur. For matttradisjoner for 
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formidlere. Som også har gjort min voksne identitet sterkere. For man har jo i ungdomstiden 

hvor man prøver å finne seg selv. Jeg er jo oppvokst med bare reinkjøtt og fiske. Men det har 

satt preg på meg når jeg selv fikk familie. Det å spise mat som ikke bare for smakens del. Men 

også for å tenke medisinsk. Det er sundt å spise. Ikke bare det du skal spise, men hva du også 

ikke skal spise.  Som på reinskjøtt så må du ha kunnskap om hele dyret. Og det har jeg brukt 

mye tid på å finne ut av.  Under graviditet og fødsel har jeg forberedt kroppen min med å 

spise mye innmat. For å hindre bekkenløsninger har jeg kokt reinbeinsgryte. To ganger i uka. 

Og det har jeg vært veldig bevisst på, i hvertfall på det siste barnet. Og da hadde jeg ikke 

problemer med noe beinrelatert.  Å spise marg og spise brusk og kjøtt som er helt inn til 

beinet. Og drikke buljong. Reinkjøttet har veldig mye kollagen. Magert kjøtt. Og visse deler 

har mer kollagen enn andre.  Identitet ja. Ja maten, med tanke på hvordan vi har vokst opp og 

hva vi har spist igjennom tidene. Det gjør mye med meg at jeg kan spise mat som mine folk 

hele tiden har spist. Og har formidlinga inne på hvorfor vi spiser akkurat det her og på hvilke 

måte vi skal tilberede maten. Og så har jeg historier fra de forskjellige rettene. For eksempel 

om buljong rett i fra gryta. Pappa brukte å løfte meg opp til kjøttgryta med bakt brød i handa. 

Så kunne jeg dyppe det ned i gryta som forrett før vi skulle begynne å spise. Og bestefar kokte 

en hel gryte med margbein, det var altså en så stor gryte.. det var så mye.. og så kløyvde han 

noen margbei til oss. Sånn at vi kunne spise.. jeg og tana mi..  og da sa han.. for hvert 

margbein du spiser blir det en ny rein i ditt merke..  og si du det? Sa vi da.. og vi spiste og 

spiste. Og spiste med ketsjup på til slutt..he he. For å kunne klare å få det ned. Men det er 

sånne historier som jeg vil gi videre. Og onkel hadde hengt opp reinskjøtt til tørk med 

hønsenetting rundt, men men det var et hull i nettingen der jeg kunne få armen inn i hullet å få 

tak på kjøttet. Og vi forsynte oss og spiste. Jeg hadde boblejakke på meg. Og kjøttet var på 

stabburstaket. Og så kom onkel og så oss og kom ut på trappa for å kjefte.. «ka e det dokker 

driv me, ikke stjæl tørkakjøttet mitt»  og de søskenbarna mine de var jo raske som bare det og 

hoppa ned mens jeg satt med armen inne i buret.. og hang meg fast og fikk surra meg inn i no 

sener og netting over skallene.. og hoppet fra taket med det surra fast til meg og endte opp 

med å henge opp ned fra taket. Og dingla og vinlga og håpet på at jeg skulle dette ned i snøen 

og ikke på barflekken inntil huset. Men det gikk jo heldigvis bra. Og søskenbarna mine satt 

bak stabburet å hold på å flire seg i hjel.. og det gjorde også onkel. Han sto på trappa og gliste 

og kjefta. Ja. Det skaper identitet med minner. Nærheten til dine egne. Det er sånn som 

bygger opp identitet.  At du har tilknytning og røtter.  Alt det jeg har lært, slakting, 

bærplukking, bruk av planter, det blir så dyrebart for oss at vi kan ikke bare slutte med det. 

Det blir sårt for de som  for eksempel avvikler drifte. Og jeg tenker på våre eldre som kommer 
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på gamlehjem og ikke får spise den maten de er vant med. Det må være sårt. Fryktelig sårt. 

Og det er veldig mye samisk mat som vi ikke får produsert på lovlig vis. Det skjer bare i 

hjemmene. Storkjøkken kan ikke få tak i ting som ikke går gjennom kvalitetskontroll og 

godkjenning av mattilsynet. Industriproduksjon er ikke mulig. Sånn som for eksempel 

hjemmelagde blodpølser. Det er ikke reinblod å få tak i. hvis jeg skal lage blodpannekaker for 

salg må jeg kjøre til Kiruna for å få tak på reinblod. Selv om det er reinslakteri bare 200 meter 

unna her.  Jeg synes nesten det er rasisme. Jeg føler at vi er liksom mer skitne folk en andre 

og at de tror vi ikke kan gjøre en ordentlig jobb. Det er det jeg føler gjennom byråkratiet. At 

jeg ikke blir lånt øre til, ikke blir tatt alvorlig og slik. Blir skyvet unna. De vil ikke høre på 

min måte. De vil at vi skal gjøre som dem i dag. Ikke på vår tradisjonelle metode. Vi sliter 

enda med det gamle trollet. Det er en stor kamp å ta. Vi har ikke mange i verden som gjør det 

samme.  Sånn som halal slakting har jo kommet veldig fort inn i Norge, men vi har enda ikke 

gehør for å kunne jobbe med tradisjonell samisk slakt i Norge. Det er så vanskelig å få 

igjennom. Bare det å tappe blod fra reinen. Det er ingen som gjør det. Det så farlig med blod. 

Og det er så mye bakterier. Men de kan gjøre det i store industrier og ikke i små bedrifter. Der 

har vi da mer kontroll faktisk. Og mye bedre tid.  Når slakteriet vi har ble bygget ble det ikke 

tatt høyde for at det skulle tappes blod. Og det er ingen som egentlig har turt å ta den kampen. 

