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Romanifolkets  historie

Duri drom – lang vei – sier romanifolket/taterne på det norske 
romanispråket, rotipa. Selv kaller folket seg gjerne reisende. De har 
en 500 år lang historie i norden, men med røtter tilbake til India fra 
over tusen år tilbake. Den lange veien gjennom Lilleasia og Europa 
har preget kulturen og språket.

Med omreisende levesett og tradisjonell handels- og håndverks-
virksomhet har romanifolket/taterne vært viktige i samfunnet, 
men de har også blitt forfulgt. Gjennom store deler av 1900-tallet 
har norske myndigheter ført en hardhendt fornorskningspolitikk 
mot folke gruppen. Menneskerettsorganisasjonen Den norske 
 helsingforskomiteen har kalt assimileringen på grensen til folke-
mord.

I dag har den norske staten bedt om unnskyldning for overgrep-
ene, og romanifolket/taterne har status som en nasjonal minoritet 
med rett på beskyttelse av kultur og språk. De har rett til å bli hørt 
av myndighetene i saker som gjelder dem selv. Men veien dit har 
vært lang.

Når romanifolket legger ut på reise ønsker de hverandre en god tur 
– latjo drom. Det kan oversettes til en god vei. Men for reisende var 
den norske assimileringspolitikken siden midten av 1800-tallet og 
fram til i dag ingen god reise. Oslo byarkiv har laget dette heftet  
i samarbeid med Kai-Samuel Vigardt. I heftet forteller han om sin 
familie som opplevde å bli plassert på barnehjem eller arbeids-
koloni som del av tvangsassimileringen, og hvordan det har formet 
også han.
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i Oslo og Riksarkivet for bruk av foto.
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Heftet har oppgaver som er  
særlig rettet mot skoleungdom. 
7. trinn har som kompetansemål å  
kjenne til de nasjonale minoritetene  
i Norge og kunne beskrive deres 
 rettigheter, historie og levekår. 

!– Taterne, finnes de i dag? er det flere i dag som spør.  
Ja, de reis ende hører ikke historien til, men har en levende kultur, 
et eget språk og et sterkt samhold som folk også i dag, til tross for 
forsøket på å frarøve dem nettopp dette. I heftet møter du flere 
reisende – Kai-Samuel, Synøve, Linea, Robert og Wigdis – som 
forteller om sine liv.

De reisende sammen med de andre nasjonale minoritetene har en 
viktig og lang historie i Oslo. I arkivene finnes viktige kilder til 
denne historien. Oslo byarkiv er hele byens hukommelse.  
I arkivet kan du selv se de ulike dokumentene og bildene. 

God lesing!
Johanne Bergkvist og Kai-Samuel Vigardt
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Romanifolket/taterne – et eget folk
Romanifolket/taterne er i dag en nasjonal minoritet i Norge 
bestående av flere tusen personer. Selv kaller de seg gjerne 
reisende eller vandri fordi de tradisjonelt har levd et nomadisk 
liv med omreisende handel og håndverk. Romanifolket/taterne 
har røtter tilbake til India og har en 500 års lang historie i de 
nordiske landene, først omtalt i Danmark i 1505.

I historiske kilder omtales reisende gjerne som omstreifer eller 
tater. I de eldste kildene omtales de reisende både som tater 
og sigøyner, men fra slutten av 1800-tallet betegner sigøyner 
rom som da innvandret fra Øst-Europa. Rom (sigøynere) har 
i Norge status som en egen nasjonal minoritet, men har en del 
fellestrekk med romanifolket/taterne med hensyn til språk, 
kultur og eldre historie. Noen legger vekt på likhetene, andre 
på forskjellene mellom de to nasjonale minoritetene. 

Hva har de reisende blitt kalt  
av stor samfunnet?

 Tater 
 Omstreifer
 Fant
 Splint 
 Fark

Hva kaller de reisende seg selv?
 Tater
 Romanifolk
 Reisende
 Vandri

I dag oppfatter noen reisende ordet tater som 
skjellsord, mens andre vil «ta tilbake» stor-
samfunnets begrep. 

Illustrasjonsfoto:  
Heidi Voss-Nilsen
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Den historiske rom- og romanivandringen fra India til Europa.

TIDSLINJE India 500–1000  ►      Hellas 1370  ► Tyskland 1427  ► Danmark 1505  ► Sverige 1512  ► Finland 1530  ► Norge 1540
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Romanispråket
Romanifolket/taterne snakker et romanispråk med en grunnstamme fra det 
historiske indiske språket sanskrit, men med skandinavisk grammatikk. Språket 
kaller de selv rotipa. Språket har mange låneord fra for eksempel gresk og 
armensk, noe som viser folkets vandringsrute fra India, gjennom Lilleasia og 
Europa. Det norske romanispråket har mange ord fra tysk noe som viser at de 
har bodd lenge i Tyskland. Grunnstammen i språket er lik i alle romanispråk 
i verden og deles av både romanifolk/tatere og rom (sigøynere).

Illustrasjonsfoto: Heidi Voss-Nilsen

Reisende i går, i dag og i morgen  
– Romanimanus an pallono dives, a dives, an teisan
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HVA ER EN NASJONAL MINORITET?
Norge har flere folkegrupper som har århundrelang tilknytning til landet.  
De har bidratt til å forme den norske kulturarven. Norge har fem nasjonale minoriteter:  
jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, rom og romanifolket/taterne. Vern av minoriteter er  
en viktig del av menneskerettighetene og bygger på prinsippet om likebehandling og mot 
diskriminering. Nasjonale minoriteter har rett på beskyttelse, de har rett på å dyrke egen 
kultur, utøve egen religion og bruke sitt eget språk. Dette er innarbeidet i det norske lov verket, 
blant annet gjennom ratifiseringen av Europarådets rammekonvensjon om  beskyttelse av 
 nasjonale minoriteter i 1999.

!

Romanikulturen
Romanikulturen er ofte preget av landet der folket har bodd i en lengre tid. 
 Reising som levemåte og yrker knyttet til handel og håndverk har vært en viktig 
overlevelsesstrategi i storsamfunnet. Mens de fleste reisende ser på reisingen 
som en viktig livsnerve i kulturen, hevder andre at reisingen har vært ufrivillig 
fordi de har blitt nektet å slå seg ned. De reisende har vært tilpasningsdyktige, 
og ofte levert tjenester som samfunnet har etterspurt. Opp gjennom tiden har 
reisende derfor hatt en rekke ulike yrker, særlig innen metallarbeid og musikk. 
Hesten har vært et viktig dyr for romanifolket/taterne, og på grunn av det var 
flere av yrkene i eldre tid nettopp med hest.

Fornorskning 
Fra midten av 1800-tallet ble norske myndigheter opptatt av de ulike minori-
tetene i Norge – og særlig samer, kvener og romanifolk/tatere skulle registreres  
og fornorskes. Den private stiftelsen Norsk misjon blant hjemløse (1897–1989) 
fikk i nesten hundre år oppgaven av den norske staten å integrere romanifolket/
taterne gjennom arbeidskolonier og barnehjem. Målet var å utslette deres 
 kultur og egenart. Menneskerettighetsorganisasjonen Den norske helsingfors-
komiteen mente i 2009 at denne tvangsassimileringen grenset mot forsøk på 
folkemord. 

Lag en veggavis om 
romani folket/taterne. 
Bruk gjerne nettres
surser til å finne ut 
mer om deres historie, 
status som nasjonal 
minoritet og liv i dag.

?



Først publisert som kronikk  
i Vårt Land 25. Oktober 2014
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Taterne, finnes de fortsatt?
Når jeg forteller hva jeg jobber med for tiden, hender det folk spør:  
«Taterne – finnes de fortsatt, da?»

Taterne har bodd i Norge i 500 år.  
Flere tusen nordmenn identifiserer 
seg som tatere/romanifolk i dag.  
Likevel er de nærmest usynlige som 
gruppe i skolens læreplaner.

Vårt Land har presentert en ny 
 rapport fra Institutt for samfunns-
forskning som viser at denne folke-
gruppen i dag er lite synlige i 
læreplaner og lære bøker for 
ungdoms trinnet og videregående 
skole.

Tater-/romaniutvalgets undersøkelser 
så langt viser at det samme gjelder 
for barneskolen. Men aller mest 
alvorlig: Temaet later til å være så å si 
fravær ende i lærerutdanningen.

Svært lite. Noen lærebøker nevner 
taterne/romanifolket, men da mest 
som et historisk fenomen. Andre  
 steder nevnes de kort som en av fem 
nasjonale minoriteter. Det finnes 
svært lite lærestoff om gruppen 
i dag. 

Man kan nesten få inntrykk av at de 
tross en fem hundre år lang historie 
her i landet ikke finnes lenger.

Høsten 2014 har Utdanningsdirekto-
ratet sendt ut en «Veileder» om nasjo-
nale  minoriteter til alle grunnskoler. 
Der er det et par sider om taterne/
romanifolkets historie. Den har også 
et avsnitt om gruppen i dag. Repre-
sentanter for gruppen selv er tatt 
med på råd i arbeidet med dette, og 
det er positivt.

Jeg har i litt over ett år vært leder av 
det regjeringsoppnevnte utvalget 
som gransker norsk politikk overfor 
denne folkegruppen det siste århun-
dret. Utvalgets arbeid viser at det er 
rikelig med historie å fortelle – både 
om gruppens bidrag til norsk kultur-
arv og om myndighetenes overgrep 
og forsømmelser. Det var særlig livs-
stilen som omreisende som ble for-
søkt bekjempet.

Knut Vollebæk leder  
Tater-/romaniutvalget 

som regjeringen har satt 
ned for å granske 

myndig hetenes politikk 
mot de reisende.  

Foto: Christian Boe 
 Astrup, Norsk senter for 

menneskerettigheter, 
Universitetet i Oslo.

TEKST:  
KNUT VOLLEBÆK  

– LEDER AV DET OFFENTLIGE  
TATER-/ ROMANIUTVALGET
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Grundigere. Med vår økte forståelse 
for at Norge er et flerkulturelt sam-
funn, er det viktig at denne delen av 
norsk historie blir grundigere fortalt 
i norsk skole. Da må først lærerne få 
opplæring om emnet. Det må utvikles 
tydeligere kompetansemål for under-
visning om dette på alle trinn i norsk 
skole. Og ikke minst: Det må utvikles 
godt læremateriell for alle trinn.

Men like viktig er det at skolen for-
midler kunnskap om at gruppen fort-
satt finnes. De er en del av dagens 
mangfoldige norske samfunn.

De omtales gjerne som en gruppe 
som levde av å reise rundt og drive 
håndverk og selge varer på bygdene 
i gamle dager. Når jeg forteller hva 
jeg jobber med for tiden, hender det 
folk spør: Taterne – finnes de fortsatt, 
da?

Høyst levende. Jeg har som utvalgs-
leder møtt mange tatere/romanifolk. 
Og jeg kan bekrefte: De er en høyst 
levende og svært mangfoldig gruppe.

En stor del av den yngre generasjo-
nen har vokst opp som bofaste og 
flere har familie som har vært bofaste 
i generasjoner. Likevel har en del av 
dem en sterk identitet som tatere/
romanifolk, «reisende» eller 
«vandriar» som noen kaller seg.

I 1951 vedtok Stortinget en endring 
i dyrevernloven som forbød «omstreif-
erne» å reise rundt med hest. Selv om 
mange alt hadde gått over til å bruke 
bil, satte dette forbudet en sluttstrek 
for den tradisjonelle reisemåten med 
hest og vogn. Men fortsatt reiser en 
del av familiene mye i sommerhalv-
året. Enkelte drar allerede i mai og 
bor på ulike campingplasser i som-
merhalvåret.

TATER-/ 
ROMANIUTVALGET
Utvalget skal se på 
hvordan norsk politikk 
ovenfor tatere/romani
folk har vært, og hva 
politikken har ført til 
for enkeltpersoner og 
for taterne/roman i
folket som gruppe.

Også institusjoners, 
 organisasjoners og 
andre virksomheters 
politikk og tiltak skal 
vurderes.

Utvalget ledes av Knut 
Vollebæk og skal levere 
sin endelige rapport 
til regjeringen 1. juni 
2015.

!
Karoline Godine Larsen med 
barna hos fotografen ca 1944. 
Foto: privat. 

Familien ble bosatt i 1935 etter 
fem års opphold på Svanviken 
arbeidskoloni. Foto: Riksarkivet, 
PA-793_NBR9403_01345
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Noen av mennene jobber da med håndverk, 
handel og andre yrker som har kobling til 
deres tradisjonelle levevei. De har gjerne lært 
håndverket som taktekker eller blikkenslager 
av sine fedre eller andre menn i familien. 
Nå jobber de med salg og montering av 
takrenner og brannstiger, maler og snekrer 
og utfører annet håndverk.

Sammensatt. Gruppen er svært sammensatt. 
Det varierer for eksempel hvor mye språket 
deres – romani – brukes i hverdagen i tillegg 
til norsk. Noen snakker fortsatt en del romani 
hjemme, noen bruker enkelte ord og uttrykk 
mens andre knapt kan språket lenger.

Mange forteller at de fortsatt møtes med for-
dommer. Disse fordommene later til å ha 
sammenheng med tidligere tiders stigmati-
sering av gruppen. I et av utvalgets prosjekter 
kartlegger vi mellom- og etterkrigstidens 
medieomtale av «omstreiferne». Vi finner 
svært mange nedsettende fremstillinger av 
gruppen.

Stigmatisering. Stigmatisering både før og 
nå bidrar til at mange ikke tør å fortelle om 
sin identitet selv i dag. Fortsatt opplever 
mange barn og unge å bli mobbet i skolen 
hvis de står frem med sin tilhørighet.

