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Innledning 

”Spor gjennom ingenmannsland” 
Dere har nå sett en teaterforestilling som inneholdt mange små historier. De fleste av disse 

historiene har sitt utspring i virkelige hendelser i Trøndelag fra perioden 1680 - ca. 1950 og er 

dokumentert i arkivene i Arkivsenteret på Dora. I teaterforestillingen ble ikke hendelsene gjengitt 

akkurat slik de var, men de har blitt bearbeidet videre av skuespillere og ungdomsskoleelever. 

Tanken var at forestillingen på denne måten skulle bli knyttet til aktuelle problemstillinger som 

ungdom er opptatt av i dag. 

Vi har her utarbeidet et pedagogisk materiale som kan brukes i klassen etter forestillingen. Det har 

flere ulike formål: 

Formål 
1) Elevene får knyttet forestillingen tilbake til kildemateriale som forestillingen bygger på. 

Elevene får dermed et innblikk i hva historiske kilder er, og hvordan disse kan brukes til å gi 

kunnskap om fortiden. 

2)  Elevene vil ved bruk av kildene får lære en del historiske fakta  

• om 2. verdenskrig i Trøndelag  

• om behandlingen av de reisende/taterne gjennom tidene  

• om sosial/medisinsk historie på 1800-tallet 

3) Elevene blir involvert i etiske og moralske diskusjoner med utgangspunkt i forestillingen. For 

eksempel vil den aktuelle Gaza-krigen bli tatt opp i en oppgave, samt temaer som 

fremmedfrykt, vanskeligheten med å stå for egne meninger når man er utsatt for påvirkning 

fra andre, osv.  

4) Elevene får mulighet til å arbeide gjennom kreative metoder i tillegg til kilderelaterte 

oppgaver. Arbeidsmetodene fokuserer på innlevelse i historiene for å stimulere til en dypere 

forståelse av fortid og nåtid. 

Arbeidsområder 
Det er i alt 3 arbeidsområder som blir presentert gjennom dette lærerheftet: 

1) Hirdgutten 

2) Det reisende folket/taterne 

3) Kjærlighet og rykter 

Alle områdene har sitt utspring i forestillingen, og er knyttet opp mot kildematerialet.  Hvert 

arbeidsområde innledes med en oversikt over målsettinger, forklaring av oppleggene, og 

henvisninger til lærerplanen. Arbeidsområdene er knyttet opp mot lærerplanen for ungdomsskolen i 

fag som historie, samfunnsfag, religion, livssyn og etikk, og norsk. Oversiktene gir en rask innføring i 

hva slags opplegg og målsettinger som hører til hver bolk.  
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Det er flere pedagogiske opplegg for hvert arbeidsområde, og disse er merket med bokstaver (a, b 

c..). Det arbeides med flere typer metoder innenfor oppleggene; fra arbeid med faktakunnskaper, 

kildekritikk og diskusjonsspørsmål, til dramapedagogiske øvelser og skriveoppgaver.  

Vi foreslår at elevene arbeider i grupper med oppgavene. Det er ikke nødvendig å gjøre alle 

oppgavene innenfor et arbeidsområde. Man kan også velge å jobbe med et utvalg av dem. I de 

oppgavene der elevene må finne en del historiske fakta for å komme videre er det vist til 

www.kildenett.no.  

Kildenett er et nettsted for ungdomsskolen/videregående skole som Arkivsenteret har vært med på å 

bygge opp, sammen med andre kulturarvinstitusjoner i Trøndelag. 

Arbeidsmaterialet 
Alle oppgaver og kopieringsoriginaler er bundet inn i lærerheftet slik at materialet blir oversiktlig.  I 

tillegg ligger kopieringsoriginalene og en del av oppgavene løst i separate mapper for at de skal være 

enkle å kopiere. Det er en mappe per arbeidsområde. Oppgavearkene som ligger i mappene er det 

tenkt at elevene skal kunne arbeide med på egen hånd. De dramapedagogiske oppgavene er ikke lagt 

i mappene– de må lærerne instruere elevene i ut fra lærerheftet. Noen av kopieringsoriginalene 

består av fargekopier av arkivkilder. Det er en fordel om disse kopieres i farge til elevene, slik at de 

ser så ekte ut som mulig. 

Relevans i forhold til læreplanen  
Dette pedagogiske materialet har store tverrfaglige kvaliteter. Vurdert opp mot læreplanens mål for 

opplæring av ungdomsskoleelever, innarbeider materialet flere hovedlæringsmål i norsk, religion, 

livssyn og etikk, og samfunnsfag. De tre arbeidsområdene – hirdgutten, det reisende folket/taterne, 

og kjærlighet og rykter – overlapper hverandre i relasjon til læreplanen på mange punkter. Det er 

imidlertid verd å understreke at hvert av de tre arbeidsområdene utfordrer elevene på sin egen 

spesielle måte, og da også i forhold til de nedfelte læringsmålene i læreplanen. Nedenfor er noen av 

de aktuelle læringsmålene som dette pedagogiske materialet har innarbeidet, opplistet innenfor sine 

respektive fagfelt: 

Norsk – mål for opplæringen er at elevene skal kunne: 

(i) Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film. (ii) Eksperimentere med ulike skriftlige 

og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere. (iii) Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva 

som er saklig argumentasjon. (iv) Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og 

trakasserende. (v) Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og 

dramatisering, tilpasset ulike mottakere. (vi) Lese kritisk og vurdere teksters troverdighet. 