Nå er det bare surret steik og reinskav som skal produseres.  Asimillasjon ja, ja det gjør veldig 

mye. Når jeg går rundt og snakker om samisk mat og samiske slaktemåter og tradisjonell mat, 

så blir jeg også møtt av egne folk som sier at de har slutta med det der for lengst. Og det å 

selge reisnkjøtt i en annen form .. for eksempel i form av kebab og pizza og sånt. Jeg synes 

det da blir litt. Det er jo modernisering men, hvorfor skal vi ta andres kulturer inn? Istedenfor 

å løfte dine egne tradisjoner fram? Det er dette vi kan servere her nordpå. Vi skal ha blodpølse 

som festmat. Og å fylle grisetarmer med  reinkjøtt for at vi skal få pølser. Hvorfor kan ikke 

våre pølser bli produsert på vår måte? Vi kan lage ut av reinnett. Flate. Det heller er mye 

bedre enn å fylle grisetarmer fra kina. Reintarmer er da helt naturlig. Et annet eksempel er 

kalveslakting har vi ikke i samisk tradisjonell tankegang.  Det er mye dyreetikk som kommer 

inn i bildet. Vi har ikke denne fjøstankegangen. For at våre dyr skal føle seg trygge må de 

være samlet. Og instinktet sier at når det er mange små dyr i flokken så holder de store en 

beskyttelse rundt. Når simla ikke har egen kalv er den mer egenrådig og sterkere. Når den har 

kalv så må den søke sammen til flokk sånn at kalven har bedre sjanse for overlevelse. Dyr 

som enkeltindivid springer mye fortere enn i flokk. Og det som skjer i dag er veldig høyt 

fokus på kalveslakting i reindrifta. Dette blir vi bedt om å gjøre av forvaltningen for å tilpasse 

oss landbrukstankegangen. Så og så mange vinterfora rein.. osv. hvis vi slakter for mange 
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kalver på høsten slik at de ikke går med over vintere så sprer flokken seg mye mer og den blir 

vanskeligere å gjete. Mer gjeterarbeid. Og når du tar kalven fra mora om høsten er det tristhet 

i bildet. Og i gamle dager har de slaktet kalv kun når de har tatt ut skinn til peskdrakt. Og nå i 

dag så har de aller fleste tilpassa seg til kalveslakt som hovedprinsipp. Mens i den etiske 

samiske måten så er det riktig å ta ut de dyrene som ikke går i par, mor /barn. Ikke slakte i 

parringstid. Og ikke i kalvingstid. Det er fredete tider. Og tar ut de dyrene som er gode 

kjøttprodusenter. Store okser om høsten og gjeldsimler om vinteren. Som ikke bærer kalv. Det 

er jo mye politikk i dette. Det skal jo måle i statistikk. Hvis du har dårlige vekter i slaktinga. 

Så regner noen ut at du har for mye rein og må redusere. Med det som konsekvens at vi ikke 

lenger tar ut de kalvene som vi mener ikke overlever vinteren, men heller de som er størst og 

som er best å avle på. For at statistikken ikke skal bli feil. Og da er det de minste som bærer 

genene videre. Og etter noen år så har du bygd ned hele vektene og dyrenes arveegenskaper. 

Og det er tilskuddsordninger som stimulerer til tilskuddsordninger og til transport av levende 

dyr. De stimulerer til foring med pellets. Og det er jo stikk i strid med våre tradisjoner for å 

tenke på en frisk flokk. Når du forer opp flokken så er det automatisk at de holder seg gode og 

feite. Og vi ser ikke da hvem som er dårlige og har dårlige gener.  Med dårlige odds, og de 

blir værene i flokken. Og da blir det dårlige forhold i flikken. Jeg og mannen min prøver å 

gjøre det bedre. Vi har ikke kalveslakting, veldig motorisert. Og foring gjør vi ikke annet enn 

ved krise. Da må man ha foringsmuligheter. Det er de voksne dyra vi tar ut til slakt. Vi vil 

også få til tradisjonell slakting.  

Vi har mye handbåren kunnskap. Vi lærer av erfaring og av de før oss. Jeg har alltid blitt heiet 

fra for å gjøre tradisjonelle ting og fått skryt for det. Og vært tidlig ute. Jeg begynte å slakte 

når jeg var ått år. Og slakta helt alene når jeg var tolv år. Selv om jeg begynte når sola gikk 

opp og var frdig når sola gikk ned. Men det var i november.. to timer altså. Hehe. På slakting 

og partering. Her er en historie. Det var en rein som ble skadet da de dreiv å samla inn og far 

avliva den og kjørte den til meg. Jeg var på hytta og så sa han, nå må du slakte, så han til 

meg.. så da begynte jeg selv om jeg aldri hadde gjort det aleine. Men så kom det innom en 

onkel med hendene i lomma og bare instruerte og kommenterte. Han hjalp meg ikke , bare 

fylgte med. Og på morgenen etter da vi hadde satt opp lavvoen og skulle røyke kjøtt. Så satt 

jeg og pappa der og han så opp på kjøttet og sa at; ja det her det er som i gamle dager. Og jess. 

Tenkte jeg. Da har gjort det helt riktig. Og så lan han til .. ja, den gangen ulven herja i 

flokken. He he. Ja det  var hans måte å si det på at jeg ikke hadde gjort det helt rett. Etter hvert 

ble jeg veldig nøye med hvordan det skulle gjøres. Alle snittene skal være rett. Og det har jeg 
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brukt veldig mye tid på å lære meg helt slik som pappa gjør det. Og å lære navn på delene og 

ta sener til sytrå og hvordan du skal holde for å hindre forurensing av kjøttet.  

Den som har lært meg om mattradisjoner? Hm. Jeg kan kanskje ikke si det så høyt.. men det 

jeg har vokst opp med har vært litt smakløst. Det er enten kokekjøtt eller steik eller fisk. Og 

potet og gulrot. Og bær og hjemmebakt brød.   Og jeg har selv fra veldig tidlig prøvd ut en del 

planter og urter.  Og om somrene, hadde vi et veldig stort samisk miljø i Kåfjord. I Alta, på 

samarbeidet. Vi ungene var mye sammen. Vi sprang i lag og leika og jeg lære hva de kunne. 