En annen utfordring består i at svært mange 
jeg møter ikke vet forskjell på taterne/romani-
folket og sigøynerne/romfolk. Det viser også 
behov for bedre undervisning på dette området 

i skolen. Begge gruppene er blant våre fem 
nasjonale minoriteter, som i tillegg omfatter 
jøder, kvener og skogfinner.

De første taterslektene kom til Norge for fem 
hundre år siden, og de har for det meste reist 
i Norden. Andre familier sluttet seg etter hvert 
til de eldre slektene.

Både stat og kirke har offentlig erkjent at poli-
tikken overfor taterne/romanifolket har vært 
feilslått på mange områder med alvorlige 
 konsekvenser både for mange enkeltmennesker 
og gruppen som helhet. Som en følge av denne 
erkjennelsen har medlemmer av gruppen fått 
erstatning både fra stat og kommune. Staten 
har sett et behov for å gå grundigere inn i 
situas jonen for folkegruppen. Derfor er det 
nedsatt et granskningsutvalg som skal gi en 
bredere fremstilling av denne politikken, og 
fremme tiltak som kan bidra til rettferd og 
forsoning, som det heter i mandatet vårt.

Sterilisering. Utvalget skal legge frem sin 
rapport 1. juni 2015. Vi vil da presentere våre 
funn når det gjelder politikken overfor grup-
pen de siste hundre år, blant annet om barne-
vern og sterilisering. Og vi skal legge frem 
forslag til tiltak for å bedre gruppens situasjon 
og plass i samfunnet i dag. Men alt nå kan vi 
slå fast: Det er nødvendig å styrke skolens og 
lærer utdanningens undervisning om denne 
nasjonale minoritetens egenart og mangfold 
som del av dagens samfunn. For taterne – 
romanifolket – lever fortsatt.
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DISKRIMINERING I DAG
Mona Gustavsen fikk i november 2014 sjokkmeldingen etter at hun var lovet 
jobb som taxisjåfør. Hun fikk ikke jobben likevel fordi hun var «tater». Mange 
reisende opplever hverdagsrasisme og diskriminering på grunn av sin etniske 
bakgrunn. Mona fikk beskjeden på en tekstmelding: «Dette går ikke på deg 
som person. Men at du er av taterfolket». Mona anmeldte taxiselskapet for  
rasediskriminering som er et brudd på straffeloven. – Det er diskriminering, 
og jeg synes det var urettferdig at jeg ikke fikk jobb på grunn av at jeg er 
tater. Det var veldig sårende, sier Mona og får støtte fra Likestillings- og 
diskrimineringsombudet om at slik diskriminering er ulovlig.

Forbud mot diskriminering i straffelovens § 349 a: 
«Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig   
eller lignende virksomhet, på grunn av en persons religion eller livssyn, hud
farge eller nasjonale eller etniske opprinnelse nekter ham varer eller tjenester 
på de vilkår som gjelder for andre. På samme måte straffes den som i slik 
virksomhet nekter en person varer eller tjenester som nevnt på grunn av hans 
homofile legning, leveform eller orientering eller nedsatte funksjonsevne, 
 såfremt nektelsen ikke skyldes manglende fysisk tilrettelegging. 

På samme måte straffes den 
som av slik grunn som nevnt 
i første ledd, nekter en 
person adgang til offentlig 
forestilling eller oppvisning 
eller annen offentlig sam
menkomst på de vilkår som 
gjelder for andre. 

På samme vis straffes også 
den som tilskynder eller 
på annen måte medvirker 
til en handling som nevnt 
i første eller annet ledd.» 

Skriv en kronikk 
om diskriminering 
og rasisme (mot 
nasjonale mino
riteter). Ta gjerne 
utgangspunkt 
saken der Mona 
Gustavsen nektes 
jobb fordi hun er 
«tater».

Diskuter i gruppe. 
Har du hørt noen, 
slektning eller  
andre, snakke  
om romanifolk/
tatere eller rom/
sigøynere?  
 
Hvilke ord bruker 
de om disse to 
 folkegruppene?  
 
Er ordene brukt 
i positiv eller  
negativ betyd
ning? 
 
Hvilke tanker gjør 
du deg om det?

?!
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Anne Minken bestemte seg for å skrive 
en doktorgrad om romanifolkets historie 
etter at hun hadde møtt flere fra folket.  
I forskningsmiljøet var det delte menin-
ger om hva slags gruppe de reisende 
opprinnelig var. Hun ville gjennom de 
historiske kildene vise at romanifolket/
taterne var en egen etnisk gruppe.  
Anne forklarer hvorfor spørsmålet var 
viktig:

– Eilert Sundt var en pioner i norsk sam-
funnsforskning og undersøkelse av reis-
ende i Norge fra 1840-tallet. Han mente 
at mange norske «tatere» stammet fra 
«sigøynere». I årene etter andre verdens-
krig var det lite populært å snakke om 
rase, og mange forkastet at reisende var  
en egen etnisk gruppe. Flere forskere 
kritiserte Eilert Sundt og hevdet at reis-
ende ikke hadde noe fremmed opphav, 
men nedstammet fra fattige og utstøtte 
i det nordiske bondesamfunnet. Romani-
språket var bare noe som var tillært, 
 hevdet disse forskerne.

Historikeren har ordet
Historiker Anne Minken har forsket på de reisendes historie i Norden 
før 1850. Hun har sett på rettsforhør fordi i dette kildematerialet kom 
romani folket selv til orde. 

TEKST OG  
FOTO:  

JOHANNE  
BERGKVIST  

OG  
KAI-SAMUEL  

VIGARDT
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Kale

Kale

Kale

Kale

Kale

Kale

Romanichal

Manush

Manush

Roma

Romani

Romanifolk/
tater

Sinti

Sinti

Sinti

►  rom og romanifolk

Historisk fordeling av egenbetegnelser

Romani/tater/
sinti
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– Hva er en etnisk gruppe?
Det er en gruppe som selv oppfatter seg som en 
gruppe, med felles kulturelle trekk og språk. Gruppe-
identiteten vil som regel være knyttet til en oppfatning 
om felles avstamning, men gruppa selv kan ta feil. 
Likevel er de en etnisk gruppe. Det avgjørende er hvor-
dan gruppa opplever seg selv og hvordan omverden 
oppfatter dem. Romanifolket/taterne har en felles 
identitetsfølelse med stolthet og trygghet om at de er 
reisende. De som sier at det er påtatt kan ikke ha møtt 
dette som jeg møter i forsamlinger med reisende.  
Jeg har et ønske om at forskningen skal bety noe  
for de det berører. 

– Hva er de viktigste trekkene ved romani
folkets innvandringshistorie?
Romanifolket har sitt opphav i India, men kom ikke 
vandrende direkte fra India. Det er ikke snakk om en 
lang sammenhengende reise, men vandringer som har 
tatt lang tid der folket har oppholdt seg i områder  
over generasjoner. Vi vet at det var en innvandring til 
Skandinavia på 1500-tallet, en videreføring av den 
store innvandringen til Vest-Europa på 1400-tallet via 
 Balkan og Tyskland. Fra 1860-tallet kom en ny inn-
vandring av rom til Skandinavia som kan knyttes til 
opp hevelsen av slaveriet i Romania. Samtidig ble det  
i store deler av Europa lettere å reise fritt ettersom 
passtvang og reiserestriksjoner ble opphevet i takt 
med utviklingen av mer demokratiske samfunn. 

– Har rom (sigøynere) og romanifolk/tatere  
det samme opphavet?
Ja, vi kan ganske sikkert slå fast at begge gruppene langt 
tilbake har et felles indisk opphav. Den viktigste kilden til 
det er språkforskning. I de senere årene bekreftes dette 
ogå av genetisk forskning. Gjennom språket finner vi 
også at den videre reiseruta et stykke på vei var felles. 

Fra India har de blant annet passert Iran og Armenia. 
Språket inneholder mye gresk, så vi må regne med at de 
har oppholdt seg lenge i gresktalende områder både 
i det nåværende Tyrkia og i Hellas og på Balkan forøvrig. 
Ved innvandringen til Vest-Europa på begynnelsen av 
1400-tallet delte gruppa seg. Kultur og språk utviklet seg 
derfor i forskjellig retning. Norske reisende snakker et 
språk som av språkforskere blir kalt pararomani. Det er et 
språk som har romaniord, men grammatikken er norsk.

– Hvorfor er det viktig å forske på historie?
Alle mennesker har en historie. Kulturer forandrer seg 
over tid. Gjennom historiefaget kan vi fange opp denne 
forandringen. Det kan hjelpe oss å forstå mennesker 
slik de er i dag, formet av den gitte historien. Historie 
og kildearbeid er spennende og morsomt! Plutselig 
kommer du nær hverdagen til folk som levde for  
300-400 år siden. På mange måter likner de på oss og 
tenker som oss i dag, samtidig er de veldig forskjellig.  
Vi kan heller ikke forstå en folkegruppe som romani-
folket i dag uten å ha forsket på historien.

Romanifolket har sitt opphav i India,  
men kom ikke vandrende direkte fra India



Læringsressurser 
om nasjonale minoriteter

Nå kan du ta i bruk 100 ressurser og oppgaver om jøder, 

 kvener, rom, romanifolket/taterne og skogfinner/norskfinner.  

Alle oppleggene er tilpasset barnehage og 1.–7. trinn.  

Ressursen er utviklet av Nasjonalt senter for flerkulturell 

 opplæring (NAFO) på oppdrag for Utdannings direktoratet.  

Filmer, tekster og oppgaver er tilpasset både barnehage  

og skole.

http://minstemme.no/#/tema/n_m

Veilederen «Våre nasjonale minoriteter» til ansatte  

i barnehager og skoler kan bestilles fra  

Utdanningsdirektoratet eller lastes ned her:  

http://www.udir.no/Spesielt-for/Nasjonale-minoriteter/

Informasjonsmateriell/
Romanifolket har sitt opphav i India,  
men kom ikke vandrende direkte fra India

1xxxxx     

Våre nasjonale minoriteter

Til ansatte i barnehager og skoler



– Vi kan jo ikke krype under jorden
Petter vokste opp i Nord-Sverige for snart 300 år siden. Hans historie  
finner vi i rettskilder, kirkebøker og militære ruller på 1700-tallet,  
både i norske og svenske arkiver. 

Faren til Petter var soldat for den svenske 
kongen. Lønna var at familien fikk lov til å bo 
på et soldattorp, en liten hytte hvor de kunne 
dyrke litt jord og kanskje ha noen husdyr. 
Som regel bodde de der om vinteren. Om som-
meren kjørte faren og moren til Petter, Pehr 
Jönsson Hellbom og Anna, som var fra Gamle-
byen i Christiania, rundt med hest og kjerre 
fra gård til gård og solgte hekter som familien 
selv hadde laget. Hekter var datidens knapper. 
Familien tilhørte romanifolket og det hendte 
at noen i bygda kalte Petter for en taterunge.
 
Fikk sparken fordi han var «tater»
En dag klaget noen til obersten som var 
 sjefen til Pehr, de mente at familien gjorde 
stedet til en taterbygd. Pehr hadde attester 
på at han hadde vært en modig soldat, men 
fikk sparken fra militæret likevel. Da mistet 
familien huset de bodde i. Det var starten på 
en reise for familien som var både lang, 
skummel og farlig. 

I 1728, da Petter var ti år gammel ble han og 
familien arrestert og sendt til Stockholm. Mens 
kongens råd diskuterte hva som skulle gjøres 
med dem, satt hele familien på 21 personer 
i fengsel, både de voksne og barna. De var lei 
seg og sinte, men det var ikke noe de kunne 
gjøre. Det var lover på denne tiden som sa at 
det var forbudt for romanifolk å bo i Norge og 
Sverige. De fleste av barna var født i Sverige, 
mens flere av de voksne var født i Norge. 
 Forhørene viser at myndighetene ville 
vite om de var barn av sigøynerforeldre og om 
de hadde et typisk sigøynerutseende, det vil 
si svart hår, mørk hud og mørke øyne. Pehr 
fortalte at det var riktig at hans foreldre hadde 
vært sigøynere, men mente det var urettferdig 
at han skulle lide for det. Han hadde skikket 
seg vel i militæret og deltatt i alle felttog. 
– Det er ikke riktig å behandle meg sånn, ett 
sted må jo jeg og familien min få lov til å 
være, jeg kan jo ikke med kone og barn krype 
under jorden, sa han. 
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TEKST:  
ANNE MINKEN

Karolinske tinnsoldater.  
Mange romanifolk tjente som soldater i den svenske hæren, ofte med spesialisert arbeid med hest eller som militære 
musikanter. Foto av figurer fra begynnelsen av 1900-tallet lånt av Kulturhistoriska foreningen for Södra Sverige.
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Petter og den gamle hatten
Den svenske kongen bestemte likevel at familien 
skulle jages ut av landet. De ble forvist til Norge og 
truet med at de ville bli hengt om de kom tilbake til 
Sverige. Men de fikk ikke være i Norge heller. Etter  
en uke ble de arrestert av en løytnant som mente at 
de sikkert hadde drevet med trolldom og tyveri.  
Han  innkalte alle i bygda til forhør, men folk fortalte 
at familien hadde oppført seg skikkelig. Men en streng 
og sinna bonde påsto at Petter hadde stjålet en 
 gammel hatt. Petter forklarte at han hadde byttet til 
seg  hatten, men han ble ikke trodd. Ingen ville tro på  
en taterunge.
 Familien ble satt i fengsel i Trondheim og så sendt 
tilbake til Sverige igjen. Her ble de arrestert på nytt.  
De ble ikke hengt som de var blitt truet med, men 
jaget enda lengre bort. De ble sendt med båt over 
 Østersjøen til det svenske området Pommern og jaget 
videre til Tyskland.  
 Hvordan gikk det med Petter som opplevde alt 
dette? Faktisk klarte han seg bra. Familien greide å 
komme seg tilbake til Sverige igjen. De hadde lært seg 
hvordan de skulle klare seg gjennom mange slags 
vanskeligheter. Petter ble soldat sånn som faren hadde 
vært. Ja han ble til og med underoffiser. I dag lever 
flere av Petter Hellboms etterkommere i Skandinavia. 