Religion, livssyn og etikk: 

(i) Diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn. (ii) Reflektere 

over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. (iii) 

Reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, 

heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur. (iv) drøfte etiske spørsmål knyttet til 

menneskeverd. 
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Samfunnsfag: 

(i) Skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer og verdiar i samfunnet 

påverkar tankar og handlingar. (ii) Søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis 

ulike kjelder kan framstille historia ulikt. (iii) Drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i eit 

historisk og notidig perspektiv. (iv) Finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje 

mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla. (v) Drøfte forholdet mellom 

kjærleik og seksualitet i lys av kulturelle normer. (vi) Forklare kva haldningar og fordommar er og 

drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn 
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Hirdgutten 
 

 

Hirdgutten som måtte stå til ansvar for sin fars politiske ståsted. 
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Hirdgutten 

I forestillingen møtte vi hirdgutten som måtte stå til ansvar for sin fars politiske ståsted.  

 

 

  

Mål:  
- Å skape kritisk refleksjon over våre holdninger til medmennesker i historisk og nåtidig 

kontekst.  

- Å lese et gammelt dokument, og svare på grunnleggende kildekritiske spørsmål 

- Å få elevene til å tilegne seg kunnskap om enkelte forhold under 2. Verdenskrig 

- Å bruke denne kunnskapen til å kritisk vurdere forholdet mellom person og ideologi - i 
det første tilfellet mellom hirdgutten og nazismen. 

- Å vise at kunnskap om historiske hendelser også har overføringsverdi til nåtidige 
problemer – dette ved en kritisk vurdering av forholdet mellom Rakels etnisitet og staten 
Israels krigføring på Gaza-stripen. 

- Sette viktige etiske spørsmål på dagsorden i forhold til dømming av andre mennesker, og 
grensene for våre handlinger og synspunkter.  

Om oppleggene: 
I opplegg A leser elevene gjennom kilden. Deretter jobber man med faktaspørsmål og spørsmål 

som angår kildekritikk. På denne måten vil elevene opparbeide seg en begynnende forståelse for 

saken om hirdgutten. I opplegg B går man mer i dybden på de etiske spørsmålene som 

forestillingen og kilden reiser med utgangspunkt i hirdguttens situasjon.  
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A) Oppgaver til kilden 
Les gjennom brevet med tittelen ”Ad forholdene på skolene, særlig Ila Folkeskole”.  

1) Når er brevet skrevet? 

 

2) Hvem er det sendt til? 

 

3) Navnet på avsenderen er overstreket, men hva slags person er det som har skrevet brevet? 

 

4)  Hva kan vi, etter å ha lest dette brevet, vite om brevskriverens sønn?  

 

5) Vet du hva NS Guttehird var? Om du ikke vet – finn ut på www.kildenett.no ! 

 

6) Hva tror du brevskriveren mente med at ”det er kommet et nytt styre, som krever lojalitet og 

et positivt arbeid i den nye retning” og at skoleinspektøren og byens lærere må få ” en 

tilstrekkelig tydelig belæring om hvordan de har å forholde sig i den tid vi nu lever i.”? 

 

7) Brevskriveren er misfornøyd med at læreren tillater at andre elever demonstrerer med 

”binders, merker med H.7 og lignende”. Vet du hva slags demonstrasjoner dette var? Hva 

skulle binders og merker med H.7 symbolisere?  Les mer om protester under krigen på 

www.kildenett.no  

 

8) I følge brevet skal barna i skolegården ha sunget en smedevise om Quisling. Hvem var 

Quisling? Om du ikke vet – finn det ut på www.kildenett.no ! 
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Kilde: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, NS-sak 16/41, G 585. Statsarkivet i Trondheim. 
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B) Å dømme andre 
Kommentar: Man kan her enten dele det opp slik at alle gjør begge dramatiseringene, eller at halve 

gruppa får i oppgave å dramatisere hirdguttens møte med sin tidligere beste venn(dramatisering 1), 

og resten dramatiserer Rakels møte med sin venn (dramatisering del 2). 

1) Dramatisering/pardialog  
Hirdgutten og hans beste venn før Krigen, Ole, kan ikke være venner lenger når krigen bryter ut fordi 

deres foreldre står på forskjellig side i krigen. Etter at hirdgutten Gunnar blir mobbet på skolen møtes 

de likevel i skjul.  

Dramatiser det hemmelige møtet mellom dem. Hva blir sagt? 

2) Dramatisering/pardialog  
I forestillingen blir den jødiske jenta Rakel mobbet fordi hun er jøde. I følge mobberne er Rakel, på 

grunn av å være jødisk, en forsvarer av krigen i Gaza. Tenk deg at Rakel er på vei hjem rett etter dette 

har skjedd, og at hun møter sin beste venn Katarina. Dramatiser møtet mellom dem. Hva blir sagt? 

3) Skriveoppgave 
 Vi kan tenke oss at hirdguttens far ble dømt for landssvik etter krigen. Hirdgutten blir dømt og 

mobbet av andre fordi han er nazistsønn under krigen.  

Fortell hirdguttens historie etter krigen. Hvordan gikk det med han og hvordan ble hans nye liv?  

Sjanger: Dagbok eller fortelling.  

4) Klassevisninger og opplesninger 
Fremfør dramatiseringene (noen eksempler eller alle), og les opp noen tekster for å gi et blikk inn i 

hva elevene tenker om situasjonen.  

Dramatiseringene og opplesningen gir retning for den påfølgende diskusjonen. 