Fikk sår og fikk gode råd om hva vi skulle legg på for å hele det. Bestemødrene var viktig og 

den ene brukte mye eddik. Og jeg lærte og surdeigsbrød. Men så var det at hu ikke kom seg 

på butikken og da måtte hu lage surdeigstarteren selv. Og det var flaut husker jeg. For det var 

sånn fattigmannsgjær husker jeg fra den tida. Den var i kjøleskapet. Den var verdifull og 

skulle ikke lekes med. Men det så ut som guff. Jeg har vært mye sammen med mine 

bestemødre. og mange regler og tradisjoner har jeg også fått av pappas storfamilie fra hans 

mange onkler. Og også miljøet i samfunnet rundt. Vi har jobbet mye i lag. Nå er barna mine i 

et miljø der det ikke er et stort samisk miljø rundt oss. Jeg tror også det kanskje er derfor det 

blir litt viktig for meg at vi er litt for oss selv og at vi bruker tid på å vise fra vår natur og 

kultur og vårt miljø til barna. Og hva som er viktig for oss. Det er det vi prøver å utvikle og 

holde i live. For eksempel hvilke aktiviteter vi har etter skoletid. Men nå har vi jo sosiale 

medier, hvor vi lett kan komme i kontakt med andre samer og utveksle tanker og kunnskap og 

utveksle tilhørighet og holde kontaktnettet oppe. Jeg har større kontakt nå med samer enn det 

jeg er oppvokst med. Med fjerne slektninger i Sverige og Finland. Og jeg har også fått 

kjennskap til de jeg har på russisk side. Og jeg utveksler erfaring og kompetanse og lærer de å 

kjenne. Og også egen bakgrunn. Jeg har lært veldig mye i voksen alder. Jeg har  oppsøkt 

mange i voksen alder som jeg har fått mye lærdom i fra. Vi har jo en veldig sterk personlighet 

i jokkmokk, som er så utrolig god med planter og tradisjoner. (laila spik ) hun er min mentor. 

Vi har veldig god kontakt. Hun har også intensjonen om å bevare kulturen. Og å utvikle den 

og være mer synlig og å ta mer plass i samfunnet.  
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Transkrib 2 Randi 
Ja, jeg er i fra Finnmark. Men har bodd mye over alt. 27 år bor i Moss i dag og bodd i Oslo og 

Halden også. nå jobber jeg som festivalleder for markomeannufestivalen har gjort det siden 

august. Jeg har flyttet mye rundt omkring. Jeg er født i oslo. Flyttet derifra når jeg var 3 år. Til 

Kautokeino til jeg var 6 og til Karasjok til Moss når jeg var 11. I Oslo var det samisk 

barnehage og alt. Så fram til jeg var 11 var det full Sàpmi på meg. Men da jeg jeg flyttet til 

byen / Moss når jeg var 11 så var det ikke noe skole eller noe samisk tilrettelegging. Da var 

det en byskole med mange kulturer men ikke språkopplæring Det var mye ukjent. 30 

forskjellige språk, men ikke samisk. Men heldigvis har jeg en mamma som kjempa for oss. 

Hun satte opp lavvo i hagen og vi ordna reinkjøtt fra Finnmark. Og den samiske kulturen 

skulle fortsatt være der og hu kjempa for samisk språk og, så det ordnet seg jo. Men det var 

ikke Oslo og Kampen skole der det er samisk undervisning.   Bakover i slekta så på mor sin 

side snakket bestefar samisk, men han snakket ikke samisk til sine barn. Og mormor snakka 

heller ikke samisk. Men fars foreldre var samiske. Bestefar var en av de første på sametinget 

og kjempa for samers rettigheter alltid. Men de har jo alltid slitt med språk og samisk kultur. 

Samisk kultur har jo alltid vært vanskelig. Det har vært tøft. Jeg har vokst opp med foreldre 

som har gjort det lett for meg selv om vi har flytta bort fra samiske områder. Jobben i 

festivalen tok jeg siden jeg bor så langt fra samisk område, som jeg jo nå i voksen alder selv 

har valgt å gjøre, gjør at jeg har ønske om å søke opp kulturen. Jeg har vært politisk aktiv. Og 

hver gang jeg kom hjem fra politiske seminar og slikt så fikk jeg ei slags identitetskrise. Da 

følte jeg «oh shit», da jeg kom hjem så var jeg så langt unna alt, folket og kulturen, da måtte 

jeg alltid ha mer. Da satt jeg på nettet og så på hva er det neste jeg kan melde meg på, hvor 

kan jeg dra neste gang for å få mer. Det var skikkelig sånn ondt i hjertet egentlig. Og plutselig 

en da kom jeg over festivalen som søkte etter stab. Og så meldte jeg meg inn i staben. Og så 

ringte de meg og ba meg inn. Ei venninne av meg ringte meg os spurte om hvorfor jeg skulle 

være med i staben her. Og da sa jeg..- det var bare ei identitetskrise, jeg vil være med og føle 

meg samisk. Dette er to år siden.. og siden har jeg vært med. Og nå er jeg festivalleder. Ja jeg 

føler meg helt hjemme der. Det er ca 2500 gjester på festivalen. Gjestene kan oppleve mye 

innen kunst og kultur, språk, seminarer, musikk. Egentlig alt Sàpmi har å by på. Vi har en 

sterk samisk ufravikelig profil. Vi booker bare samiske band og folk. Det er forskjellen fra vår 

festival til andre festivaler. Vi bruker både samisk og norsk. og staben lærer vi opp til å bruke 

de samiske ordene. Vi prøver å ha seminarer som lærer bort noe om samisk kultur. Bibliotek 

med samiske bøker har vi. Vi viser fram nye samiske forfattere. Og kunstere og bodene har 

samisk doudjimerke. At det er ordentlig samisk doudji. Den markedsansvarlige sjekker ut at 



10 
 

de som ønsker å ha bod er ordentlige. Vi har lesestund på samisk og samiske leker.. det bli 

nytt i år. Mikkel Gaup hadde eventyrstund i fjor sommer. Den samiske kulturen er veldig 

viktig og denne opplevelsen gir mye. Vi får ikke nok av det i hverdagen. Festivalen er i 

markasamisk område. Den skiller seg ut. Det er kulturforskjeller innad i Sàpmi også. Språk, 

mattradisjoner og så videre.  Det er vel det å miste kulturen som engasjerer og beveger 

meg. Fordi man får så lite av det. Det å få lov til å jobbe med det betyr så mye for meg.  