Pehr Hellbom mente at det var  
urettferdig at han ble straffet for sin bakgrunn.  
Skriv et brev fra Hellbom til kongen  
om benådning der du argumenterer mot 
forskjells behandling og diskriminering.

?
DØDSSTRAFF FOR TATER-LEDERE
Ifølge Kristian 5.s Norske lov var « tatere» 
 fredløse og skulle gis livstids straff.  
Lederne skulle straffes med bøter og alle 
som huset dem få bøter. Loven gjaldt fra 
1687 til den ble avløst av ny straffelov 
i 1842. I praksis ble de fleste romanifolk fra 
1700tallet dømt etter Tukthusanordningens 
forbud mot å reise om uten tillatelse.

!

Historien om Petter er basert  
på Anne Minkens doktorgrad:  
Anne Minken (2009):  
Tatere i Norden før 1850 Sosio- 
økonomiske og etniske fortolknings-
modeller, Universitet i Tromsø
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Roman om romanifolket
Aina Basso har forska i gamle fangeprotokollar og skrive  
ei historie om romanifolkets historie. Å skrive historiske romanar  
kallar ho å utvide sanninga.

Vi møter Aina Basso i ein restaurant i Oslo sentrum. Staden er ikkje tilfeldig valt.  
Her låg det gamle tukthuset kor kvinner og menn sidan 1700-talet skulle dømast  
til hardt arbeid for lovbrot som tigging, mangel på arbeid eller for å ha fått barn 
utanfor ekteskapet. Her vart mange av det reisande folket dømde nett for å reise frå 
stad til stad med handel og arbeid. Muren frå tukthuset går framleis tvers gjennom 
lokalet og står som eit minne om ei anna tid. Det er i denne tida Aina Basso vil 
forstå menneska som levde og korleis dei tenkte. 

– Kva handlar romanen Finne ly om?
– Finne ly handlar om fordommar og framandfrykt og korleis forholda var for 
 reisande på midten av 1800-talet. I gamle fangeprotokollar fann eg sterke historier 
om dei som vart dømde til tukthusstraff. Eg vil sjå på deira historie frå ulike perspek-
tiv. For å skrive om Hanna måtte eg setje meg inn i hennar tankeverd. Eg byrja lære 
om romanikulturen, om deira historie, eg prøvde å lære litt av språket og lytte til 
musikken.

– Kven er Hanna og Johannes som vi møter i Finne ly?
Hanna er ei ung reisande kvinne som har rømt frå tukthuset i Kristiania og som 
kjem til ein gard i skogen der ho må skjule kven ho er. Fordi ho skjuler opphavet sitt, 
blir ho tatt for den personen ho er, og ikkje dømd for opphavet sitt eller møtt med 
dei fordommane mange av bondefolket hadde mot sånne folk som henne. Johannes 
er ein ung mann på garden Hanna kjem til. 

– Korleis var det å sitje på  tukthuset?
Eg har sett på fangeprotokollar frå tukthuset i Kristiania frå 1850 og tidlegare frå 
tukthuset i Trondheim rundt 1750. Her vart mange folk stua saman på liten plass, dei 
vart sett til hardt arbeid, hadde lange dagar og med dårleg mat og dårlege klede. 

TEKST: JOHANNE BERGKVIST 
FOTO: TOVE K. BREISTEIN



19ROMANIFOLKETS HISTORIE

Tukthusa var prega av mykje sjukdom og mange døydde her. I sentrum sto oppdragar-
tanken, her skulle folk lære seg å verte gode undersåttar til nytte for staten.

– I boka møter vi også presten Eilert Sundt. Kven var han?
Eilert Sundt er sentral for å forstå romanifolkets historie. Han gjorde nedteikningar 
om reisande han møtte då han arbeidde som prest i tukthuset frå midten av 1800-
talet. Alle reisande vart talde i såkalla Fanteteljingar. Eg ville vise korleis reisande 
mykje meir enn andre folk i Noreg, inkludert andre minoritetar, vart kontrollerte av 
styresmaktene opp mot vår tid.

– Kor hentar du inspirasjonen til å skrive?
Eg hentar inspirasjon frå de historiske kjeldene. Eg skriv romanar og er open på at 
det er fantasi, men eg prøver å halde meg til det som er historisk korrekt, dersom 
det er mogleg å finne ut av. Eg må gjøre utruleg mykje research for å forstå. 

– Kan vi forstå menneska som levde for 150 år siden?
Det er et godt spørsmål, som eg ikke veit om eg kan svare på. Noko er likt og noko 
forskjellig med fortidas menneske. Det som er likt, er det som er det djupt 
menneskelege, reaksjonar og kjensler. Eg trur at tankesettet og mentaliteten foran-
drar seg. Den indre og ytre verda er annleis enn vår når det kjem til føresetnader, 
kunnskap, syn på verda, normer og moral. Men min teori er at mykje av det 
menneskelege er gjenkjenneleg og noko vi kan forstå. 

 

FORFATTARBIOGRAFI
Aina Basso (født 14. 
mai 1979) er ein norsk 
forfattar og historikar. 
Ho kjem frå Giske i 
Møre og Romsdal.

Basso har gitt ut fire 
romanar: Ingen må vite 
(2008), Fange 59.  
Taterpige (2010),  
Inn i elden (2012) og 
Finne ly (2014), alle på 
Det norske Samlaget.

Ho har vorte nomi
nert til fleire prisar 
for bøkene og fått 
Sokneprest Alfred 
 AnderssonRyssts pris 
for Fange 59. Taterpige. 

Ho har jobba i Oslo 
 byarkiv sidan 2006, 
sist med vandreutstil
linga «Når endene ikke 
møtes. Fattigdom i 
Oslo før og nå»

!



Finne ly
Hanna i Kristiania sommar/haust 1848
Regnet pikkar mot ruta og senga duvar og båten  
duvar i elva. Vi ligg under det vesle overbygget. 
Eg, Anders og Hans, grå demring over dei små husa på 
Vaterland, regnet som fell stilt over forstaden. Det er 
Hans som eig båten. Reiser rundt med han, så langt 
oppover Akerselva han kjem, før fossen og mølla 
stoppar ferda, og utover fjorden, mellom øyene, der 
han kan legge seg til og drage garn.
 Eg vaknar alltid av den første morgonskramlinga, 
blir ikkje van med lydane, luktene, menneska. Dei er 
så mange samla på ein stad. Dei rike romsleg i hus og 
hagar på eine sida av byen, dei fattige her, på den 
andre, tett i tett, i små, skeive hus.
 Det var Anders som ville hit. Sjølv hadde eg ikkje 
lyst. Ville heller reise som vi pla, langs landevegane, 
freiste unngå byar og bygder med arge fantefutar  
som jaga oss vidare med blykuler i piskesnerten. 

Tenkte slik mor hadde lært meg å tenke. Men no er eg 
her, og inga mor er her for å passe på.
 Dei har byrja følge meir med på oss dei seinaste 
åra. Held ikkje å sjå gyldig reisepass lenger, dei vil vite 
kor vi kjem frå, og kor vi fer. For nokre år sidan ville 
prestane telje oss og skrive oss inn i manntal, dei 
spurde og grov om skyldfolk og giftarmål, om kva 
følge vi kom frå, om vi hadde ungar og om ungane 
våre var ekte eller uekte, kva for slags tøv det no er. 
Det er jo eg og Anders. Vi har lodderingar i ekte gull, 
sjølv om vi ikkje er gifte i noka kyrkje, og hadde vi hatt 
ungar, ville dei vore like ekte som andre sine er.
 Men Anders vil freiste lukka i hovudstaden, vil sjå 
det nye slottet som snart skal innviast, og alle seier 
det er pengar å tene i Christiania, dei vil han ha ein del 
av. Han er lei av småslantar her og der langs vegen, no 
vil han få kloa i dei verkelege pengane.

Aina Basso, Samlaget 2014, Finne ly, tekstutdrag s. 77–78
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Tukthuset 1910.  
Foto: Ola Væring. 
Oslo museum, OB.F01167

Bak murene. 
Tukthusmuren 
fotografert av 
Esther Lang-
berg 1935.  
Oslo museum, 
OB.Z16164.
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Hanna i Kristiania vår/sommar 1849
Eg stoggar litt på utsida av tukthusmuren. Blikket søker staden 
der mor ligg og søv, eg nøler, berre ein augeblink, før eg legg på 
sprang ut av den stille byen. Bortover Storgata, forbi Mangels-
gården. Det er stilt i arbeidsstovene no, alle søv, fattiglemmar, 
tiggarar og galningar. Eg kryssar elva, fortset over dei grøne 
løkkene, nordover til byen ligg bak meg, gjennom forstader og 
gardstun, til skoggrensa.
 Då eg når skogen, stansar eg. Sliten etter å ha sprunge og 
gått i det som verkar som ei heil natt, men berre er nokre timar. 
Eg er ikkje like sterk som eg var før eg hamna på tukthuset, 
kreftene mine har visna der inne. Eg er svak i beina og tynnare 
enn eg var, mindre å tære på i dårlege tider.
 Det er enno nokre timar før nokon vil oppdage at eg er 
vekke, eg må kome meg så langt vekk som mogleg før bod blir 
sendt ut om ein rømt tukthusfange. Må berre kvile litt først, 
berre ein liten blund her i skogen, i ly under store tre.

Aina Basso, Samlaget 2014, Finne ly, tekstutdrag s. 98-99

Skriv eit essay  eller brev 
til  Hanna der du reflek
terer kring kvifor ho 
skjuler opphavet sitt for å 
verte behandla godt.

?

OM FINNE LY
Finne ly er ei forteljing frå 
 romanifolkets nære forhistorie. 
Handlinga er lagt til Kristiania 
og Finnskogen i 1849. Hanna 
rømmer frå tukthuset i Kris
tiania og søkjer tjeneste hos 
ein enkemann med to søner 
langt vekk frå hovudstaden. 
Karfolket på garden har ikkje 
mykje til overs for dei som er 
av reisande slekt, så Hanna må 
halde tett om opphavet sitt. 
Den yngste sonen, Johannes, 
får eit godt auge til henne, 
men odelsguten står i vegen 
for forsøket hans på å nærme 
seg. Fordommar, frykt og sja
lusi veks fram, og Hanna må ta 
stilling til kva tryggleiken er 
verd om han går på kostnad av 
hennar eigen fridom.

!

I enden av gata. Tukthuset i Storgata sett fra Brugata mot Storgata, 

ca. 1870. Oslo museum, OB.OT359 
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Romanimanus ando baro foro  
– de reisende i byen
Reisende har en lang historie i Oslo. Flere slo seg ned i byen mer eller 
 mindre fast, mens andre var på gjennomreise. Fra slutten av 1800-tallet og 
begynnelsen av 1900-tallet slo mange seg ned i arbeiderforstedene eller 
bodde i båt ved elvene.

TEKST: KAI-SAMUEL VIGARDT

I Byarkivets kilder er det mange 
spor etter reisendes liv. I de kom-
munale folketellingene og i Helse-
rådets mange fødsels- og døds-
meldinger finner vi reisende på lik 
linje med resten av befolkningen i 
byen. Her kan vi finne ut om deres 
slektsforhold, bosteder og yrker. 
Fattigvesenets hjemstavnsforhør 
og dagbøker er rike kilder hvor vi 
kan se hvordan de levde. Ofte er 
de i kilden omtalt som omstreifer, 
noen ganger tater eller med hen-
visning til Norsk misjon blant 
hjemløse. 

I arbeiderforstedene
I Kristianias arbeiderforsteder 
som Kampen og Vålerenga bodde 
mange i leiegårder hvor de drev 
verksteder. Mange drev her med 
tradisjonelle yrker som metall-
arbeidere, blikkenslagere, kniv-
smeder og beinarbeidere.  

Andre var feiere eller hestehand-
lere og dermed en viktig og synlig 
del av bybildet. Flere bodde i båt 
langs Akerselva eller Loelva, og 
reiste ut langs Oslofjorden og 
 kysten. Båten kunne byttes ut 
med hest og reisen kunne da fort-
sette på land. Flere kom også til 
Oslo med båtene sine for å selge 
skrapmetall de hadde samlet opp 
forskjellige steder langs kysten. 

Et ektepar som slo seg ned i  
Kristiania på slutten av 1800-tallet 
var Godin Hagvald Nikolaysens 
foreldre, Adolf Fredrik Nicolaisen 
Bodin og Anne Marie. Blant reis-
ende ble Anne Marie bare kalt 
«Torpe-Maja». Adolf Fredrik var 
gjørtler og blikkenslager. Som 
gjørtler støpte han gjenstander 
i messing og som  blikkenslager 
hadde han stor etter spørsel etter 
ulike husholdsvarer og takrenner. 

Adolf Fredrik Nicolaisen Bodin og 
Anne Marie hos fotografen i Kristiania 
rundt 1900. Foto: privat.
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Folketelling 1905:  
I folketellingen fra 1905 bodde Adolf Fredrik Nicolaisen Bodin og kona  
Anne Marie på Grønland. Han var metallarbeider og hun drev med små handel. 
Hun solgte mannens varer.

Oslo het Kristiania 
fram til 1924 da 
hovedstaden fikk 
dagens navn.

!
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FATTIGVESENET  
– VERNEVERDIG ARKIV
Arkivet etter Fattigvesenet i Oslo er på 
Unescos liste over norsk verneverdig 
dokumentarv. Her finnes unik sam
funnsdokumentasjon med omkring  
200 000 personforhør fra årene  
1878–1930. Forhørene skulle avklare 
hvor en person hadde hjemstavn, det vil 
si hvilken hjemkommune som regnin
gen for fattigstøtten skulle sendes til. 
For reisende var det ofte staten som tok 
betalingen fordi de manglet hjemstavn. 
Deler av arkivet kan leses digitalt:  
http://www.arkivverket.no/arkivverket/ 
Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/
Om-kjeldene/Fattigvesenet-i-Kristiania

!