5) Klassediskusjon om dømming, grenser og ansvar for handlinger:  
Vi kan tenke oss at faren dømmes ved dom etter krigen, mens gutten blir dømt av andre barn.  Her er 

spørsmål til diskusjon i klassen, eller i grupper:  

- Er det rettferdig å bli dømt av andre på bakgrunn av sine egne meninger? 

- Har vi anledning til å mobbe dem vi er uenig med? For eksempel hirdgutten? 

- Er det rettferdig å dømme/mobbe nazister når deres meninger trakasserer andre? 

- Er det rettferdig å måtte stå til ansvar for foreldres synspunkt eller handlinger (for eksempel 

hirdgutten)? Hvorfor/hvorfor ikke?   

- Kan personer i en etnisk gruppe (for eksempel jøder) stå til ansvar for en stats synspunkt eller 

handlinger? Hvorfor/ hvorfor ikke? 

 

 

 

 



 

De reisende/taterne
 

Fra forestillingen: Taterjenta Johanne blir ført bort av bygdevekteren.

De reisende/taterne 

Fra forestillingen: Taterjenta Johanne blir ført bort av bygdevekteren. 

10 
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De reisende/taterne 

I forestillingen ble hver gruppe fulgt rundt av en guide. Gjennom guidene fikk vi høre flere forskjellige 

historier om reisende/tatere. I forestillingen opplevde vi også hvordan vekteren behandlet de 

reisende/taterne, og vi fikk føle på hvordan det må oppleves å være uønsket. 

 

  

Mål: 
- Å lære om de reisende/taterne og den behandling de har fått.   

- Å sette seg inn i en persons liv og skjebne gjennom en kombinasjon av historiske case-

studier og Circle of life-metoden.  

- Å bruke en inngående forståelse av en historisk sak som utgangspunkt for en diskusjon 

om behandlingen av de reisende/tatere, samt trekke paralleller til uønskede grupper i 

dag.  Sette behandling av minoriteter på dagsorden. 

- Å stimulere til bevissthet og etiske diskusjoner omkring hvordan vi definerer noen som 

innenfor/utenfor, og dette sin betydning i samfunnet.  

Om oppleggene: 
Opplegg A fokuserer på å lære om, og reflektere over, behandlingen av de reisende/taterne med 

utgangspunkt i historiene fra forestillingene.  Opplegg B vil gå nærmere inn på de ulike historiene 

fra forestillingen gjennom å se på sammendrag av noen historiske kilder. Deretter legges det 

vekt på å sette seg inn i hvordan disse menneskene hadde det, og stimulere til diskusjon omkring 

”de uønskede” før og nå.  

Merk at det legges opp til en fellesoppgave for begge oppleggene, der klassesamtalen i forhold 

til hva elevene opplevde i forestillingen er sentralt. 
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Felles bakgrunnsoppgave for opplegg A og B: 

Klassesamtale/gruppesamtale 
I forestillingen fikk de ulike gruppene fortalt en historie hver om en uønsket reisende/tater.  Hver 

gruppe fikk oppleve å bli fratatt guiden sin, og fikk se at den de ble ”kjent med” ble dømt. De ulike 

gruppene møtte hver sin enkeltskjebne med hver sin historie.  

Fortell hverandre hva dere så og hva som skjedde. Hvilket inntrykk ga dette dere?  

Kommentar: Her er det viktig å dele inn gruppene slik at gruppemedlemmene har fulgt hver sin guide, 

og dermed har fått fortalt hver sin enkelthistorie. Dette gir grunnlag for å snakke om at man har 

opplevd forskjellige ting.  

A) Gruppearbeid – historiske oppgaver om tatere/de reisende 
1) Alle disse historiene er sanne historier fra 16-17- og 1800-tallet.  De bygger på kilder (gamle 

protokoller og brev) funnet i arkivene i Arkivsenteret.  Hvordan ble taterne behandlet av 

myndighetene i forestillingen? Hvorfor tror dere at de ble behandlet slik? 

2) Les om hvordan myndighetene så på omreisende folk og tatere på www.kildenett.no (gå inn 

på  ”befolkningen” og  klikk på ”etnisitet”. Her finnes flere artikler om tatere/romanifolket i 

eldre og nyere tid). Gi eksempel på hvordan taterne/romanifolket har blitt behandlet 

gjennom tidene av myndighetene.  Hva var bakgrunnen til den behandlingen? 

3) Har du hørt noen, slekting eller andre, snakke om tatere/sigøynere eller romanifolk? Hvilke 

ord bruker de om disse folkegruppene?  Har ordene blitt benyttet i positiv eller negativ 

bemerkelse?  Hvilke tanker gjør du deg om det? 
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B) Casestudier 

1) Gruppeoppgave- sette seg inn i en case fra forestillingen 
Fordel klassen i grupper. Hver gruppe velger en av historiene om taterne fra forestillingen.  

Kommentar: Her kan det være lurt å dele inn gruppene slik at elevene får arbeide med den hendelsen 

og personen de så i forestillingen. Nærhet til stoffet øker interessen og forståelsen.  De ulike 

karakterene som var med i forstillingen gjennom guidene var Anne Maria, Maria, Niels og Johanne. 

Følgende historier er vedlagt og er grunnlag for inndeling i ulike grupper:  

1) Anne Maria og Johan som ble dømt til halshugging i 1689.   

2) 13 år gamle Maria som ble arrestert og satt i Tukthuset. 

3) Taterbarna Niels og Johanne som ble satt bort til fosterforeldre i 1866 fordi foreldrene 

ønsket at de skulle få gå på skolen.   