Festivalen har tatt et standpunkt til mat og mattradisjoner. Vi har en egen gjeng, 

markomammane og de står på festivalen og lager absolutt alt fra bunnen av. Og det har de 

gjort i mange år. Det er mammaene til de første stabsmedlemmene som startet dette. De 

bestemmer menyen og det skal være samisk tradisjonsmat. Og mennene er også med.  I fra 

markasamisk område. I år har vi et bærekraftig miljøengasjement. Birrasmeaunno. Vi har 

tenkt å filme prosessen, om hvordan lager de maten. Det er ikke alle som veit at det er slik. De 

setter i gang og står på de er 30 stk som driver på og kokker. Det er ganske lik meny fra år til 

år.  Gomba spises med sukker på.. Det er markasamisk tradisjonell måte å gjøre det på. Men 

slik er det ikke i Karasjok. Der spiser vi blodklubben som ekstra tilbehør med margbein, kjøtt 

og poteter og slikt.  Det er stor forskjell. Blodpannekaker er også på menyen.  4 damer 

administrerer og er med i staben og styrer grillen. Sammen med de andre frivillige. Jeg veit 

ikke noe om vanskeligheter å få tak i råvarene. Vi bestiller jo i fra en forhandler. Så de 

bestiller på forhånd. Det er innkjørt og rutinearbeid. Det er de samme damene hvert år. 

Gjestene er veldig fornøyd. Jeg har ikke registrert noen klager.  Maten er jo også en del av 

kulturarven. Vi har holdt på i 20 år nå. Det fine med samisk kultur og tradisjoner er jo at når 

en bruker reinen så bruker man hele dyret. Og det er jo det fine med tradisjonelt bruk. 

Doudjien har også med andre deler av reinen til kunst og annet.  

Kjønn? Er det kjønnsforskjeller i kulturen ? Jeg føler at det egentlig ikke er så stor forskjell. 

Pappa og mamma står like mye for meg som de som lager maten.  Det er vanlig i vår kultur. 

Når jeg var liten så var det bestemødrene som sto på kjøkkenet. Jeg kan ikke huske at 

bestefedrene noen gang stod på kjøkkenet. (ingen av mine bestefedre hadde rein da).  Jeg 

husker litt at jeg var med på kjøkkenet til bestemor.. men jeg har lært mest av bestemor. Min 

favorittrett er finnebiff. Brune kjøtt i strimlet biter i brunet smør i panna og lager hjemmelaget 

potetmos. Og steke løk. Og så er det mye fløyte oppi panna. Opp i en stor kjele.. og så litt 

tyttebær da. Og så har jeg blitt glad i bomba bedre en gombos – kautokeinovarianten. (ja, den 

er ikke like saftig, håper jeg ikke fornærmer noen nå altså) VI har ikke så spesiell meny i 

høytider. Kanskje har vi reinsdyrsteik på juleaften. Men det er ikke noe fast. Det kan være 
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ribbe av og til.. i dåp for eksempel. det kommer an på hvem i slekta det er .. men bidus er 

veldig vanlig.  

Det er mange utfordringer. Språket er viktig. Hvordan kulturen vår blir brukt som reklame for 

eksempel. Folk bryr seg om kofte og slik. men de bryr seg ikke om næringene våre. Men det 

er bra at dronning Sonja viser fram samisk kunst i kunstallen sin nå. Så flere kan få inntrykk?   

Vi må respektere hverandre og tørre å lære om hverandres kultur. Vi må være åpne.  

Det er mange i staben vår som ikke er samisk. Så festivalen er med på å fremme de samiske 

kultur- utrykket for flere.  Vi er en samisk festival. Og det skal vi holde på, ellers vil vi ikke 

drive videre.  

 

Transkrib 3 Gina 
Dame i fra Finnmark 54 år. Kom inn i det samiske når jeg var nesten 20. Da fant jeg meg en 

samisk mann. Da jeg var 22 fikk jeg mitt første samiske barn. Jeg vokste opp med norske 

tradisjoner. For jeg visste ikke om at jeg hadde samiske røtter før jeg var 35 år. Da fikk jeg 

vite det. Jeg kom inn i en samisk familie som dreiv med jordbruk. Før så når andre kom med 

reinkjøtt så brukte de å bytte til seg rein mot melk. De hadde kontakt med hverandre før. Nå 

blir det mest at en handler på butikken. Så nå det moderne menneske, de blir irritert for 

eksempel hvis de må stenge langrennsløypa for at reinen skal trekke. Og de fastboende blir 

irritert på reindrifta. For de vil jo opp på fjellet og ha rekreasjon. Men før, da de hadde kontakt 

så visste de at det var dårlig beite der, så da kan vi ikke dra dit. Så det har blitt et slik lite hopp 

der. Før så skjønte de hverandre. Og da bytta de. Så mi svigermor hu kokte jo alt av reinen. Så 

det eneste jeg ikke fikk til å spise var hovene og hodet. Ja reinen dem bruka no den te alt da.. 

De bruker alt. Man bruker alt. Det samme med laks. Vi spiser alt. Og lakseskinnet syr de ting 

av. Belter for eksempel. Og mine barnebarn de spiser hode og hover nå.. margebein spiser de 

og. Det er dattera mi som er samboer med en reinsame. De venter barn nummer tre nå. Hu 

bruker å koke reinmat og blodmat og buljong og alt. Og det er jo litt artig at det har hoppa 

over et ledd. Det er noen av ungene til svigermor som har begynt å koke mat på tradisjonell 

måte nå. Så noen har begynt å ta det opp igjen. Før så var det svigermor som kokte all maten 

til hele storfamilien. Og hu måtte koke selv. Det var ingen som var med å koket. Hu holdt på 

fra morgen til kveld. Kanskje det var fordi hu hadde så mange unger. For det er jo mye jobb 

med det. Men det var kanskje hennes alenetid. Det var nå i hvertfall slik. Føtter og hode 

spises. Det legges på fat og serveres slik det er. Og det spises med fingra. Det er kokt i 
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saltvann. Og det må vaskes nøye først. Det ligger mye jobb bak det. Det samme med tarmene. 