På vei til å bli bofaste
Familien bodde mange år i byen, i forskjellige leiegårder. 
I 1904 står det i Fattigforstanderens dagbok for Kampen og 
Vålerenga at familien hadde bodd i Opplandsgaten de siste 
tre månedene etter å ha bodd i Totengata i samme bydel før 
dette. Likevel står det at Adolf Fredrik var «Stadig omreis-
ende» og tilhørende statskassen, noe som betydde at han 
ikke hadde opparbeidet hjemstavn i byen. Men da en av 
sønnene ble konfirmert i 1909 står det om moren, som da 
var blitt enke, at hun var på vei til å bli bofast. Kristiania 
hadde da vært deres base for omreisende  handel og hånd-
verk i mange år.

Metallarbeid, som blikkenslagerarbeid, og 
 arbeid med hest er tradisjonelle yrker for 
 romanifolk som ble videreført i storbyen.  
Foto fra et blikkenslagerverksted på Vaterland  
i 1959. Ukjent fotograf. Oslo museum, OB.
F06757

Tre brødre i byen. 
Adolf Fredrik og  
Torpe-Majas sønner 
hos fotografen.

Tobias 2012,  
Fattigdom og minoriteter  
i arkivene:http://www.byarkivet.oslo.
kommune.no/OBA/tobias/pdf_arkiv/ 
Tobias2012-1.pdf

RetuRadResse:

Kulturetaten, Oslo byarkiv,
Pb 1453 Vika, 0116 Oslo

Byens hukommelse
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ET HJEMSTAVNSFORHØR I 1925

«Ugift kvinde Anne Marie Fredriksen, indlagt 
29/5-25 i Byens Sygehus, avdeling VIII fra 
Uelandsgt. 65 I som lidende av [det sin] med 
anfald av sterke morssmerter. 
 Angjeldende kan ingen forklaring gi om 
sine forældre utenom at disse var omstreifere 
og døde mens angjeldende var barn. Hun mener 
at hun er født 7/9 1847, men kan ikke angi sted 
eller om hun er døpt og konfirmert. Hun er ugift 
og forklarer at ha fartet omkring som omstreifer 
fra barnsben av. Opholdt sig her i lang tid for 
mange aar siden, men hvor de siste mange aar 
atter stadig flakket omkring som omstreifer den 
siste tid paa en taterjagt sammen med en 
omstreifer Einar Engebretsen. Kom her til havnen 
i februar dette aar. Hun blev da syk og kom til sin 
søn Andreas Fredriksen, Uelandsgt. 65 I, fra hvilket 
sted hun den 29/5 dette aar blev indlagt i Byens 
Sygehus, avdeling VIII. Ikke sykeforsikret.
 I herværende Folkeregister er angjeldende 
 indført som født 3/12 1853 i Tønsberg. Statsborger-
forhold ikke anført, men bodd her fra 1/2 1907 til 
10/2 1912, da flyttet til Skien. Overnævnte søn kan 
kun forklare at han mener det foran anførte er rigtig, 
morens fødselsdato kjender han ikke og heller ikke 
hendes slægt, samt at hun ikke har havt nogen til-
hold her siden 1912.

Statskassen §17»

Kilde: Fattigvesenet, Forhørsprotokoll (Hjemstavnsundersøkelser) 164, 30/10 
1924 – 9/1 1926, Side 204. Avskriften er noe bearbeidet.

I et hjemstavnsforhør i Fattigvesenet fra 1925 finner  
vi «Torpe-Maja» igjen, nå etter 13 år på vandring. Hun 
hadde vært enke i nesten 20 år og reiste rundt med en 
ny mann. Siste bosted var en båt i Akerselva, en tater-
jagt som båten kalles i kilden. 
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HJEMSTAVN – RETTEN TIL Å BO
Fattiglovene påla kommunene å forsørge syke og sengeliggende fattige og 
barn under 15 år. Ofte var det sykehusopphold, medisiner, mat og husleie som 
ble dekket. Støtten skulle være billigst mulig og ble betalt av den kommunen 
der en person hadde hjemstavn. TorpeMaja bodde i Oslo da hun ble syk, men 
sykehusoppholdet ble ikkje betalt av Oslo kommune, men av statskassen. 
Hjemstavnrett var et stort spørsmål for reisende som ville bosette seg. For å få 
hjemstavn i en kommune måtte man bo der sammen hengende i to år, for ut
lendinger og for reisende som slo seg ned, i fem år. Uten hjemstavn kunne man 
bli  uttransportert av landet eller til hjemstavnskommunen. Mangelen på hjem
stavn gjorde at mange reisende var avhengige av bosetting gjennom Norsk 
misjon blant hjemløse for å få lov til å kjøpe hus i en kommune.

!

Båtene som de reisene 
brukte var mellomstore 
båter med seil, kalt  
jagter eller skøyter hvor 
det var plass til at hele 
familien kunne bo.  
Her en skøyte ved  
Vestbanen 1919.  
Foto: Oslo museum 
OB.0H510.

Hvorfor fikk så 
mange reisende 
ikke hjemstavn? 
Hvilke konsekven
ser tror du det fikk 
for folkegruppen?

?
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Eilert Sundts bøker kan  
leses på Nasjonalbibliotekets  
hjemmesider: www.nb.no 

Fornorskningspolitikken tar form

Eilert Sundt (1817–1875) var samfunnsforsker og prest med statsstipend 
1848–1869 for å studere de reisende. Eilert Sundt «oppdaget» de reisende da 
han var lærer ved Kristiania tukthus. Han beskrev dem som en «uhyggelige 
slægt, sortsmudskede, fremmedagtige, mistroiske og fordægtige folk».  
Studiene ble utvidet til å omfatte hele den sosiale tilstanden i Norge. Hans 
arbeid skulle få stor betydning for den omfattende registreringen og de økte 
tiltakene mot romanifolket/taterne fra midten av 1800-tallet. Norsk minoritets-
politikk innebar fra siste halvdel av 1800-tallet forsøk på fornorskning av de 
nasjonale minoritetene, særlig romanifolket/taterne og kvenene, og urfolket  
i nord, samene. Tiltakene innebar forbud mot å snakke eget språk og utøve 
synlige kulturtrekk. Tiltakene ble mer koordinerte og systematiske utover 
1900-tallet og kan ses i sammenheng med at Norge ble en selvstendig nasjon  
i 1905. 

GRUPPEOPPGAVE 
Reflekter over fornorskningen 
av de nasjonale minoritetene. 
Hvordan vil det være for deg å 
oppgi ditt eget språk, vanlige 
klær og ikke få lov til å være 
sammen med din familie?

?
Adolf Fredrik og søsteren i Fantefortegnelsen 1859

I 1900 bodde Adolf Fredrik og kona Anne Marie i Kristiania. Som barn ble de 

begge registrert i de ulike tellingene av reisende. 1859 ble Adolf Fredrik og søs-

teren satt bort av staten, han til pleieforeldre og hun på oppdragelsesanstalt.

«I sin Barndom streifede denne Mand (der nu er noget over 40 Aar gammel) 

omkring med sin Moder. Hun døde fra ham, da han var 10 Aar gammel, og  

nu streifede han en Tid alene omkring, indtil han 13–14 Aar gammel kom til  

Christiania og var Feierdreng der et Par Aar, ligesaa i Skien 6-7 Aar… I høsten 

1858 kom Bodin med Familie til Præsten Hauge i Skien og bad om hans 

Bistand… Hauge anbefalede til det Offentliges Forsorg Mandens 2 Børn:  

Adolf Fredrik, 15 ½ Aar gammel, og Anne Marie, 7 Aar. Den første var ikke  

konfirmeret, ja kjendte, da han kom til Skien, ikke en Bogstav. Præsten mener, 

at han helst burde anbringes hos brave Pleieforældre på Landet, medens den 

yngre Søster bedst passede for den nær Skien beliggende Opdragelses-Anstalt 

«Hans Cappelens Minde». 

Kilde: Eilert Sundt, Fortsat Beretning om Fantefolket, Christiania; Abelsted, 1859, side 178-179, nummer 74 (159), 

Skien. Teksten er forkortet og noe bearbeidet.
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Brennende engasjement  
for romanifolket
– Min slekts opplevelser og liv har formet meg, sier Kai-Samuel Vigardt.  
– I dag har jeg et brennende engasjement for folket mitt.

TEKST:  
JOHANNE  

BERGKVIST

Kai-Samuel Vigardt er nestleder i en forening 
for romanifolket/taterne i Norge og arbeider 
aktivt i samarbeid med Oslo byarkiv med de 
unike privatarkivene etter seg og morfaren 
Ludvig Karlsen. – Jeg organiserte meg første 
gang i en reisende forening i 2006, da jeg var 
19 år, forteller Kai-Samuel. Jeg hadde lenge 
vært opptatt av slektsforskning og med å 
hjelpe personer av folket mitt blant annet med 
erstatning og oppreisning. 

– Hva betyr det for deg å tilhøre 
romanifolket?
Alle mennesker har kultur, men det er van-
skelig for meg å si hva som er min kultur. 
Kultur handler om språk, identitet og verdier, 
men også måter å være på og snakke på. 
Kultur handler for meg om hvordan man er 
i hverdagen. I min slekt har et viktig kultur-
trekk vært renslighet med et skarpt skille 
mellom det rene og det urene. Jeg er stolt av 
å tilhøre en nasjonal minoritet og at vi har 
overlevd som folk, på tross av store overgrep 
fra storsamfunnet. 

Kai-Samuels bestefar 
ble født på arbeids-
kolonien Svanviken  
i 1932. Her i midten 

med foreldre og søsken.  
Foto: Riksarkivet, PA-
793_NBR9403_00213

Jeg liker å reise og sitte rundt bålet om som-
meren med andre reisende, møte slekt og 
venner. Om sommeren er det godt å være 
reisende. 

– Snakker du romanispråket?
Ja, jeg snakker norsk romanispråk, rotipa. Jeg 
lærte det av mine foreldre og besteforeldre. 
For meg er det å snakke språket en viktig del 
av min identitet som reisende. I hovedsak 
bruker jeg det når jeg snakker med familie og 
slektninger. 

– Hva kaller du deg selv som reisende – 
og de som ikke er reisende?
Jeg bruker betegnelsene reisende eller romani-
folk – og også noen ganger tater om jeg er med 
folk jeg kjenner godt. Om de som ikke er reis-
ende sier vi på romani buro, bonde. Det kom-
mer nok fra langt tilbake da de fleste fast-
boende dyrket jorda. Vi bruker også ordene 
gaje og gavo om en kvinne og mann som ikke 
er reisende. Det likner på ordene rom bruker 
om de som ikke er rom, gaji, gajo og gadje. 
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– Hvorfor er slektsforskning viktig  
for deg?
Slektstilhørighet og familie er viktig for  
reisende. Jeg tilhører blant annet slektene 
Wigardt, Torp, Alting og Trondhjemmer.  
Alle er ganske store og kjente reisende slekter 
i Norge. Slekten gir deg tilhørighet og er med 
på å definere deg som person. Jeg føler at 
reisende har litt større familietilhørighet enn 
andre i det norske samfunnet. Siden vi er en 
liten gruppe kjenner mange hverandre.  
De fleste reisende er i slekt, nært eller fjernt. 
Mange er pinsevenner, og vi har en felles 
kulturarv som knytter oss sammen på en 
unik måte. 
 Jeg begynte med slektsforskning da jeg 
var 12 år. Moren min hadde vært engasjert 
med det siden jeg var liten. Jeg syntes det 
hun drev med var spennende, og viktig. Jeg 
var interessert i hvor vi kom fra. Jeg hadde 
hørt at mine tippoldeforeldre ble tvangsbosatt 
av staten, at min oldemor var på Norsk misjon 
blant hjemløses barnehjem, farfar ble født på 
Svanviken arbeidskoloni og morfar måtte 
flykte til Sverige under andre verdenskrig på 
grunn av nazistenes forfølgelse. 
 

– Hvordan har denne politikken påvirket 
 familien din – og deg?
Jeg har som mange andre reisende selv fått 
erstatning fra staten for politikken de har ført 
mot meg. Norsk misjon blant hjemløse eksis-
terte fortsatt da jeg ble født i 1987. Jeg ble født 
i en tid da man kunne miste barna sine kun 
fordi man tilhørte et bestemt folkeslag. Det har 
selvsagt satt sitt preg på de som ble utsatt for 
denne behandlingen. Mange i min slekt er 
fortsatt engstelige og ønsker ingen innblan-
ding fra myndighetene. Hadde myndighetene 
fått det som de ville med mine forfedre, med 
sterilisering og bortsetting av barn, ville jeg 
i verste fall aldri blitt født. Det er klart det gjør 
noe med meg, men jeg føler ikke noe hat mot 
den norske staten eller samfunnet.

– Opplever reisende diskriminering 
i dag?
Ja, det er fortsatt diskriminering i dag. Mange 
reisende opplever det spesielt mye på som-
meren når man lever mer tradisjonelt og 
dermed blir mer synlig. Da er det mange som 
nektes å komme inn på campingplasser, 

Kai-Samuel Vigardt foran statue av  
Johan Scharffenberg. Foto: Robert Fishman.
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blant annet. Det å bli tilsidesatt i samfunnet, 
ikke få muligheten til å være den personen 
man ønsker eller leve det livet man vil, mener 
jeg er et stort overgrep. Vi må kunne bli 
akseptert som det folket vi er, med vårt eget 
språk, kultur og historie.