 

Hver gruppe leser historien nøye. Merk at dette ikke er originalkilder, men i stedet sammendrag av 

kildene. Se side 17-19. 

2) ”Circle of life” - å skape en hovedperson  
Ta utgangspunkt i hovedpersonen fra historien dere valgte i forrige oppgave. Ta fram et stort papir/ 

gråpapir til hver gruppe. På dette tegner hver gruppe en sirkel som skal bli en ”circle of life” for 

hovedpersonen. I sirkelen skriver dere ned fakta om hovedpersonen. Dere finner selv på 

opplysningene om hovedpersonen – men de skal være troverdige med tanke på den tiden som 

hovedpersonen levde i.  Bruk den kunnskapen dere har fått fra casen dere leste, samt fra oppgavene 

dere har gjort om taterne.  

Tegn opp en sirkel i midten, der dere skriver opp navn på personen og alder. Dere tegner så opp 4 

sirkler på hver sin side rundt midtsirkelen. De ulike sirklene har hver sin overskrift, og innenfor hver 

sirkel skal dere notere mest mulig i forhold til hovedpersonen: 

Følgende punkter skal være med i ”Circle of life”: 

• Hjemmeforhold - Hvor og hvordan bor din hovedperson? 

• Familie - Hvem inngår i hans/hennes nærmeste familie? Og slekt? Hva slags forhold har 

hovedpersonen til de i sin familie? 

• Dagtid - Hva gjør hovedpersonen på dagtid? Hva er rutinen? Jobber han/hun?  Skole? Yrke – 

hvordan forsørger seg din hovedperson og hans/hennes familie? 

• Fritid, aktiviteter og venner – Har din hovedperson noen fritid? I så fall, hva gjør han/hun da? 

Hva slags aktiviteter driver han/ hun på med? Hva slags venner har han/hun, og hva gjør de 

sammen? Hva slags forhold har vennene seg i mellom?  

Fyll på med mest mulig innenfor hver av sirklene, dikt opp mest mulig om personen ut i fra det dere 

kan tenke dere om personen.  
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Figur: Circle of Life - kartet 

3) Dramatisering av en kritisk hendelse i hovedpersonens liv 
Se på kartet over personen dere har skapt, og vurder hva slags person dette er. Prøv å finne ut hva 

som kan ha vært kritiske/viktige hendelser i hovedpersonens liv ut i fra dette. Velg en slik kritisk 

hendelse, og dramatiser denne.  

4) Visninger 
De ulike gruppene viser frem sin historie om en kritisk hendelse i sin hovedpersons liv. Dette gir til 

sammen mange ulike historier som på ulike måter viser taternes/de reisendes skjebne, og elevenes 

fortolkning av deres liv. 

5) Diskusjoner  
Visningene gir grunnlag for en diskusjon om taterne/reisende, og for hvem som er uønsket i dag, og 

hvordan disse behandles: 

- Hva har vi lært om tatere/de reisende?  

- Hvordan er historiene ulike? Hva sier dette oss om hvordan vi har behandlet denne gruppen 

til ulike tider? 

- Hvilke minoritetsgrupper er uønsket i dag?  Av hvem? Hvordan behandler samfunnet disse 

gruppene?  

- Hvilke likheter ser vi i mellom dagens minoritetsgrupper og tidligere tiders behandling av de 

reisende/taterne? Hvilke forskjeller ser vi? 

- I forestillingen så vi bygdevektere som jaget vekk de reisende/taterne. Hvem jages vekk i 

dag?  Hva sier dette også om vårt samfunn, og hvem som er uønsket? 

 

 

 

 

  

     Navn 

Alder 

Forhold 

hjemme 

Fritid, 

aktiviteter 

venner 

Familie 

Dagtid 
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Vedlegg: 

Orkdal 1689 – Anne Marie og Johan dømmes til døden 
 Originalkilde: en domprotokoll fra 1689, Orkdal tingbok. Ligger i Statsarkivet i Trondheim. 

I Orkdal tingbok fra 1689 kan vi lese følgende: 

I 1689 ble et omstreiferfølge på seks personer arrestert av fogden i Orkdal og ført for retten.  I 

forhøret forteller han at han var sønn av en soldat og het Johan Svenssen Høg. Han var født i 

Jemtland men hadde bodd med sine foreldre i Trondheim i 20 år. Han ble anklaget for flere straffbare 

forhold: Han hadde satt uekte barn til verden, reist med falsk pass, og lurt presten i Surnadal til å 

døpe ett av hans barn som ekte. Han ble også utpekt som leder for følget. 

Hans tidligere kjæreste, Anne Maria ble anklaget for å ha født tre uekte barn, og for ikke å ha gått i 

kirken. Loven sa at etter tre uekte fødsler skulle kvinnen dømmes til ”kagstryking” (pisking). Anne 

Maria ble dømt til et strengere straff fordi barna var avlet med ”skielmere og Landstrygere”, og fordi 

hun ikke hadde betalt leiermålsbøter (bot som man måtte betale om man fødte barn uten å være 

gift).  

Anne Maria og Johan ble dømt til halshugging. Johan ble dømt etter Kong Christian den femtes 

norske lov, som sa at ledere for ”taterfølger” kunne straffes med døden. Anne Marie var gravid, og 

man skulle vente til barnet var født før straffen ble iverksatt. Deres hoder skulle settes på stake slik at 

andre omstreifere og ”letferdige horer” skulle avskrekkes.  