De må vaskes grundig og fryses ned og tas opp etter hvert. Jeg veit det går ann å kjøpe ferdige 

tarmer når de lager blodmat på norsk. Men de bruker tarmene på reinen og, så når de er i 

reingjerdet så tapper de blod og rører blodet og fryser det ned i flasker. Og det som er litt artig 

er at når de tar det opp så skjærer de bare i flaska så de tar opp akkurat så  mye som de skal 

ha.. og lar resten ligge i fryseren til det skal brukes neste gang. De tar ikke hele flaska opp. Og 

det sammen med tarmer og talg. Noen har hode og føtter som festmat, eller bare noen ganger i 

året. mens andre har det oftere. Det er det som tar vare på tradisjonen som gjør det. Det tar jo 

så lang tid også. Vi har ikke tid til slik kokking til vanlig. Når de feirer samefolkets dag så er 

det vanlig å servere kokt reinkjøtt og gompos. Og da bruker mange å dra på 

forsamlingslokalet her å kjøpe det. For de lager det ikke selv lenger. Og ja den blodballen den 

kan være ulik i de forskjellige stedene. I Tysfjord kaller de de gomba. Og det er litt forskjellig 

konsistens på det. For det er og litt forskjell på hva slags grovmel de har oppi og slikt fra plass 

til plass. Og så lager de vanlig blodpølse og blodpannekake. Det er en artig historie. Det var ei 

datter som ikke likte blodmat. Men så hadde hu vært hos ei venninne og spist rosa pannekaker 

og de var så gode. Så du ser når ungene ikke veit hva det er og får det hos andre.. så da går det 

greit. Ja og så er det tradisjonen med at de bare koker kjøttet. Og de koker tunga, og hos oss 

har vi kokt tunge. Men hos familien til dattera mi sin familie så tørker og salter de tunga og 

bruker den som pålegg eller snacks. Og det er bare ei mil i fra hjemme. Og allikevel er det 

forskjellige mattradisjoner. Hennes svigerfamilie er reindriftssamer.  

Jeg flyttet til Tana i 1984. og jeg hane bare sett Ante på tv som alle andre. Og når jeg vokste 

opp så trudde jeg at det var en eventyrfigur. Jeg skjønte ikke at det var no ekte. Og nå er jo 

han Sverre Porsanger, han som spilte Ante, han er samisklæreren min. så det er jo litt ironisk. 

Og jeg fikk første barn i 1987 og da hadde jeg følt på å sitte i den samiske familien og følt på 

å ikke forstå hva som blir sagt. Så da hu ble født så var det ikke noe diskusjon om hu skulle 

lære seg samisk. I Tana  var det slik at de som ble født før 86-87 de flesteparten som kommer 

fra tospråklige familier de snakker bare norsk. Og mange som kom i fra samiske familier dem 

snakket bare norsk til sine unger også. Men de som er født i 87 da begynte det en sånn 

oppvåkning. Det kom barnehager og folk ville at barna skulle snakke samisk. Og da hadde jo 

jeg sittet der og ikke skjønt noe i familieselskaper og slikt. De snakket samisk seg i mellom og 

slo over til norsk om de skulle spørre meg om noe. Så når så fikk jeg barn nummer to så gikk 

jeg på samiskkurs, men jeg skjønte svært lite. Så jeg lukte bare ørene igjen. Men barna mine 

fikk samisk som førstespråk. Og mannen min snakka samisk med barna.  Han var snekker så 
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han var borte i uka. Og da han var hjemme i helgene så brukte jeg å rydde vekk og vaske opp 

kasseroller. Så kunne de få snakke språket i fred. For nå jeg satt ved bordet så kunne jeg styre 

språket så mye. Så at de skulle få et naturlig forhold. Jeg satt og ikke forsto noe. Mi datter var 

samisk veiviser i New York i 2007. på urbefolkningskonferansen. Og da jeg hentet henne på 

flyplassen så sa hun. Tenk mamma. Vi har ikke skjønt at du ikke forsto. Og da tenker jeg at 

det er en god bekreftelse på at de ikke har hatt noe press på å velge språk. De har fått det 

naturlig. De måtte ikke det ene eller andre.  Hos andre ser jeg at han nekta kona og barna å 

lære samisk, og nå er ungene bitre for at de ikke fikk lære. De er bitre på samfunnet. Men det 

var foreldrene som hadde valget. Men han ville ikke føle seg uttafor så da villa han ikke at 

kjerringa og unga skulle snakke samisk for det kunne ikke han. Det ligg noe bak alle valgene. 

Det er integrering i alt. Og det samme gjelder maten. Når jeg fant ut av mine samiske røtter så 

var det mye snakk om den samiske læreplanen. Vi var jo alle norske. Vi spiser reinkjøtt og 

blodmat. Som samene har. Men vi er nordmenn og vi er norske. Jeg er jo og oppvokst i det 

norske. Men vi har ikke hardingfele og vi har ikke hardangersøm. Så den norske kulturen er jo 

og mangfoldig. Vi har norsk kultur, men hva er norsk? Og da tenker jeg .. vi hadde ikke 

folkedans heller. Det samiske har også masse forskjellige kulturer. Vi spiser ikke smalahovud 

eller sveler. Det er jo ikke alle i hele landet som spiser det. Ja det er det som er artig. Og den 

samiske kulturen føler jeg er helt annerledes enn norsk kultur. For eksempel hvis du 

diskuterer og er uenig så vil du på norsk si i fra at du er uenig, men i samisk kultur vil du bare 

gå ut. Eller ti slitte. Og hvis du ikke vet om dette så vil du jo få problemer. Så når jeg var 

FAUleder på skolen så måtte jeg spørre – er du samisk eller norsk nå.. he he. Uten å vite det 

så kunne jeg gå i baret. Slik var det når familien satt hjemme her og diskuterte også, og jeg 

skjønte ingen ting og plutselig så bare reiste svigerfar seg opp og dro. Jeg skjønte ikke hva de 

sa men jeg skjønte jo at de diskuterte.  Sånn er det også med maten. Vi har jo lakserettigheter. 