– Hva er de viktigste sakene for reisende 
i dag?
For meg har det vært viktig å hjelpe de som 
har mistet sin tilhørighet til folket på grunn av 
assimilering, eller at de har vært på barne-
hjem, med å finne tilbake til sin identitet og 
familie eller slekt.
 Jeg har hjulpet mange med å søke om 
erstatning for tapt skolegang. Mange mistet 
mye undervisning fordi de flyttet endel. I dag 
lever vi i et samfunn der utdanning er nøkke-
len til å komme seg opp, så uten utdanning 
blir man lite hørt. For meg er det derfor veldig 
viktig at vi reisende må gå på skole og ta 

utdanning, for vår egen del og for at vi skal 
kunne reise oss som et sterkt folk. Jeg har selv 
utdanning fra militæret hvor jeg var lærling 
i kontorfag. 
 I dag har jeg et brennende engasjement 
for å løfte fram romanifolkets historie. Jeg 
arbeider med mitt og morfar Ludvig Karlsens 
privatarkiv, jeg bistår folk med slektsgransking, 
rettighetsdokumentasjon og erstatnings-
søknader. Jeg har også et dokumentasjons-
prosjekt som heter Romanimanus rakrar avri, 
som betyr romanifolket snakker ut. Her vil jeg 
vise at vi reisende har en levende kultur. Til 
tross for alt vi har blitt utsatt for, er ikke alt en 
elendighetshistorie. Vi er her i dag og er stolte 
av hvem vi er.

– Hvorfor har du levert privatarkiv til 
Byarkivet?
I snart ett hundre år har min familie engasjert 
seg for romanifolkets rettigheter i dette 
landet. Det begynte med min tippoldefar 
Godin på 1920-tallet. Familien har i fem 
 generasjoner tatt vare på dokumenter og foto 
fra deres eget liv. Det er viktig for framtida at 
det skal eksistere slik dokumentasjon om livet 
som reisende. Det finnes nok av storsamfun-
nets rapporter, men lite samlet fra gruppa 
selv. Jeg ser dette som viktig dokumentasjon 
for ettertida, slik at man om 100 år finner 
informasjon om reisende basert på vårt eget 
liv og virksomhet. Det finnes nok av det som 
er preget av utenforstående menneskers syn 
på oss, men lite vi har laget selv. 

Kai-Samuel 
Vigardt og 
Wilhelm Holm 
på Falstad-
seminaret i 
2009. Falstad-
seminaret la 
grunnen for 
at det ble opp-
rettet en 
grans king av 
myndighete-
nes politikk 
mot romani-
folket/taterne 
i 2011.  
Foto:  
Bernt Eide, 
Nasjonens 
barn.
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Fem generasjoner. To privatarkiv i Oslo byarkiv 
Privatarkiv etter Kai-Samuel Vigardt og hans morfar Ludvig Karlsen er unike  
samlinger av dokumentasjon fra fem generasjoners arbeid blant reisende.

Privatarkivene inneholder private 
papirer og foto fra arbeidet i 
romani foreninger over fem genera-
sjoner. Samlingen dokumenterer 
foreningsarbeid og livet som reis-
ende. Arkivet inneholder omfatt-
ende arbeid med bistandshjelp til 
slektsgransking, rettighetsdoku-
mentasjon og erstatningssøksmål. 
 Ludvig Karlsen har en spesiell 
betydning for norske reisende.  
Han var en pioner innen kristen 
rusomsorg, etter at han selv hadde 
levd flere år med rus og hadde 
sittet i fengsel i flere år. I 1993 
startet han, med flere reisende, 
opp en av de første romani-
foreningene i Norge.  

Samme år gav de ut Romani-
folkets ordbok. I 1997 ble Ludvig 
Karlsen tildelt Kongens fortjenst-
medalje i gull. Mange av de 
reisende i Norge så på denne 
tildelingen som en oppreisning  
for hele folket. Da han døde i 2004 
ble han begravet på statens 
bekostning. I 2011 kåret 
flyselskapet Norwegian han som 
«halehelt» og portrettet hans 
pryder nå ett av Norwegians fly. 
 En viktig del av samlingen er 
Kai-Samuel Vigardts kildearbeid  
i ulike arkiver i forbindelse med 
slektsgransking og bistandsarbeid. 
Det har resultert i en stor samling 
av materiale fra ulike offentlige 

arkiv. I tillegg kommer en 
betydelig samling av foto, musikk, 
gjenstander og bøker. Intervju-
materiale fra det pågående 
dokumentasjonsprosjektet 
Romanimanus rakrar avri! 
Romanifolkets egne historier er 
også et viktig bidrag til samlingen. 
 Oslo byarkiv arbeider aktivt 
for å samle inn viktige privatarkiv 
fra innvandrer- og minoritets-
organisasjoner. Slike arkiver 
gjenspeiler samfunnet i større 
bredde enn det de offentlige 
institusjonene gjør alene.

Kilde: Oslo byarkiv, privatarkiv A-70111  
Ludvig Karlsen og A-70112 Kai-Samuel Vigardt 
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Arven etter min tippoldefar
Min tippoldefar Godin Hagvald Nikolaysen var en mann som har betydd  
mye for meg. Han var en modig mann som krevde vår rett i en tid da vi reisende 
skulle tvangsassimileres og holdes nede. 

Godin ble født i Trøndelag i 1882 og det ble 
ved dåpen oppgitt at faren var omreisende 
metallarbeider. I 1898 flyttet familien til 
 Kristiania og slo seg ned i arbeiderforstedene. 

Da jeg begynte med slektsgranskning fikk jeg 
se tippoldefars personmappe i arkivet etter 
Norsk Misjon Blant Hjemløse. Misjonen var 
Statens eget «taterdirektorat» som arbeidet 
for å tvangsassimilere romanifolket. Som del 
av norske myndigheters politikk mot folket 
mitt drev de en rekke barnehjem, ungdoms-
hjem og arbeidskolonier. Her skulle folket mitt 
lære å bli bofaste og tilpasset det norske sam-
funnet. Løsgjengerloven og Vergerådsloven 
ble aktivt brukt mot oss reisende. Utallige 
familier ble fratatt barna, flere hundre kvinner 
ble sterilisert og mange ble lobotomert. 

I personmappen til Godin fant jeg en stor 
bunke personlige brev. Han skrev til Misjonens 
generalsekretærer fra 1910, da han og kona 
Maria ble plassert på arbeidskolonien Svan-
viken, og fram til like etter krigen. Etter opp-
holdet ble Godin og Maria bosatt av staten, 
men i 1914 ble likevel fem barn tatt fra dem. 
Min oldemor Karoline var en av dem.  

Godin var bekymret for barna sine og lette 
etter dem. Han krevde svar om hva slags for-
hold barna levde under på barnehjemmene og 
satte spørsmålstegn ved nødvendigheten av 
disse. Han mente denne inngripen i familiene 
skapte bitterhet og hat mot det norske 
samfunnet. 

I 1933 dannet Godin, blant annet med sin 
datter og min oldemor Edevine, «De forsømtes 
Mission». Han var opptatt av reisendes 
rettigheter og krevde en omlegging av 
Misjonens arbeid. Han krevde at reisende 
skulle få fulle rettigheter som norske borgere. 

TEKST:  
KAI-SAMUEL  

VIGARDT

Hør KaiSamuel  
fortelle historien  
på Digitalt fortalt:   
www.digitaltfortalt.no
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Brevene hans gjør et inntrykk på meg.  
Han var uredd selv om han ble tråkket på, 
umyndiggjort og fratatt grunnleggende 
menneskelige rettigheter.

I 1993, nøyaktig 60 år senere, startet hans 
barnebarn og min morfar Ludvig Karlsen 
med flere andre reisende opp en ny forening 
som arbeidet for folkets rettigheter. Morfar 
har sammen med min mormor Lise hatt stor 
betydning som grunnleggere av Evangelie-
senteret. Som sin morfar Godin var han en 
aktiv forkjemper for at romanifolket ikke 
skulle undertrykkes eller særbehandles.
Misjonen ble nedlagt i 1991, fire år etter at 
jeg ble født. I 2008 fikk jeg erstatning fra 
Staten for politikken de har ført mot meg.  
I dag arbeider jeg og moren min med 
reisendes rettigheter og historie. Jeg er stolt 
av å bringe arven fra min tippoldefar Godin 
videre.

Rike kilder til 
Godin Nikolay-
sens liv fra Oslo 
byarkiv, Riks-
arkivet, Stats-
arkivet i Oslo 
og familien.
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Arkiv etter KaiSamuel Vigardt og  
Ludvig Karlsen oppbevares i Oslo byarkiv.  
Arkivet inneholder dokumentasjon  
fra mer enn fem generasjoners liv og virke  
og er en unik kilde til romanifolkets  
historie i Norge.

!
Skriv en fortelling  
om en person som  
har  betydd mye for 
deg.

? Kai-Samuel Vigardt med morfaren Ludvig Karlsen.
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Klagesang

Hva forteller teksten om forfatterens personlige opplevelser som reisende?  
Hvilke utfordringer møter han i samfunnet og hvordan beskriver han møtet  
med myndighetspersoner?

?

Reiselivet passer ikke bøndene,
de er så slemme. 
Alltid lyder: «fantepakke´,
jag dem bort fra denne grend.»
Vi forhånet og bespottet er,
utav alle og enhver,
og ta dem som vi da trodde
skulle være vårt vern.

Og tillat meg hva er skrevet
og som uti skriften står:
«Gi den fattige mat og kleder,
la den fattige husly få.»
Disse ord må vel bevares
og som uti skriften står:
«Den som elsker alle mennesker,
han skal alting forstå.»

Vi og bliver vel berøvet
for alt som vi har kjært.
Våres barn og våres frihet,
det er samfunnshjelpen her.
Det er loven og moralen
som av disse oss beredt.
Derfor bliver vi mishandlet,
ei vi haver det fortjent. 

O! hva hjelper sorg og klage,
o! hva hjelper gråt og sorg.
Når en prest har skrevet loven
og har gjort den til sin borg.
Selv om du er god og prektig,
og du har din gode rett.
Gå til presten og han sier:
«Bare gå og pakk deg vekk.»

Godin Hagvald Nikolaysen skrev denne klagesangen i 1925 etter å ha blitt 
fratatt de fem første barna sine av Norsk misjon blant hjemløse, etter et 
opphold på Svanviken arbeidskoloni. Sangen ble skrevet ned av politi-
mannen Øyvind Ribsskog og trykket i hans bok fra 1945 Hemmelige språk 
og tegn. Taterspråk, tivolifolkenes språk, forbryterspråk, gateguttspråk, 
bankespråk, tegn og vinkel- og punktskrift. 

TEKST:  
GODIN HAGVALD 

NIKOLAYSEN

Oppholdet på 
Svanviken 
 arbeidskoloni 
satte dype spor 
hos Godin.
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«En endelig løsning av taterplagen»
  Romanifolket under 2. verdenskrig
«– hensikten er, så snart en bedre oversikt foreligger, å få en endelig løsning  
av taterplagen, slik at man blir kvitt dette spørsmålet og får det løst, omtrent  
som jødespørsmålet er blitt det.»

TEKST:  
JOHANNE  

BERGKVIST OG  
KAI-SAMUEL  

VIGARDT

Slik skrev den nazistiske politiminister Jonas 
Lie fra Nasjonal Samling (NS) i juli 1943 at  
det var på tide å trappe opp forfølgelsen av 
romanifolket. I hele Europa var ikke bare jøder 
ofre for nazistenes utryddelsespolitikk, men 
også rom- og romanifolk. Norske jøder var 
deportert til polske utryddelsesleire i 1942, 
og i 1943 gjorde nazistene seg klare for å  
opprette leire for alle norske «tatere».

Flukten til Sverige
Ludvig Karlsen var en av mange barn som 
måtte rømme til Sverige av en grunn – de var 
reisende. Krigen var en tid hvor de reisende 
opplevde mye frykt. De visste hva nazistene 
mente om dem – de ble sett på som en lavere 
rase med asosiale trekk. Før krigen dro reisende 
ofte inn til Oslo for å kjøpe og selge varer, men 
i krigsårene holdt de seg unna storbyen.
 Ludvig bodde da krigen brøt ut på  
Movatn utenfor Oslo, sammen med foreldrene 
og besteforeldrene sine. I 1942 flyttet de til 
 Gardemoen og kort tid etter ble faren til  
Ludvig, Valentin Karlsen, satt i arbeids- 
tjeneste på Sessvoll. 
 En dag i februar 1943 var det en mann 
blant arbeiderne som ikke klarte å bære mer 
av de tunge sekkene de var satt til å lempe, 
og falt om. En tysk vakt begynte å slå mannen 
som lå nede. Valentin ble så sint da vakten 
ikke sluttet å slå, at han slo til han. På grunn 
av det skulle han tvangssendes til Trondheim 
i arbeid for Organisation Todt som sto for 
nazistenes utbygging av veier og militære 
anlegg. De tvangsutsendte ble behandlet som 
slaver og mange overlevde ikke. 

Flyktninger i Sverige. Edevine Karlsen med barna. Ludvig i midten. 

Privat foto. 
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Flyktningekort for  
Valentin Karlsen og  
Ludvig Karlsen.  
Kilde: Riksarkivet,  
Sosialdepartementet,  
Flyktningskontoret  
i Stockholm, Kjesäter-
kartoteket

 Valentin skjønte at han og familien sto i fare, og at 
de måtte rømme. Brødrene hans hadde allerede rømt til 
Sverige, flere etter at de hadde vært på den beryktede 
fangeleiren Grini. Han løp hjem, fikk med seg kona 
Edevine og satte Ludvig og hans tre mindre søstre på en 
kjelke. Ludvig fortalte selv at da han lå og dekket til 
søstrene sine mens faren løp med kjelken, skjøt tys-
kerne etter dem slik at kulene føyk i snøen rundt dem. 
 Familien klarte å komme seg over til Sverige, hvor 
Ludvigs farmor Anna Kajsa Vigardt bodde. 