Dette følget besto av enkeltindivider som ikke var i slekt. Dette var altså ikke et ”ekte” taterfølge, 

men en brokete samling omreisende. (Taterfølger besto som regel av hele familier). Disse personene 

ble hovedsakelig dømt for hor og for brudd på kirkens regler. Men soldatsønnen Johan ble dømt til å 

være leder for et taterfølge!  Her har man altså misbrukt loven for å kvitte seg med en dårlig likt 

person. Eller kanskje maktutøverne ikke riktig visste, eller brydde seg om hvem som var å regne for 

tater?   

Hvordan gikk for de andre i følget?  ”Landstryger Elias” og ”Landstryger Jens” ble dømt til livstids 

staffarbeid på Bremerholm respektive to års straffarbeid på kobberverket. ”Hore Marit Follo” ble 

straffet med kagstryking og utvisning fra stiftet, og Johans kjæreste Alita, ble sendt til Trondheim 

byrett for videre utredning. 

En titt i amtmannens kopibok fra 1689 viser at to fanger som var dømt til Bremerholm rømte fra 

mørkestuen i Orkdal den 6. mai. Det er grunn til å tro at det var Elias og Jens. 
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1737 – taterjenta Maria sperres inne  

Originalkilder: Brev fra Stiftamtmannen om forholdene i Trøndelag 1737. (Trondheim stift og amt, 

Kopibok B50, 1735-1737, side 234). 

Fangeprotokoll fra Tukthuset 1745-1824. (64.1)Ligger i Statsarkivet i Trondheim. 

1737 skrev Stiftamtmannen et brev til Kongen, der han klaget på den store mengde med omstreifere 

som i det siste hadde kommet til Trondheim: Det var ”Onde selskap fra ulike land” - italienere som 

påsto å ha sittet i tyrkisk fangenskap, og ikke minst svensker som ikke kunne dokumentere sitt 

ærend. Stiftamtmannen ba Kongen om lov til å fengsle disse menneskene. I følge loven skulle de 

sendes ut av stiftet, men det nyttet ikke – de kom straks tilbake igjen, med tiggeri, trusler og 

ukristelig levnad. Spesielt i fjellbygdene var man plaget, skrev Stiftamtmannen.  

I samme brev ba Stiftamtmannen om å få fengsle et taterfølge – ”et helt Complot” som hadde blitt 

fanget av fogden i Stjør- og Verdal. Det besto av ”to MandsMennisker som hafde sverttet sig som 

Sianer [sigøynere]” og en enke med fem barn.  

Mennene ble internert på festningen, og kvinnen og barna ble satt på tukthuset.  

I en fangeprotokoll fra Tukthuset finner vi et av barna – den 13 år gamle ”taterjenta” Maria fra 

Sverige. Hun ble etter hvert satt ut i tjeneste, men rømte og ble sperret inne på Tukthuset igjen. Der 

ble hun boende resten av sitt liv, uten å ha gjort noe kriminelt.  

Som første by i landet etablerte Trondheim i 1637 en arbeidsanstalt for omstreifere og tiggere kalt 

Verkshuset – eller Tukthuset. Det ble etablert etter europeisk modell, og i begynnelsen skulle det 

bare ta seg av kvinner. Her skulle de sperres inne og gjøre rett for seg med nyttig arbeid. Den eldste 

fangeprotokollen som er bevart er fra 1750, og som aller første innførsel finner vi taterjenta Maria. 
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Niels og Johanne blir satt bort for å kunne gå på skolen  
Kopibok for fattigkommisjonen 1866, Orkdal sokneprest 668.III.8a.1, fol. 15  

Andreas Nilsens pass, Innleverte pass, Orkdal fogderi 1857.  

 

I 1866 banket hesteskjærer Andreas Nilsen og hans kone Aase Johnsdatter på døren til presten i 

Orkdal. De ønsket å få bosted i kommunen slik at deres to barn skulle kunne konfirmeres. Presten, 

som var bestyrer av fattigkommisjonen, skrev notater om familiens bakgrunn i fattigkommisjonens 

forhandlingsprotokoll, og her får vi vite at familien hver vår og høst i mange år hadde reist gjennom 

Orkdal.  

Barna ”ere opvoxede i Uvidenhed og kjende neppe Bogstaverne” konstaterte presten. For at barna 

skulle kunne undervises måtte de være bofast. Kommunen forsøkte å finne en jordlott som familien 

kunne slå seg ned på, men fant ikke noe passende. Barna ble derfor plassert ut i fosterhjem. Presten 

trodde at barna neppe ville klare å lære det nødvendige for å bli konfirmert, men i 

konfirmasjonslisten for 1866-67 Kan vi se at alle har passert eksamen med god karakter!  

Grisillafølget 
Familien Nielsen inngikk i det taterfølget som Eilert Sundt har beskrevet som Grisillafølget, som var 

ledet av Grisilla, ”en Mærkelig gammel kvinde”. Hesteskjærer Andreas Nilsen, var Grisillas sønn.  

I fantefortegnelsen fra 1845 kan man lese at følget hadde streifet rundt i 40 år og "farer frem med 

megen Djærvhed og medlemmene udgive sig af Profession at være Kammagere og Hesteskjærere" 

Pass 
Fram til 1860 måtte alle nom reiste fra en plass til en annen i Norge ha pass.  I Orkdals fogderis arkiv 

finner vi et innlevert pass fra Hesteskjærer Nilsen med familie. Her ser vi at Andreas Nilsen var 66 

tommer høy, hadde blå øyne og sort hår. På baksiden kan vi se at han hadde besøkt fem ulike 

kommuner i 1856-57.   