Vi tar jo laksen og skjærer den i store biter og steiker den på pinne over bålet. Som du steiker 

pølse på pinne. Og rogna. Der bruker vi å sloss om her, mens i nedre Tana som er bare 4 mil 

unna de kaster lakserognen. Mens her tar vi å steiker den akkurat som den er snacks. 

Eksmannen min bruker bare å salte rogna. Og tar den på brødskiva. Han tar ikke vekk hinna, 

han bare tar rogna og putter i plast og salter og så etter noen dager så tar han med gaffel og tar 

det på brødskiva. Der er forskjellen. det er måten en gjør det på . at en ikke er for fin. At en tar 

det en trenger der og da. Og samme med laksen når vi speker den. på norsk tar du å skjærer 

tynne skive. Men på samisk så skjærer du opp en bit som er fingertykk som du tar på 

brødskive. Og så sitt du der med kniven og skjærer opp tykke biter som du spiser. Og far min, 

første gang han var her, vi brukte jo å skjære tynne skiver, og mannen min han skar jo opp 
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store biter. Så far lærte det med en gang at han var nok veldig rik fordi han kunne spise laksen 

på den måten. Men her er det jo slik at laksen har vi i overflod hele sommeren. Vi bruker den 

når vi har den.  Og når vi gifta oss i august så fikk jeg bestemme menyen. For meg var jo laks 

luksus. En rikmannskost. Og vi skulle ha laks til middag. Så vi hadde både kokt laks og kald 

laks. For det var noe jeg var vant med. Og flere år etterpå fikk jeg vite at vi hadde hatt sånn 

fattigmannskost på bryllupet. Haha. Men mannen min sa ingen ting. Og ikke svigermor heller 

for de ville jo ikke såre meg. Fordi jeg hadde lyst på laks. Så da ser du at det er 

kulturforskjeller uten at man skjønner det. Det er mye forskjeller. På min konformasjon så var  

vi kanskje 12 gjester, den nærmeste familien og vi hadde laks. Mens i samiske miljø for 

eksempel i Kauto kan det være 40 gjester eller mye mye mer og da er det gjerne bidus til 

middag. Det er en forenklet norsk lapskaus. Så på vårt første barn sin konfirmasjon hadde vi 

bidus. Da hadde jeg lært. Hehe.  Ja så der er kulturen. Og når ungene mine ble store.. ja det er 

jo litt komisk. De spurte hvorfor har ikke vi hørt om Asbjørnsen og Moe? For jeg ble så 

språkbevisst. For det var samiske bøker og samisk barne-tv de skulle ha. De var vel 

ungdommer når de fikk høre om rødhette og sånn. For det tenkte jeg ikke på. Og med maten, 

det fikk de med pappa. For han spiste jo alt.. øye var godt og hode på laksen var godt og. Jeg 

tenkte nok ikke bevisst på mattradisjoner. Det kom bare helt naturlig. Jeg lærte mye matlaging 

av svigermor. Når en kokte laksen hadde man alt oppi. Hun kom og hjalp til på kjøkkenet hos 

meg. Og hu var kokka når det var slåtten og storfamilien var samlet om arbeidet. Det som er 

artig er jo at mine forfedre er reindriftssamer. Jeg fant ut at jeg var samisk helt tilfeldig. Det 

var samisk møte på skolen. For det var motstand mot den samiske lærerplanen. Og så var vi to 

mødre der vi snakka norsk og ungene samisk. Og så var det så mye hets. Og så starta vi mødre 

for flerkultur for å være ne motpol til det. Så når de kom i fra departementet her oppe og 

hadde møte så fikk vi, mødre for flerkultur også komme på møte. Så i ettertid var det veldig 

moro. Og så snakket jeg med en på sametinget i den forbindelse og så sa han at her i Tana var 

er det mange samer. Og så sa han at jeg kunne ringe en mann på museet i Tromsø, om 

samiske slekter. Og da var han firmenning med min mor. Så han visste om at vi var samer, 

men vi visste ikke det selv. Så nå jeg ringte å spurte min morfar om hvorfor ikke han hadde 

sagt at vi var samer, så da han bare.. «ka slags vær har dokker». Han ville ikke snakke om det. 

Og hadde ikke jeg visst om det der så hadde jeg trodd han var rasist, men jeg skjønte jo at han 

ville beskytte meg på den måten. Fordi at min bestemor og til og med min mor, har jeg nå fått 

vite i fjor, hu ble kalla for lapp. Det der er jo så opp i dagen, men vi visste ikke om det.  Så det 

er ganske fælt å tenke på egentlig. Fornorskninsprosessen var kjempehard. Og da fikk jo vi 

oppleve ei mil i fra skolesamfunnet. Våre besteforeldre på farsida aksepterte  aldri vår mor for 
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hun var same. Vi vokste opp med at det var to hus i mellom oss. De døde da jeg var 7-8 år. Så 

jeg klarer ikke å fange det opp men jeg husker at vi aldri var der. Men det er ganske rart å 

tenke at hva slags holdninger det var egentlig. For han pappa brakte skam over familien med å 

gifte seg med mamma. Hans søsken aksepterte ikke mamma. Tantene og onklene kjørte forbi 

i bil men det var veldig sjelden at de stoppet hos oss. Så det er litt sånn. Det her er ikke bare i 

det samiske kulturen da.. der du har statuser i familien. Om maten ja.. jeg tror ikke vi hadde 

noe samisk til middag hjemme. Og etter at jeg fikk barn skulle vi feire julaften hos 

svigerforeldrene for første gang. Og så fikk jeg vite at de ikke hadde juletre. Jeg var 23 år 

gammel og jeg fikk helt panikk. Skal jeg feire jul uten juletre? Det går ikke ann. Og i dag kan 

jeg flire av det, men da var det blodig alvor. Jeg hadde jo vokst opp med juletre. Og ser man 

hvordan man var avhengig av tradisjoner.  Og jeg sa det til svigermora mi, og hu ordna det 

sånn at vi dro opp til søstra hennes og den svigerfamilien. Fordi de brukte å ha juletre. Så det 

var måten hun hjalp meg på. Hu hadde en juleduk og røde gardiner. Og jeg skjemmes den dag 

i dag for å hvordan jeg reagerte på det. Og så har de en annen tradisjons også. De drar på 