Planene som ikke ble noe av 
Ludvig og familien var bare noen av de mange reisende 
som rømte til Sverige under krigen, men ikke alle var så 
heldige å unnslippe. Mange ble arrestert i en razzia i 
Trøndelag og sendt til fangeleir i Nord-Norge. Noen ble 
sendt til konsentrasjonsleire i Polen og Tyskland.
 NS-regimets ministerpresident Vidkun Quisling var 
spesielt interessert i tiltak mot de reisende. Han skrev  
i 1943 at han stadig møtte «taterfølger» på landeveien 
og at det når var på tide å «ta opp taterspørsmålet i hele 
sin bredde, også ut fra et rasehygienisk synspunkt». 
 NS-regimet var på god vei til å iverksette en 
utryddelsespolitikk mot reisende. I 1944 ble det lagt 
fram konkrete planer om å opprette en stor tvangs-
arbeidsleir og sette i gang kraftige steriliseringstiltak 

for å hindre reisende å få barn. Siste påtegnelser  
i dokumentene ble gjort i mars 1945, men planene 
rakk ikke å bli iverksatt før freden kom i mai 1945.

Måtte bevise at de var flyktninger
Hvordan gikk det med Ludvig og familien etter krigen? 
I Sverige hadde de flyktningstatus og vi finner dem  
i de offisielle registrene over flyktninger. Da familien 
vendte tilbake ville norske myndigheter ta fra moren 
statsborgerskapet og sådde i tvil om familien hadde 
vært ekte flyktninger. De hevdet de hadde vært på 
«heisatur» slik omstreifere ofte var. De måtte bevise at 
det hadde vært på flukt fra nazistene! Til slutt fikk de 
medhold i at de var regulære flyktninger.
 Historiker Per Haave har skrevet om nazistenes 
«taterpolitikk». Han viser at det er en del likhetstrekk 
i politikken mot reisende før, under og etter krigen. 
Arve- og rasehygiene mot reisende var ikke forbeholdt 
nazistene 1940–1945. Et intervju med reisende i  
Drammens Tidende august 2012 understreker opp-
levelsen av det:
 «Om det var vanskelig å være tater under krigen? 
Pøh… den eneste forskjellen etter frigjøringen var at 
forfølgerne byttet språk fa tysk til norsk, sier en eldre 
mann ved campingvognen sin. De andre ler tørt».
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«Some kind of Norwegian gypsy»
– Jeg blir ofte spurt «er du helt norsk» forteller Synøve. Da forklarer jeg at jeg er 
 reisende, romani eller tater – det kommer helt an på hvem jeg snakker med. 

24 år gamle Synøve Marie Johansen er stolt 
av å tilhøre romanifolket og snakke romani-
språket. I dag bor hun i Oslo med søsteren 
og jobber som sykepleier ved Oslo universi-
tetssykehus. Livet på reise i campingvogn 
tilhører barndomsminnene. 

– Hva betyr det for deg å være reisende?
Jeg synes det er positivt å være reisende, 
men det er ikke bare positivt at folk kjenner 
bakgrunnen din. Det er fortsatt mye diskri-
minering, men jeg har vært spart for mye. 

 Å være reisende betyr at jeg har en 
tilhørighet til et større fellesskap, ikke bare 
i Norge, men også med andre romanigrup-
per i Europa. Språket er en viktig del av det 
å være reisende, men ikke det som gjør meg 
til reisende. Det handler om blod, opphav og 
hvor jeg kommer fra.

– Hva kaller du deg?
Jeg bruker reisende, romani og tater, det 
kommer helt an på hvem jeg snakker med. 
Jeg blir ofte spurt «er du helt norsk»?  
Når utlendinger spør, så sier jeg «some kind 
of Norwegian gypsy». Folk synes som regel 
det er positivt. Hvis noen kaller meg fant 
eller din tater reagerer jeg negativt, men 
generelt tar jeg meg ikke nær av å bli kalt 
tater. 

– Du arbeider i dag som sykepleier, 
hvorfor har det vært viktig for deg med 
utdanning?
Da jeg var 17 år begynte jeg å jobbe for å 
tjene mine egne penger og bli selvstendig. 
Før det reiste vi rundt hver sommer med 
campingvogn og kassebil med stige på 
taket. Mange jevnaldrende reisende har 
barn nå og har ikke gått på videregående 

TEKST:  
JOHANNE BERGKVIST  

OG KAI-SAMUEL  
VIGARDT.  

FOTO:  
JOHANNE BERGKVIST
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skole, men for meg var det en selvfølge å ta 
utdanning. Med utdanning og fast jobb har 
jeg sklidd vekk fra nomadekulturen siden jeg 
er blitt mer bundet til stedet jeg jobber, men 
det forandrer ikke på hvordan jeg føler om 
historien og kulturen min. Det er ikke reis-
ingen som gir meg identitet som reisende. 

– Hva slags forhold har du til romani
språket? 
Jeg kan og forstår en del, men bruker det ikke 
i hverdagen annet enn ord her og der blandet 
med norsk. Jeg har lært språket av pappa, 
søstrene mine, bestemor og andre slektninger. 
Jeg bruker språket til hverdags, når vi er flere 
sammen eller hvis jeg vil si noe andre ikke 
skal forstå. 

Jeg har indiske venner og vi har flere ord som 
er de samme, kanskje bare med litt forskjellig 
uttale eller trykk på ordet. Jeg synes det er 
morsomt at vi har en felles historie langt til-
bake. 

– For mer enn 100 år siden ble oldefaren 
din Hjalmar dømt til tvangsarbeid her  
i Kristiania. Hva kan du fortelle om han?
Jeg har hørt flere historier om oldefaren min 
Hjalmar. Han var sønnen til Stor-Johan og 
Lena Ulrikke eller «Ulla» som reisende kalte 
henne. Etterkommerne av Stor-Johan utgjør 
en stor slekt i dag. Det kan godt hende pappa, 
som også heter Hjalmar, er oppkalt etter sin 
bestefar.

Oldefar satt på Arbeidsanstalten i Storgata 
sammen med moren sin. Det er veldig rart å 
se stedet som fortsatt ligger der. Her ble han 
satt til hardt arbeid, et umenneskelig slit 
i skitt og stank i flere måneder. 

I Byarkivet har jeg fått se domsakten med 
lange forhør og vitneforklaringer. Hjalmar var 
bare 17 år da han ble dømt for tigging for å 
spørre om fôr til hesten sin en kald desember-
dag i 1895. Moren hadde spurt om hun og 
barna kunne få varme seg. Det går ikke an at 
det var forbudt å be om litt hjelp. At ikke folk 
kan være barmhjertige i jula engang! Hvem 
anmeldte dem? Jeg kan nesten ikke forstå at 
folk behandlet dem så dårlig.

5 ORD PÅ  
ROMANISPRÅKET

Ava kei – kom hit
Rakka diro – pass deg
Kji rakra – ikke si det
Sjukkar – vakker
Kerja – stygg, ond, slem

!
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Dømt for å be om høy til hesten
TIGGING
Tigging, eller betleri som 
det ble kalt, ble forbudt med 
tukthusloven i 1741. Tigge
forbudet ble først opphevet 
da Løsgjengerloven ble opp
hevet i 2006. Tigging er fort
satt et stort diskusjonstema  
i Norge i dag. 

!
Hjalmar Olaves Johansen var 17 år da 
han og moren Lena Ulrike Karlsdatter, 
av reisende kalt Ulla, ble dømt til 
tvangsarbeid i Kristiania for tigging 
i desember 1895. I tvangsarbeidssan-
stalten Prinds Christian Augusts Minde 
i Storgata skulle de utføre hardt og 
monotont arbeid. 
 Hjalmar og mora ble dømt for å ha 
tigget – eller betlet som det het da 
– flere steder i Solør i Hedmark og for  
å ha «vandret om i flok og følge og 
desuden føre et omvankende liv».  
Hjalmar ble dømt til to måneders hardt 
arbeid, mens mora fikk dobbel straff 
fordi hun hadde blitt dømt for tigging 
en gang tidligere for mange år siden. 

Det var flere tiltalte i følget, men bare 
Hjalmar og Ulla ble dømt. Det var fordi 
de innrømmet å ha bedt om varme til 
barna og litt høy til hesten. Kanskje de 
ikke syntes de hadde gjort noe galt? 
De syntes nok straffen var urettferdig 
for en frossen og sulten familie som 
hadde bedt om hjelp en kald desem-
berdag for begge klaget da dommen 
ble lest opp, de syntes straffen var for 
streng. Derfor ba de om å heller få lov 
til å sone en fengselsstraff på vann og 
brød. Det var ubehagelig, men en mye 
kortere straff. 

Oppholdet på arbeidsanstalten var 
både hardt og tungt. I tillegg til det 
tunge arbeidet kom overfylte sovesaler 
med dårlig hygiene og elendig mat. 
I arkivet etter arbeidsanstalten Prinds 
Christian Augusts Minde finnes 
domsakter over mange som ble dømt 
hit. Her finner vi også Hjalmars historie. 
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Saken mot Hjalmar Olaves Johansen

 «1ste vidne Agnethe Kneppen, Aasnæs, 33 år gammel og forklarer at der i forgårs kom en del 

tatere til huset og at de havde med sig tre heste men vidnet vet ikke hvor mange følger der 

kunde være af dem … Sigtede Nummer 2 (Lena Ulrike Karlsdatter) bad om at få varme kaffe og 

varme sine børn men dertil svarede vidnet at hun ikke kunde give nogen tilladelse da hendes 

egne børn blev rædde...

Som 3det vidne fremstod Birger Aasnæs 38 år gammel og at han 

i forgårs var hos Jakob Bækken og da kom der først ind 2 gutter og 

senere kom sigtede Nummer 2. Den ene af gutterne bad om hø og 

den anden om mat men de fik intet. Da konen var kommen ind 

snakkede de en del sig imellem som vidnet ikke forstod, hvorpå 

guttene gik ut. Da de var gåede bad sigtede Nummer 2 om mat 

hvilket hun fik. De opførte sig meget pent og ædrueligt. Om disse 

gutter var nogen af de i retten tilstedeværende kan vidnet ikke 

afgjøre».

Kildeutdrag fra: Oslo byarkiv, A-20012 Prinds Christian Augusts Minde, Arbeidsanstalten og Dollhu-

set, Domsakter 1895, Forhør Sorenskriveren i Solør, 7. desember 1895. Avskriften er noe bearbeidet.

FATTIGLOVEN AV 1863 FOR LANDET
«§ 74. De, som gjøre sig skyldig i Betleri, kunne, hvor adgang til Optagelse 
i Tvangsarbeidshuse haves, og naar Omstendighederne forøvrigt tillade det, 
inddømmes i disse, første Gang i 2 Maaneder, anden Gang i 4 Maaneder, og 
saaledes for hver Gang, de gjøre sig skyldige i Betleri, med et Tillæg af 2  
Maaneder indtil 1 Aar… 
§ 75. Arbeidsføre og Trængende Landstrygere af Fantefolket, der ikke ved  
Fattigvæsenets Mellemkomst kunne skaffe sig Tilhold, og som ikke kunne 
give fyldestgjørende Oplysninger om deres Hjemstavn, kunne efter Amt
mandens Bestemmelse indsættes i Tvangsarbeidshus i en Tid af indtil 1 Aar.»

!
Hva slags lovbrudd 
har Hjalmar gjort 
seg skyldig i?  
Drøft om straffen 
står i forhold til 
handlingen.  
Se utdrag fra saken 
og Fattig loven.

?
Illustrasjon Heidi VossNilsen, etter privat foto.
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Oslogutt, trønder og romano
– Jeg er oslogutt, trønder og romano. Det forteller Robert Rydberg som gikk på 
Sagene skole på begynnelsen av 1970-tallet. I Oslo var det sjelden man hørte noe 
stygt om å være «tater». Oslo var en by man kunne gjemme seg i.

Robert Rydberg er født i 1964, en tid da norsk assimileringspolitikk mot rei-
sende fortsatt sto sterkt. Familien flyttet mellom Oslo og Trøndelag. Fra 1.–5. 
klasse gikk han på Sagene skole. 

– Hvordan var det å vokse opp som reisende i Oslo?
Jeg vokste opp med unødvendig angst. Foreldrene mine prøvde å skjerme oss, 
men frykten for Misjonen lå der hele tida. Barn vi kjente ble tatt tidlig på 
1970-tallet. Vi fikk grundige instruksjoner om hva vi fikk fortelle andre og ikke. 
Vi fikk beskjed hjemme om å holde bakgrunnen vår hemmelig hvis noen stilte 
spørsmål. 
 Pappa Gustav og to av brødrene flyttet fra Trøndelag til Oslo fordi Oslo var 
en by man kunne gjemme seg i og ingen kalte oss «tater». Men i slutten av  
5. klasse flyttet en trønderfamilie til Oslo og barna begynte i parallellklassen 
min. En gang traff jeg en av jentene med en snøball og da sa hun: «Må tru at jeg 
vet hvem du er jævla taterunge». Jeg ble veldig sint av å bli kalt «tater», det var  
et så stygt skjellsord og betydde bare tyver, dritt og noe negativt. Jeg hadde 
ikke hørt det på Sagene før. Episoden rammet både meg og broren min Roger. 
Vi flyttet ofte som et resultat av diskriminering og nå opplevde vi også i Oslo 
å bli mobbet på skolen for hvem vi var. 

– Følte du deg annerledes?
Vi visste at vi ikke var etnisk norske. Vi var 
for mørke i forhold til nordmenn uten at det 
passerte uten kommentarer. Familien svarte 
at de kom fra Italia. Det var flaut for meg og 
broren min at det alltid var et tema. Vi følte 
oss som fremmede. 