 

Kjærlighet og rykter

 

    

   Fra forestillingen: Kalle chatter med Katarina. Katarina gjør det slutt.

Kjærlighet og rykter 

Fra forestillingen: Kalle chatter med Katarina. Katarina gjør det slutt. 
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Kjærliget og rykter 

I forestillingen møtte vi Kalle og Katarina.  Vi fikk oppleve det første møtet mellom dem , og vi fikk 

også se da de slo opp. Kjærlighetserklæringen fra Kalle er egentlig en gammel kilde fra arkivene, et 

kjærlighetsbrev fra 1905. 

 

 

  

Mål:  
- Å bruke arkivmateriale/historiske kilder som grunnlag i en kreativ utforsking, dette for å 

avdekke hvilke temaer som kan ligge i en kilde.  

- Å utforske hvordan forskjellige kilder gir ulike framstillinger av en sak. Sette dette opp 

mot spørsmål om hvordan sannheter blir til, og ut i fra dette undersøke holdbarheten i 

slike sannheter. Sette kildebruk på dagsorden.  

- Å lære om helse/medisinsk historie fra tidlig 1900-tall, og forstå hvor stor betydning 

helsespørsmål kunne ha på samfunnet før i tiden 

- Å forstå en sak ut i fra dens historiske kontekst 

- Å arbeide med å aktivt bruke kilder for å forstå en sak 

Om oppleggene:  
Det er tre pedagogiske opplegg knyttet til kjærlighetsbrevet som kilde.  Det første og andre 

opplegget er kunstpedagogisk i sin utforsking.  De kan med fordel settes sammen til et helt 

opplegg, dersom det er tid for dette, men de kan også gjøres hver for seg. Det tredje opplegget 

kan være en fin videreføring av de to første oppleggene. 

   

Opplegg A utforsker brevet ut i fra dagens forståelse av rykter og sladder. Elevene engasjeres til 

selv å finne på hva som kan ha skjedd i historien om Anna og Amund.  Gjennom dette ser man 

hva elevene selv tar opp i forhold til problemstillingen, og hva de anser som sannsynlige rykter i 

dag. Dette leder frem til en erfaringsbasert diskusjon omkring hva vi kan regne som sannhet, og 

hvordan vi undersøker holdbarheten i det vi blir fortalt.  Dette kan være en sentral inngang til å 

sette kildekritikk på dagsorden. 

 

Opplegg B er på mange måter en videreføring av denne tankegangen, men det arbeides her med 

å se på ulike synsvinkler i en sak.  Gjennom å ta tak i elevenes forståelse av egen samtid, gir man 

dem en god mulighet til å jobbe med spørsmålene om synsvinklers betydning for fremstilling av 

en sannhet.  Opplegget legger til rette for en diskusjon om det finnes én sannhet og hvem vi skal 

tro på, og er en fin inngang til å diskutere hvordan vi skal tolke og forholde oss til kilder. 

Opplegg C tar i større grad tak i den historiske konteksten for brevet. Også her er ryktene i brevet 

sentralt, men her undersøkes dette i forhold til samfunnsforholdene rundt år 1905 (i dette 

tilfellet er tuberkulose vesentlig for saken). Denne delen tydeliggjør betydningen av å tolke en 

sak ut i fra dens kontekst, og den fokuserer på at aktiv bruk av kilder er nødvendig for å forstå en 

sak skikkelig.  
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A)Rykter og sannhet i dag - en kunstpedagogisk utforsking 

1) Gjennomlesning av brev  
 Elevene leser brevet fra Amund til Anna (vedlegg 1) 

2) Tablå i grupper 
 Elevene går i grupper (ca 5- 6 elever) og prøver å lage et tablå som viser øyeblikket der Anna får høre 

ryktene om Amund. 

Kommentar: Et tablå er et frysbilde som elevene lager selv der de tar ulike roller og stiller seg opp i 

forhold til hverandre som om man så en hendelse ”fryst” i tid.  De lager med andre ord det som kan se 

ut som et bilde av en situasjon tatt på et gitt tidspunkt, og står derfor helt rolig i sine positurer som de 

ulike rollene. Elevene bestemmer selv hvem de skal være og hvordan situasjonen skal se ut.  

 Relevante spørsmål til tablået: 

- Hvem får hun høre det av?  

- Hvordan reagerer hun?  

- Har hun noen å støtte seg på? 

- Er hun sjokkert?  

- Hvem er personene i forhold til hverandre?  

- Hva slags motivasjon kan de ha for å fortelle det? 

- Tror noen av ryktemakerne selv at det de videreformidler som rykter er sant? 

3) Dramatisering i grupper  
Elevene fortsetter i de samme gruppene. Nå skal de spille ut det som skjedde frem til og med tablået. 

Tenk at tablået er et bilde som kunne ha blitt tatt på et tidspunkt, og lag historien frem til dette 

bildet ble tatt. (Hva var situasjonen? Hvem sa hva?)  

4) Klassevisninger og diskusjon 
Se på alle historiene, og se hva elevene selv tar opp gjennom dette arbeidet. Hva anser de, ut i fra 

dagens forståelse av sladder og rykter, som noe som kunne ha skjedd? Hva sier dette oss om rykter i 

dag? Har vi lett for å tro på dem? Hvor lett lar vi oss påvirke av sladder? Glemmer vi å tenke på at folk 

kan ha et motiv med det de sier? Tar vi det vi hører for sannhet eller prøver vi å undersøke 

holdbarheten?    