besøk til hverandre på juleaften. Og så satt vi der og hadde pakket opp julegavene og så kom 

det en skuter. Da var dattera bare to år. Og da var det søskenbarnet hennes som kom og ville 

kikke på gavene.. og jeg holdt jo på  kamme over. Hvordan kunne de være så frekke å komme 

på besøk på julaften? Kan du fatte og begripe hvordan slik kultur kan ligge inne i hodet? For 

hos oss var det slik at vi fikk ikke dra på besøk naboungene før andre juledag. Og her kunne 

de komme på juleaften!  Det er masse sånne kulturforskjeller. Det er bare helt rart. Og slik er 

det og med maten og. De tok det de hadde. De planlegger ikke en gang. Vi tok kanskje en 

steik, eller ei ribbe eller det er ikke noe sånn plan. Vi tar det sånn det kommer. Mens på norsk 

så har du kanskje planen klar en måned i forkant og menyen er klar og innbydelsene er gitt. 

Her er det sånn at vi ringte kvelden før ringte de til dattera mi for å høre om tante og onkel 

skulle være hos de på juleaften. For ungene var små og vi ville være med dem. Så de tar det 

litt som de kommer. Og plutselig en jul må dattera sitte aleine fordi mannen må dra til 

reingjerdet for å se til dyra. Det er ikke noe de planlegger sånt. Og kjøttet, de tenker ikke så 

mye på hvordan de vil ha det. På norsk så tror jeg vi planlegger mye mere. De tar det der og 

da.  

Kjønnsroller ja.. det er veldig ofte at mannen koker mat også. Det er jo litt arti. Jeg vet ikke 

hvorfor det er sånn. Sånn var det ikke hos oss. Men i svigerfamilien til dattera mi, der var det 

faren som ordnet alt. Han sto og kokte mat og vaske og brette klær. Men det kunne ikke ha 

skjedd hos oss.  Her var det norsk gammeldags husmorrolle.  Min mor gjorde alt i heimen, 
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men det gjorde også min svigermor. Så når gutta hadde spist så lot de brødet være så tok hun 

og rydda det opp. Men i dattera mi sin svigerfamilie er der det deling. Der kan karene også 

være dem som rydder inn. Det er litt komisk. De eldste generasjoner menn handlet på 

butikken det som trengtes på fjellet. Men de handlet ikke inn det som skulle til hjemmet.  Men 

nå er det slik at også menn kan handle. Og med mannens inntog på kjøkkenet kommer det 

også masse teknisk utstyr.. som nok ikke ville vært der om det bare var kvinnenes domene. 

Når de lager mat så kan de gjerne kjøpe dyrt utstyr som de trenger. Det er rart det her hvordan 

samfunnet forandres. Før dro jo kvinnfolka i fjøset for å melke. Men når melkemaskina kom 

så tok mennene over fjøset.  Da var det maskiner og de ville mannfolka handtere. Og sånn 

gjelder nok med mat og. Og på kokkelaga i konkurranser. Der er det jo mest menn. Hvor er 

damene. De bare lager hverdagsmaten. Jeg sier til jentene at de må si at de ikke kan lage mat 

så de får med mannen på kjøkkenet. Ja nå kom jeg på en rett til som du må få med. Det er 

rognballsuppe. Det er sjøsamisk. De bruker det i Troms og på riddu riddu festivalen. Det er 

tørka sauekjøtt som de blander med torskerogn og rugmel og lager baller som de koker i 

buljong. Den er bare så god og unik. 97139493. mer info om mat. og så bruker de å koke 

torskemage i nesseby. Den fyller de med lever og løk. Det var noe de lager her. Tre mil i fra 

her.  Vi bruker jo å ha fersk fisk, rogn og lever, og så begynte de med den mølja. Det var det 

det hete. Og på kysten har de og andre retter der de utnytter fisken på en annen måte. De 

spiste mye fisk og før. Nå er det slik de koker på spesielle dager for å vise hva de gjorde før. 

Det er ikke mange som koker torskemage nå. Ja som på for eksempel 6 februar på 

samefolkets dag. Da er det stor fest på lokalet og idrettslaget lager kjøtt og gobas og tjener 

nok noe penger på dette også. Da de begynte så var det glissent men nå er det mange som er 

med. Det var også noen på 90tallet som var i mot det samiske. Og som også gjorde narr av 

våre unger som gikk i samisk barnehage. Men nå kommer de bort og er stolte av at deres 

barnebarn går i samisk barnehage. Så tida forandrer seg. Nå er det lov å være stolt av å vare 

samiske og vi trenger ikke å tråkke på noen. Så samfunnet er veldig i endring. Det er ikke 

farlig å si at du er samisk i dag. Men det er fremdeles noen problemer med å ta vare på 

mattradisjonene. Slik som mattilsynet sier det ikke er lov til å tappe blod. Før gikk vi i 

reingjerdet og henta blod. Men nå skal du plutselig ikke få lov til det. Det er bare de som selv 

har rein som kan ta til sitt bruk. Jeg kan ikke dra dit å kjøpe. Så det er mange hindre for å få 

tak i råvaren som trengs. Det er spiller inn på at det er vanskeligere å holde tradisjonene i 

hevd. Mattilsynet håndhever norske regler. Men det blir rart. For vi har jo tålt blodmat i 

mange hundre år og nås kal vi plutselig ikke tåle det lenger. At vi blir syke. De som slakter 

veit jo hva som må gjøres. De har jo mange hundre år med erfaring. Der har de ikke gjort noe 
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feil. De ar erfaring i å ta vare på og tilberede råvarer. Men nå skal alt være så reint og sterilt 

og på et brett. Så det er det som er en av utfordringene. At råvaren som trengs er vanskelig 

tilgjengelig. På skolen så få de nå litt tilgang. Det var ei stund slik at de klippet ut bilder eller 

tegninger av råvarene og snakket om det og limet det inn i ei bok. Men nå koker de 

bklomkålsuppe med  blomkål etter ei oppskrift. Men før fikk de ikke følinga med teknikk og 

råvarer. Unga må læres opp fra de er små med maten. Det er å ta vare på tradisjonene. Det 

settes på bordet. Og ungene ser at vi spiser det og lærer av erfaring. Det samme når en er på 

fiske. Og fanger en fisk og legger den på bordet og skjærer i den og da er jo bein og alt med.  