TEKST OG FOTO:  
JOHANNE BERGKVIST

Robert Rydberg. For 
mange reisende er 
gullring med hest et 
viktig symbol.
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 Jeg drev med bryting på Dælenenga, men 
bortsett fra musikk og idrett, så skulle vi ikke 
være sammen med andre unger og ikke bli med 
andre hjem. Jeg husker det var vanlig blant 
ungene på skolen å bytte matpakke, men vi fikk 
ikke lov til det. Vi måtte ikke spise noe fra gana, 
vårt ord for folk som ikke tilhører romanifolket. 
Spesielt bestemor var ekstremt nøye i forhold til 
renslighet.
 Klesstilen gjorde at vi skilte oss ut, så 
ekstremt at jeg gråt når jeg måtte gå på skolen.  
Vi var malplassert i miljøet på Sagene, et arbei-
derstrøk der folk ofte var enkelt kledd. Vi gikk på 
 skolen i skjorte, bukse med press, hatt og lakksko. 
Andre brukte knapt det på 17. mai. 

– Hva er ditt forhold til romanispråket?
Vi brukte romanispråket aktivt som andrespråk, men fikk beskjed om at ingen 
måtte høre oss snakke det på skolen. På Sagene skole ble broren min Roger 
venn med en gutt fra Pakistan. De snakket seg i mellom med enkeltord som er 
felles i romanispråket og moderne urdu. Det var ikke kjent for oss at romanifolk 
kom fra India, jeg hørte aldri det hjemme. 

– Hva betyr det for deg å være reisende i dag?
Da jeg gikk på gymnaset begynte jeg å lese historie. Det var først da jeg fikk 
kunnskap om at språket kom fra India. Jeg ble fortapt i språket og de antro-
pologiske og historiske studiene om folket mitt. I dag føler jeg meg fremmed. 
Den engelske romaniforskeren Ian Hancock har beskrevet det som en bøtte 
med krabber, der alle vil ut. For å komme ut må man opp til kanten, men når du 
kommer over kanten, kommer du ikke opp i bøtta igjen. Da jeg tok utdanning 
kom jeg på en måte ut av bøtta, og havnet i et ingenmannsland – et vakum 
både i møtet med egne og med storsamfunnet. 

5 ORD SOM ER  
FELLS I ROMANI-
SPRÅKET OG  
MODERNE URDU

 Romani Urdu Norsk
 bal baal hår
 jakh ankh øye
 lolo laal rød
 pani pani vann
 tjuro churi kniv

!

Roberts farmor Sara Marie Holm 
(t.h.) med sine søstre. Hun var det 

 dypeste av reisende du kunne 
komme, forteller Robert.
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Stolt av å tilhøre romanifolket
– Kulturen vil overleve selv om vi er et halvveis utrydda folk. Jeg er stolt av å tilhøre 
romanifolket og vil at barna mine skal være stolte av hvilket folk de kommer fra. 
Jeg vil også at de skal ta en utdannelse. Det er viktig, jeg tror ikke man kommer 
seg fram i livet i dag uten det. Det sier 23 år gamle Linea Gustavsen-Lindberg som 
vi møter en kveld mellom barnestell og lekselsesing.

TEKST:  
JOHANNE BERGKVIST OG  

KAI-SAMUEL VIGARDT

– Hva betyr det for deg å være reisende?
Jeg er veldig stolt av det, men det betyr vel egentlig ikke så mye. En person er like 
mye verdt uansett hvem man er.

– Hva kaller du deg?
Utad kaller jeg meg reisende eller tater, men jeg vil ikke at noen buroar, de som ikke 
er reisende, skal kalle meg tater. Jeg synes det er et stygt ord. Jeg sier ikke neger til 
en person fra Afrika. For meg blir det det samme. Men jeg sier tater når jeg skal 
forklare hva vi er. Til andre reisende sier jeg vandri.

– Reiser du og familien din?
Vi gjorde det da jeg vokste opp, da reiste vi med campingvogn og bil om sommeren 
og bodde på campingplasser. Mange reiser ut etter at snøen har forsvunnet og noen 
ganger før skolen er over. Men mamma var streng på å ikke ta meg fri for tidlig, hun 
syntes det var viktig at jeg fikk gå på skolen. Familien min arbeidet med handel og 
håndverk og da jeg var mindre var reisingen en naturlig del av vår levevei. I dag går 
jeg på videregående skole, og da kan vi ikke bare dra av gårde, selv om vi bor endel 
i campingvogn om sommeren. 

– Hva utdanner du deg til?
Jeg går på design og håndverk. Jeg er opptatt av å se bra ut, av klær, negler og av 
mote. Jeg har alltid likt klær og mamma er glad i klær. Vi reisende er opptatt av å 
synes i terrenget. Jo mere det glitrer, jo bedre. More is less!
 Det er litt tøft å gå på skolen, jeg hadde ikke taklet det før, da slet jeg mye med 
tålmodigheten. Nå går det fint selv om jeg har mann og to små barn. 
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– Bruker du romanispråket?
Ja, hver dag. Jeg har til og med begynt å rota – snakke romanispråket – med 
folk i klassen. Jeg bruker språket i hverdagen og tenker ikke over det. Vi brukte 
språket mye hjemme da jeg vokste opp, mamma, pappa, besteforeldrene mine 
og oldeforeldrene mine snakket det mye, så jeg har vel fått det inn med mors-
melken.  

– Hva slags slekt er du fra?
Jeg er Ros, Hartmann og Trondhjemmer. Jeg er av en svensk slekt som heter 
Hedenberg, og er etterkommer av knivkongen Johan Fredrik Hedenberg. 
«Stor-Johan», Karl Johan Fredriksen var også en av mine forfedre. Slektstilhørig-
het er viktig og det er ikke noe man gjør narr av. Møter jeg reisende jeg ikke 
kjenner, spør jeg alltid hvem foreldrene eller besteforeldrene deres er for å vite 
hvem de er.

– Hva synes du er viktig med den reisende kulturen?
Språket, og oppdragelsen er viktig. Man svarer ikke voksne folk, tilsnakker ikke 
voksne folk uten at de synes det er greit og man reiser seg for eldre. Respekt er 
viktig i vår kultur. Jeg får alltid spørsmål om hvor vi kommer fra, selv om man er 
hvit som snø, fordi vi oppfører oss annerledes. Vi er mer utagerende med klær, 
hår og smykker og oppdragelsen er veldig streng. Den er strengere for jenter 
enn gutter, vi jenter må hjelpe til hjemme fra vi er ganske unge. Det er skarpe 
kjønnsskiller, men så klart er det greit at jeg tar utdanning og skal ut og jobbe. 
Vi lever på 2000-tallet!

Linea er en av flere som har 
blitt intervjuer i dokumen-
tasjonsprosjektet Romani-
manus rakrar avri, som  
er en del av Kai-Samuel 
Vigardts privatarkiv i Oslo 
byarkiv.

ORD LINEA BRUKER MYE

bulet – kosenavn på folk, men betyr  egentlig  
rompa eller ræva 
ava – kom
harsta mero – kjære meg/herregud

!
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Illustrasjon Heidi Voss-Nilsen.  

Etter privat foto av Lars Alting, ca. 1930

Romanifolkets  
musikk og språk

ROMANO RAKLO

Å ninna vil jag gia en tikno munter sang.  
Det handlar om de tavringar som pallan drommen jar. 

Å noen avar tradranes med vårdri og med grei.  
Å noen brukar piroane over versj og dal og hei.

REFRENG 

Hei romano raklo, kammar romani tjei. 
Hei romano raklo, bæsjar stadia på snei. 
Hei romano raklo, kammar romani tjei. 

Hei romano raklo, bæsjar stadia på snei.

Å tjeia mi er sjukkar, å låsjano og blid. 
Det asjar før hon honkar utav ekte romani.

Hon kammar fedja jakkar, og kalot sjukkart bal. 
Hon følger meg så lett over versj og sti og dal.

REFRENG

Hei romano raklo, kammar romani tjei. 
Hei romano raklo, bæsjar stadia på snei. 
Hei romano raklo, kammar romani tjei. 

Hei romano raklo, bæsjar stadia på snei.
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Romano Raklo er en sang  
på romani. Denne versjonen er  
nedskrevet og  oversatt av Kai-Samuel 
 Vigardt.  Romano raklo er en tradisjons-
vise som finnes i ulike muntlige  utgaver. 
Ordene kan også skrives ned på ulike 
måter. 

!

Sammenlign tekstene  
på norsk og romani.  
Lag en ordliste med noen av  
ordene på romanispråket.  
Kan du forstå teksten uten  
oversettelse til norsk?

?
ORD FRA REISEVEIEN
Drom – vei (fra gresk)
Stadi – hatt (gresk)
Vårdri – vogn (ossetisk)
Grei – hest (armensk)
Kalo – svart (sanskrit)

!

Å nå vil jeg synge en liten munter sang. 
Den handler om de reisende som etter veien går. 

Og noen kommer kjørende med vogn og med hest. 
Og noen bruker føttene over skog og dal og hei.

REFRENG 

Hei romanigutt, har romanijente. 
Hei romanigutt, har hatten på snei. 
Hei romanigutt, har romanijente. 

Hei romanigutt, har hatten på snei.

Og jenta mi er vakker, og glad og blid. 
Det er fordi hun er utav ekte romani. 

Hun har fine øyne, og svart vakkert hår. 
Hun følger meg så lett over skog og sti og dal.

REFRENG

Romano Raklo oversatt til norsk

Hør Romano raklo!
Elever ved Fagerlund skole  
i Ringsaker synger den tradisjonelle  
Romano Raklo. 

Hør sangen på Youtube:  
https://www.youtube.com/ 
watch?v=QK70dGjbAPg#t=40
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En stjålet barndom
Wigdis Larsen-Ross er et tidligere barnehjemsbarn som har fått  
sin  oppreisning. Nå vier hun livet til at flere av barnehjemsbarna  
skal  kunne få en unnskyldning og erstatning fra det offentlige. 

Wigdis Larsen-Ross har funnet roen på 
et lite småbruk på landet sammen med 
mannen og flere omplasserte katter og 
hunder. Her kan hun trekke seg tilbake 
og lade opp til arbeidet for barnehjems-
barna. I dag sitter hun i referanse-
gruppen i Tater-/romaniutvalget som 
skal kartlegge myndighetenes politikk 
mot romanifolket/taterne fram til i dag.

Vonde minner
Wigdis er et av de mange reisende 
barna som ble tatt fra foreldrene og 
plassert på en rekke barne- og ung-
domshjem. Tiden der vil hun helst 
legge bak seg, det er vondt å rippe opp 
i en tid bestående av avstraffelser og 
overgrep. –  Det ble brukt bjørkeris, 
belte, de lugga oss og gav oss ørefiker. 
Jeg ble bundet fast til senga og slått, 
forteller hun. 
 – Jeg ble født i 1957. I papirene 
mine står det at pappa leverte meg på 
barnehjemmet, men det stemmer ikke. 
Da jeg var ett år tok Misjonen meg fra 
mamma og pappa da de var ute og gikk 
på gata. Jeg ble plassert på Statens 

lærerinneskoles spedbarnshjem, før 
barnevernet i Oslo kommune tok over 
og plasserte meg på Åkebergveien 
 barnehjem. 
 Faren til Wigdis hentet henne da 
hun var to år, men det var et kortvarig 
opphold hjemme før hun ble plassert på 
barnehjemmet Montebello i Vestfold. 
Her var hun i 10 år. Flere av barna som 
var her forteller i en offentlig grans king 
at de ble utsatt for omfattende overgrep 
og omsorgssvikt. For oppholdet her er 
hun tilkjent 750.000 kroner i erstatning 
av Oslo kommune. 

Arbeidet for oppreisning
– I tretti år rusa jeg meg og var inne 
i dødsprosessen da jeg havna på Evan-
geliesenteret. Det reddet meg, og er 
grunnen til at jeg er her i dag, forteller 
Wigdis. – Jeg er glad for all dokumenta-
sjon fra de ulike barnehjemmene, for 
det har gitt meg en erstatning fra sta-
ten for det jeg ble utsatt for. All doku-
mentasjonen viser også at Oslo kom-
mune hadde ansvaret for det som 
skjedde. Men ingen unnskyldning eller 

TEKST OG FOTO:  
JOHANNE BERGKVIST 

 OG KAI-SAMUEL VIGARDT
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OSLO KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING  
FOR BARNEVERNSBARN
Oslo kommune har ønsket å ta et moralsk ansvar for 
den urett som er begått tidligere, og gi en uforbeholden 
unnskyldning til personer som ble utsatt for overgrep 
eller omsorgssvikt mens de var plassert av Oslo kom
munes barnevern. I 2014 ble det derfor åpnet for at 
tidligere barnevernsbarn kan søke om erstatning, et 
såkalt vederlag. Tidligere fikk nesten 1000 tidligere 
barnehjemsbarn over 550 millioner kroner i vederlag 
for overgrep og omsorgssvikt av Oslo kommune i  
perioden 2006–2008.

HUSKET ELLER GLEMT?  
ARKIVENES ANSVAR
Arkivene gir viktig dokumen
tasjon for enkeltpersoner. Alle 
offentlige virksomheter har 
plikt til å spare på dokumenter 
og ordne disse i arkiv. Innsyn 
er fritt tilgjengelig med min
dre dokumentene inneholder 
sensitive personopplysninger, 
men alle har rett til å se det 
som gjelder seg selv. Dette er 
lovregulert i Forvaltningsloven 
og Offentlighetsloven. Målet 
er å sikre at offentlig virksom
het er åpen og gjennomsiktig 
for å styrke informasjons og 
ytringsfriheten, den demokra
tiske deltakelsen og rettstrygg
heten til den enkelte. Oslo 
byarkiv forvalter arkivene etter 
de ulike virksomhetene i Oslo 
kommune.