Dette kan være grunnlag for en begynnende klassediskusjon som undersøker rykter, sannhet og ulike 

synsvinkler nærmere, i forhold til klassens forståelse fra sitt dagligliv.  

5) Klassevalg 
- Hvilke av historiene synes klassen er mest interessant i forhold til diskusjonen om kjærlighet 

og rykter?  

- Hvorfor skal vi velge en historie fremfor en annen?  

Kommentar: Dette gir retning for diskusjonen, samtidig som man lar elevene selv ta valg i forhold til 

det de oppfatter som det mest relevante perspektivet.  Klassen foretar et fellesvalg på hvilken 

dramatisering man skal gå videre med og definerer i felleskap hvilke roller/karakterer vi ser i 

historien. 
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B)Synsvinkler og sannhet 
 Kommentar: Oppgave 1 ”fortellinger/intervjuer i grupper” er ikke nødvendig for å gjennomføre 

oppgave 2.  Den gir imidlertid en fin inngang for skrivearbeidet og er med på å bygge kontekst før 

man arbeider med skrivingen. 

1) Fortellinger/intervjuer i grupper  
Klassen deler seg opp i ulike grupper (ca 5- 6 elever pr gruppe).  Hver gruppe finner ut hvem som vil 

være hvem med utgangspunkt i kjærlighetsbrevet (for eksempel Anna, venninna, ryktespreder 1 og 2 

dersom dette er karakterene i historien). Elevene bytter på å intervjue hverandres karakterer om det 

som skjedde. Alle slags spørsmål er tillatt. 

Eksempel intervju av Anna: Hva heter du? Hvor gammel er du? Har du vært sammen med Amund 

lenge? Hvilke rykter hørte du? Trodde du på ryktene? 

2) Brev /dagbok 
Kommentar: Dersom man har gått rett på denne uten oppgave 1 som introduksjon, kan man gi 

elevene i oppgave å skrive ut i fra noen fastlagte roller; Anna, venninne/venn, ryktespreder 1, evt 

ryktespreder 2) 

Med utgangspunkt i en av rollefigurene fra historien skal elevene hver for seg enten,  

1) skrive et brev til Anna der de forklarer sin side av historien  

eller 

2) skrive i dagboka si og forklare historien slik de så den  

3) Opplesning av tekster 
Læreren eller elevene selv leser opp noen ulike brev fra de ulike personene, og tydeliggjør på den 

måten de ulike synsvinklene i forhold til saken.  

4) Klassediskusjon  
Spørsmål omkring brevene og synsvinklene blir grunnlag for en diskusjon: 

- Hvorfor var brevene så forskjellige?  

- Hva sier dette om sannheten? 

- Finnes det en sannhet?  

- Dersom man også hadde funnet brev i arkivene fra de andre involverte, hva hadde det fortalt 

oss om saken? 

- Hvem skal vi tro på? 

- Og hvordan skal vi tolke og forholde oss til kilder med bakgrunn i dette? 
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C) Kjærlighetsbrevet i historisk kontekst 
 

1) Oppgaver individuelt eller i grupper 

Tenk deg Anna var gravid og elsket Amund. Han hadde spurt om å få gifte seg med henne, og fått ja 

av hennes foreldre. Hun valgte likevel å ikke være sammen med Amund, men dra til byen på 

egenhånd med barnet.  Noen av de rykter Anna får høre har å gjøre med en sykdom i hans familie.  

1) Når er brevet skrevet? 

2)  Anna valgte å ikke være sammen med Amund, selv om hun var gravid og med hans barn. 

Folkesnakket handlet tydeligvis om hans families helse. Vet du om noen sykdommer som var 

vanlige på denne tida?  

3) Gå inn på kildenett.no og les under punktet helse. Der finnes artikler om tuberkulose.  

a. Tror du Amunds familie kan ha vært smittet av tuberkulose, og at dette var årsaken 

til folkesnakket? 

b.  Hvorfor var det så farlig om familien hadde tuberkulose?  

c.  Lag en liste over argumenter for hvorfor Anna skulle holde seg unna Amund dersom 

det var sant at han eller hans familie hadde denne sykdommen. 

4) Sykdommen kan ha stoppet et kjærlighetsforhold. Finnes det sykdommer i dag som er så 

farlige at det kan ødelegge et kjærlighetsforhold? Er det andre ting i dag som er så vanskelig 

at det kan ødelegge for kjærligheten?  

2) Rollespill med rollekort i par  
Bruk de vedlagte rollekortene som utgangspunkt for et rollespill mellom Anna og hennes far/mor. 

Dette gjøres i par.  

3) Visninger 
Fremføring av rollespillene enten i grupper eller foran hele klassen. 

4) Klassediskusjon  
Etter rollespillene har man utgangspunkt for en klassediskusjon: 

- Hva viser spillene; hvor ligger konflikten? 

- Kan vi forstå begge parter? (synsvinkel blir igjen sentralt) 

- Hvis dette var sant, vil Anna da høre på sin mor/far?  

- Er dette en så alvorlig sykdom at hun ikke hadde noe valg? 

- Finnes det noe tilsvarende i dag? 