Og noen griner litt på nesen og synes det er eksotisk. For eksempel salta røye. Den legges ned 

i lake slik som den er.  Og da når den skal sververes så ser du jo hodet og beina. For vi er jo 

vant med fisk uten bein. Det er slik vi finner den på butikken. Det er ironisk. Er det 

tradisjonsmat når vi bruker beinfri fisk i fra butikken til å lage rettene med? Da har de glemt 

at torsken har bein. Noen vil jo bare ha torskeloin. Faren min drar på fiskebutikken og kjøper 

avskjæret etter filetering. Det er jo det beste på fisken.  Og det får han til en billig penge. Så 

det er så viktig å skrive om tradisjonsmat. Det er jo ikke slik at det går an at alle bønder bare 

kan slutte å lage mat, for vi kan jo bare dra til butikken å handle. He he. Vi blir helt 

historieløse. Vi blir matløse. Vi kjenner ikke måten vår når det blir sånn. De tror at maten 

kommer i fra butikken. Og når det blir sånn at voksne folk står og skriker når en gris skal 

slaktes. Ja da er det veldig ironisk at det går an. Og når guttene her drar i reinggjerdet. Det er 

over 20 mil her i fra.  De bor på ei hytte der. Og når de slakter så tapper de blod. Og står der 

og visper i blodet så det ikke skal klompe seg. Og ungene de er med i hele prosessen. Og når 

de kommer hjem og skal leke litt så vil de ha kopper og visper for nå skal de leke at de slakter 

rein. Så ungene lærer det fra de er bittesmå. Og så ser de det som kommer ut når de slakter. 

Der er hjertet og der er det og det. Og de er med på det. De som ikke er med på ikke er med 

på det lærer ingen ting. De blir kunnskapsløse og fjerner seg fra virkeligheten så de blir helt.. 

ja.. de griner når grisen slaktes da. Det har blitt slik at vi må. Ja det er akkurat som om 

foreldregenerasjonen har mistet noe. Vi må stole på ungene.  Men det er ikke slik at de lærer 

det automatisk når de ikke kan erfare det.  Ja og så har vi tidstyven. Vi har det så travelt at det 

er så enkelt å kjøpe det som er halveis eller helt ferdig på butikken.  Ingen kjøper en halv 

reinskrott lenger. Nå skal de kun ha steiken og koteletten. Før kjøpte vi jo en halv gris og sto 

og saget hjemme på kjøkkenet. Det skjer ikke lenger. Bare hos bønder og reineiere. De går på 

butikken å kjøper de fire kotelettene en trenger til lørdag. Og da blir det vanskelig å lære. Og 

før så røyket de jo kjøttet selv. Og saltet og tørket. Reinhjerte for eksempel. Det er jo en 

delikatesse. Og det er jo blitt populært i hele Norge. Men nå er det og blitt slik at steik og 
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slikt. Det får du nesten ikke kjøpt her fordi alt blir sendt sørover for salg. Til hotell og slik. 

Det er nesten umulig å få kjøtt her. Det blir finnebiff og slikt som er å få tak i, eller litt 

småskala. Tørkakjøtt er vanlig og hare og rype og elg. Men elg er en ny sort. Det var på 60 

tallet det kom elg på Finnmarka. Det er en ny jakt som er populært. Både menn og kvinner 

jakter.   Gjeddekaker har vi og brukt å lage. Innlandsfiske med laksen. Noen synes det er en 

ufisk mens andre synes det er en delikatesse med gjeddekaker. ‘kalvedans. Innmatpølser. Og 

så er det tyttebær og moltebær og tyttebærblad til tørk. Du kan plukke det og legge det i panna 

og tørke og så helle på kokende vann. Tyttebærte er godt. Og einerbær brukes til krydder. 

Kvarv. Det er det samme som kvann. Som stangselleri i salat. Hvis du skal steike 

ferksvannsfisk så legg du ei seng ut av einer. Så får du einersmak på fisken. Det er så 

hverdagslig at det er litt vanskelig å sette ord på. Det er bare slik vi gjør det. Det er 

hverdagskosten. Det er helt naturlig og innarbeidet.  

Mange ganger så er det slik at samene er oppvokst i Norge men vi er i mindretall. Når folk 

kommer til Norge som flyktninger så får de tolk. Men mange ganger har jeg følt meg som en 

innvandrer. Jeg står dårligere stilt enn en innvandrer. Når jeg var i FAU møter fikk ikke jeg 

tolk til samisk. Så jeg satt i mange år og ikke skjønte noen ting. Så vi norske kom ikke på 

dugnad for eksempel.  Innvandrerne må få vite og lære dette som er naturlig for oss. Eller slik 

u-utalt kunnskap må opp og fram for at vi skal kunne bli inkludert og forstå samfunnet. Vi må 

invitere innvandrere inn døra for å utveksle erfaringer og kulturforståelse. Noen snakker om å 

ta språket tilbake. Og at vi må lære samisk. Men de må også få lære norsk for å få det til.  Ord 

henger sammen med følelsen. Og kulturen. det ligger i magen. Vi må ufarliggjøre dette og 

folk må få lære alle aktuelle språk som er omkring dem. De mister noe vesentlig. Jeg er glad 

at mine barnebarn har lært seg både samisk og norsk. Jeg har ikke vær norsk nok og jeg har 

ikke vært samisk nok. Jeg har en ryggsekk som viser hvor vanskelig det er. Men heldigvis så 

jeg ikke det når jeg var ung. Men nå når jeg ser tilbake så ser jeg hvor tungt det var. De andre 

trenger ikke å gå i den gropa. Vi kan snakke om det og lære å kjenne det som er nært og som 

trenger å være nært for at vi skal kunne kjenne historien vår.  Vi har jo egen urbefolkning i 

Norge som har samme behov for inkludering i Norge som trenger samme oppfølging som de 

som er innvandrere.  Et eksempel på tolketjeneste i barnehage og skole for enspråklige 

foreldre med tospråklige barn.  

 