!
!

erstatningssum kan rette opp det de 
har gjort, og det som det har ført til 
i mitt og så mange andres liv.
 Wigdis forteller at hun er tredje 
generasjon barnehjemsbarn, noe som 
understreker hvor omfattende og 
langvarig fornorskningspolitikken var. 
– Jeg har ikke vært så opptatt av 
 kulturen og språket jeg er fratatt, 

men jeg er opptatt av urettferdig-
heten som har vært. Men jeg kan ikke 
våkne opp i morgen og si at jeg ikke 
vil være reisende, tater eller være av 
Ross- familien, for det er jeg til den 
dagen jeg dør. Å være reisende eller 
tater er ikke noe du kan velge bort. 

Fra dagligstuen i Åkerbergveien 
barnehjem. Foto: Oslo byarkiv, 
A-10001/Ua/0007/025

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga i 2005 ut granskingsrapporten  
«Barneverns-institusjoner benyttet av Oslo kommune 1954–1993.  
Gransking av  overgrep, omsorgssvikt, tilsyn og tvangsplasseringer».
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Foreldrene til Karl Vilhelm, kom 
sammen med barna til Norsk misjon 
blant hjemløses (Misjonen) arbeids-
koloni Svanviken i 1921. Her skulle  
de lære å bli bofaste. Alle som var her 
skrev under på en kontrakt om at de 
ville miste barna om de forlot kolo-
nien og at de ikke fikk snakke roma-
nispråket eller kle seg i tradisjonelle 
klær. 
 Likevel klarte ikke foreldrene å 
holde ut det strenge regimet på 
arbeidskolonien. De brøt kontrakten 
med Misjonen og forlot stedet etter 
to måneder. Karl Vilhelm og de andre 
barna ble da plassert på ulike barne-
hjem. 
 Minst 1500 romanibarn ble tatt 
fra foreldrene gjennom 1900-tallet. 
Barna ble plassert i barnehjem, 
skole hjem og hos norske familier. 
Hensikten var å ødelegge romani-
kulturen gjennom å bryte opp fami-
liebåndene. I 1963 uttalte bestyreren 
ved Svanviken arbeidskoloni, pastor 

Knut Myhre, at: «Det vi gjør, er bevisst 
å utrydde et folks egenart. Vi prøver å 
løsrive dem fra forbindelsen med 
slekten som de har følt seg knyttet til 
med sterke bånd.»

Fra sted til sted
Åtte år gammel ble Karl Vilhelm sendt 
til Misjonens barnehjem i Kopervik.  
To år senere ble han satt i privat pleie 
på en gård hvor han måtte arbeide 
hardt. Her hadde han det ikke bra. 
Pleieforeldrene klaget på at de ikke 
klarte å ha han, og han ble derfor 
sendt videre til Eilert Sundts barne-
hjem i Eidsvoll. Herfra rømte han tre 
ganger. Bestyreren mente han skapte 
uro på barne hjemmet.
 13 år gammel ble derfor Karl 
Vilhelm sendt til Kristiania Offentlige 
tvangsskole Geitmyra etter vedtak fra 
Vergerådet i 1925. Hit kom han i sep-
tember dette året, men ble bare her 
i 16 dager før han ble sendt videre til 
Våk skolehjem. Her var han fram til 

Tater´n – en av mange  
på barnehjem og skolehjem
Åtte år gammel ble Karl Vilhelm og søskenflokken tatt fra foreldrene og plassert 
i barnehjem over hele landet. Hvorfor? Fordi romanifolket skulle forsvinne som 
folk. Kulturen skulle ødelegges gjennom å bryte opp familiebåndene. 

TEKST: KAI-SAMUEL VIGARDT

Les mer om  
KarlWilhelm og 
 historien om barne
hjemmene i TOBIAS 
2011, nummer 1:  
http://www.byarkivet.
oslo.kommune.no/OBA/
tobias/pdf_arkiv/Tobi-
as_1_2011.pdf
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Barn og ansatte på Jacob 
 Walnums barnehjem i Kopervik, 
hvor Karl Vilhelm ble sendt åtte 
år gammel. Barnehjemmet ble 
drevet av Norsk misjon blant 
hjemløse og var et spesialhjem 
for barn av romani/tatere.  
Foto: Riksarkivet, Norsk misjon 
blant hjemløse.

Geitmyra skole.  
Foto: Leif Ørnelund, 1956.  
Oslo museum OB.Ø56/0835

Illustrasjonsfoto  
fra Sofienberg skole

1930, da rømte han 17 år gammel og 
kom aldri tilbake.
 Geitmyra var en av Oslo kom-
munes barnevernsinstitusjoner som 
ble gransket i 2005. Skolen var preget 
av strenge regler og straffetiltak. 
De som kom for sent til måltidene ble 
nektet mat. Fysiske avstraffelser som 
juling, spark, ørefik og slag med lær-
reim, belte, nøkkelknippe og peke-
stokk var vanlig. Det var vanlig å bli 
innelåst i kjeller eller bøttekott.  
En tretten år gammel slektning av 
Karl Vilhelm var på Geitmyra i 1949. 
Han skrev et brev til en kamerat om 
tiden på tvangsskolen: «Vi står i og 

arber hele dagen og det er trist». I en 
rapport fra skolen står det at gutten 
ikke tålte erting og at han reagerte 
særlig sterkt på oppnavnet «Tater’n». 

Arve- og rasehygiene
Karl Vilhelm var en helt vanlig gutt og 
i skolepapirene står det at han ikke 
skilte seg fra andre barn. Skolemyn-
dighetene så ikke at dårlige livsfor-
hold kunne skape urolige barn, men 
mente at barna selv var problemet. 
I et skjema for Karl Vilhelm fylt ut 
i 1925 er det oppgitt at foreldrene 
ikke hadde noe hjem og at de levde 
som omstreifere. 

Med Vergerådsloven, eller «Lov om behandling av forsømte børn» av 6. juni 1896, var Norge 
første land i verden med et offentlig barnevern. Loven var rettet mot barn som hadde begått 
straff bare handlinger, skulket skolen eller var forsømte. Med Vergerådsloven skulle disse barna 
 trekkes ut av det som ble sett på som et uheldig oppvekstmiljø. Loven var et effektivt redskap 
for tiltakene mot romanifolkets barn.

!



52 

 Rase- og arvehygienen kommer 
til uttrykk der det i skjemaet svares  
at Karl Vilhelm hadde en egen «med-
født uro (streifelyst)» og at hans 
omstreifertilhørighet var årsaken til 
hans skolehjemsopphold.
 Arve- og rasehygiene var ideer 
som sto sterkt i mellomkrigstiden. 
Folkeslag ble undersøkt og sammen-
liknet. Det sterkeste utslaget av en 
slik rasisme var nazistens tanke om 
hvite, ariske herrefolk, men tankene 
sto også sterkt i det norske samfun-
net. I årene 1928–1929 utførte lege-
studenten Mikael Kobro intelligens-
tester på barnehjemsbarn fra 
romanifolket, og slo fast at de ut -
gjorde «et undermåls folkeferd».  
Han hevdet at «Intellektuelt sett står 
de norske omstreifere i klasse med 
negre, indianere og meksikanere». 
Resultatet av undersøkelsen var flere 
tiltak mot folkegruppen. 

Misjonen mente nå at det ikke var 
nok at barna ble tatt fra foreldrene 
tidlig og plassert i barnehjem, men at 
kulturen skyldtes dårlig arvemateri-
ale. Mange ble derfor sterilisert slik at 
de ikke kunne få egne barn.
  Karl Vilhelm og de andre barna 
ble fratatt sin familie, kultur og språk. 
Samtidig var de fortsatt merket som 
«omstreifere» og «tatere» i møte med 
storsamfunnet, og ble fortsatt mob-
bet og diskriminert for sitt opphav.

FORNORSKNING, 
 ASSIMILERING OG INTEGRERING
• Integrering er en betegnelse  

på innlemmelsen av minoriteter 
og innvandrere i majoritets
samfunnet. 

• Assimilering er minoritets-
politikk der en gruppe blir forsøkt 
gjort mest mulig lik majoritets
befolkningen. Det innebærer at 
individer eller grupper må fjerne 
særtrekk som språk og kultur for 
å bli tatt opp i storsamfunnet. 

• Fornorsking er betegnelsen på 
den assimilasjonspolitikken som 
norske myndigheter har drevet 
mot urfolket samene og de nasjo
nale minoritetene fra midten av 
1800tallet og i over hundre år.

!
Fra en av elevmappene fra 
Geitmyra skole.

Riksarkivet, privatarkiv PA-793 
Norsk misjon blant hjemløse, 
Askviknes barnehjem
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FNS VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHETER

Vedtatt den 10. desember 1948 av De Forente Nasjoners tredje generalforsamling.

Artikkel 7. Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven.  
Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot  enhver 
oppfordring til slik diskriminering. 

Artikkel 12. Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, 
eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller 
slike angrep. 

Artikkel 16. 1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning 
som skyldes rase, nasjonalitet eller religion... 3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet  
i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.

!

NORSK MISJON BLANT HJEMLØSE (1897–1989)
En privat stiftelse som i nesten hundre år fungerte som et statlig  
«taterdirektorat» og sto for gjennomføringen av den statlige assimilerings
politikken mot romanifolket/taterne. Grunnlagt som Foreningen til Mot
arbeidelse av Omstreifervesenet i 1897, senere endret navn til Den norske 
Omstreifermisjon, og fra 1935 Norsk Misjon Blant Hjemløse. Stiftelsen ble 
nedlagt i 1989 etter at staten avviklet «særomsorgen» for de reisende.

De drev arbeidskoloniene Svanviken og Bergfløtt, og en rekke barnehjem. 
Arkivet etter Misjonen er omfattende og inneholder registre og person
mapper. Antall personer under deres omsorg var ifølge historiker Per Haave 
over 5000 personer født i perioden 19001959. Nyere tall er ikke tilgjengelig, 
men Misjonen forsøkte å registrere alle fødte fram til sin nedleggelse. 
Mellom 15002000 barn ble tatt fra foreldrene i perioden de var virksomme.

!
Beskriv den  norske 
politikken mot 
romanibarna 
store deler av 
1900tallet. Drøft 
fornorskningen og 
assimileringen av 
romanifolket opp 
mot Menneske
rettighetene.

?
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Bruk arkivene!
Det du ikke kan google finner du i arkivene!  
Gå selv til originalkildene, de er tilgjengelige for alle.

Arkiver er samlinger med skriftlige kilder. 
Typiske arkiver kommer fra offentlige virk-
somheter og kontorer, som skoler eller syke-
hus. I arkivene finnes en rekke kilder som kan 
brukes til å finne ut mer om fortida. Slike 
kilder kan være karakterprotokoller, brev, 
 dagbøker, skattelister, kirkebøker og retts-
protokoller og aviser. I nyere historie brukes 
aviser, lydbånd, foto, film og ulike digitale 
kilder. 

Byens hukommelse 
De viktigste kildene til Oslos historie finner  
du i Oslo byarkiv. Her finnes 20.000 meter 
med papirarkiv, tegninger og kart, og over en 
halv million foto. Byarkivet har arkiver helt 
tilbake til 1500-tallet, men det meste er fra 
1800- tallet og fram til i dag. 

Arkivene er samlet sett samfunnets hukom-
melse. Oslo byarkiv er Oslos hukommelse. 
Dokumentasjonen i arkivet gir en garanti for 
et demokratisk samfunn. Arkivene brukes til  
å dokumentere enkeltpersoners rettigheter  
og interesser, til å sikre en god offentlig for-
valtning og som kilder til forskning og lokal-
historie. 

Om du trenger skolepapirene dine, skal bygge 
ut huset ditt eller bare er nysgjerrig på lokal-
området eller slekten din, så er Byarkivet  
stedet for deg. På lesesalen i Maridalsveien 3 
kan du selv gjøre et dypdykk i arkivene.

Arkivene er tilgjengelige for alle dersom de 
ikke inneholder sensitive personopplysninger. 
For å få innsyn opplysninger som er unntatt 
offentlighet må man være part i saken eller 
forsker. 

En huskeliste om kilder og kildekritikk
Historiske kilder gir kunnskap og liv til det 
som har skjedd tidligere, men husk at arkiv er 
ordnete samlinger av dokumenter opprettet 
med en hensikt og i en sammenheng. De gir 
derfor ikke nøytral informasjon. Jo mer vi vet 
om hvordan og hvorfor de ble til, dess mer 
forteller de oss som historisk kilde. 

Besøk Oslo  byarkiv og se på arkivkilder fra  
skolen din, huset du bor i eller om din egen slekt.  
Hva kan du finne ut?

?
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Vær alltid kritisk til det som står og sjekk opp 
mot annen informasjon du har. Flere kilder 
sammen gir et større og mer korrekt bilde. 
Øyenvitneskildringer er mer tro verdige enn 
andre hånds kilder. 

Kildene kan brukes på to måter. Alle typer 
kilder kan brukes som levninger, dvs. som 
dokumentasjon på den situasjonen de oppsto i. 
Skriftlige kilder brukes som beretninger når 
man gransker innholdet i den fortellingen 
som er nedskrevet. Det er alltid viktig å 
 studere kildene nøye for å finne deres verdi  
i forhold til de spørsmålene man stiller. 

Kildene kan også avspeile en skjevhet når det 
gjelder samfunnet de beskriver. Kunne alle 
skrive? Hvem har makt til å bestemme hva som 
skal skrives ned i et referat eller forhør? 

Kildekritikk utgjør derfor et av de viktigste 
ledd i den historiske forskning. Spør deg selv  
i arbeidet med en kilde om det er en første-
hånds eller annenhånds kilde, har den som 
har produsert kilden en hensikt eller en 
bestemt oppfatning av saken og hvordan vil 
du vurdere kildens troverdighet? Er den ekte, 
kan den kontrolleres opp mot andre opp-
lysninger og i hvilken grad svarer den på  
dine spørsmål?  

Knut Kjeldstadli,  
Fortida er ikke hva 
den en gang var.  
Universitets
forlaget 1992.

Foto: Heidi VossNilsen
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