5) Les bakgrunnsinformasjonen om Anna og Amund 
Her får du vite i hvilken sammenheng kjærlighetsbrevet bre skrevet, og hvorfor det har havnet i 

arkivet.  Se vedlegg. 
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Rollekort 

Anna: 
Året er 1905. Du elsker Amund, er gravid og vil gifte deg med han. Du har hørt at det er noen rykter 

om han i bygda, men du vet ikke hva de handler om.  Du mener at folk ofte er opptatt av å ødelegge 

gjennom å fortelle usannheter om andre. Dessuten har Amund fortalt deg at du ikke skal tro på det 

de andre sier, men stole på han. Du stoler på han hundre prosent, og du vil nå overbevise din mor/far 

om at alt av rykter er bare tull. 

Annas mor/far : 
Året er 1905. Du er Annas mor/far. Du har tidligere lovt Anna at hun kan gifte seg med Amund fordi 

hun elsker han. Du synes dessuten han er en bra fyr, og synes egentlig det hadde vært best om de ble 

gift ettersom din datter er gravid. Du har akkurat fått høre at Amunds familie har den forferdelige 

sykdommen, og er veldig redd for din datter. Du må fortelle henne at hun ikke får lov til å gifte seg 

med han. Du har bestemt deg, og er veldig sta nå, fordi du er så redd for Anna. 
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Vedlegg 1. 
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Avskrift av brev fra Amund Guldvig til Anna Reines av Stamnes 

Fosen sorenskriver, Partenitetssaker 10C 01, sak 955/1909   18/2 1909   Saksvedlegg 5.  

(Språket er normalisert, og det er satt inn punkt og stykkedeling slik at det blir enklere å lese).  

Olden som det står om i brevet er navnet på gården der Anna bodde.  

Guldvik den 16. Mars 1905 

Min alltid elskende Anna ! 

Ja kjære Anna: Jeg er nu om dagene meget sørgmodig av mig etter den siste sammenkomst hos dig, 

det var ikke lenge, men Gud vet hva tid jeg treffer dig i muntlig tale - det kan hende at det var den 

siste gang, men det får stå sin prøve. Du skal tro jeg er aldeles nervøs av dette som du fortalte den 

aften - det er som sagt en pure løgn,  det skal jeg dø salig på like overfor Gud. Den kvinne som du sa 

du treffet,  den kjenner jeg meget godt. Min moder kjenner den enda bedre, det er sant hun er i 

familie med moder ,men ganske litet. Videre skal jeg berette dig muntlig hvis jeg treffer dig, og mer 

skal jeg også berette dig angående det du fortalte, men som sagt jeg er meget tungsint av 

fortellingen. Jeg har aldri gått så tung fra Olden noen gang før, men jeg håper at du ikke tror disse 

sladrende mennesker, jeg tror dem ikke. Jeg tror at du min snille Anna er situasjonen voksen like 

overfor disse ondskabelige folk.  Det har alltid vært således med folket her i bygden,  det er mig 

denne gang , siden bliver det nogen annen.  

Min kjærlighet til dig er så stor - hvis jeg ikke får dig til min livsledsager så bliver det ikke nogen 

annen. Videre talt så er jeg totalt vrak, mitt hjerte brister av sorg for tapet av dig Anna. Du må tro jeg 

får ikke sove om nettene etter denne tur, og likeså ingen spise bliver det heller. Jeg vet ikke hva jeg 

skal gjøre av mig - bliver det verre så går det galt med mig. Jeg tenker på saken så lenge at jeg bliver 

sinnssvak. Tenk jeg sitter og dikter dette brev, men jeg gråter således at jeg ikke ser at skrive 

ordentlig.  Du skal tro folket her, de spør hva som feiler mig, de ser at jeg går så dusemang,  jeg går i 

så dype tanker at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Du tror vel at jeg lyver men en vet alt, tenk Anna mitt 

hjerte banker således etter dig så at jeg hører det. 

 Hvis det er Guds bestemmelse som, det tror jeg,  at det blev således at vi to skulle treffes og blive 

kjent med hverandre, og at våre hjerter og fornuft skulle forenes med tro og kjærlighet til hverandre i 

livet, både i medgang og i motgang - la da mennesker tale, for de bliver ikke hørt. De skal en gang få 

gjøre rede for hva  de har sagt både om mig og ligesom de andre. Ja kjære Anna hvis de bliver dig for 

stri så si fra til dem og reis - det vil si hvis du har kjærlighet til mig.  Det skal vise sig hvem som er 

verst av mig eller av dem som opparbeider uskyldige planer om mig og mine foreldre.  Det er flere 

mennesker som taler vel om mig enn det er som taler vel om dem som taler ille om mig. Jeg skal 

alltid se folket i øynene for min ærlighet og ikke blive verken rød eller hvit som mange andre -tro mig 

på det Anna.  

Jeg må vel til at slutte for denne gang.  Kanskje det er den siste også men da må jeg da si dig adjø, 

men jeg håper på lysere nyheter. Skriv snart - jeg kommer aldri til Olden mer.  Du må gjøre dig et 

ærend til Lysøsund så jeg får treffe dig Anna. Si enten at du går Vasskaret eller landeveien når du 

skriver, og si hva tid du går hjemmefra,  så skal jeg komme dig i møte. Adjø Anna for denne gang. 

Skriv snart, 

Amund Guldvik 
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Vedlegg 2. 

Kjærlighet og rykter - bakgrunn for historien om Amund og Anna   
Amund og Anna bodde på Fosen. I 1904 møttes de på et ”dansemoro” og ble forelsket. De ble 

kjærester, og Amund besøkte ofte Anna der hun bodde og jobbet i en familie. Han overnattet også 

flere ganger. Han sa til henne at han ville gifte seg med henne. Han skrev flere brev til hennes mor og 

fikk samtykke. Men så sluttet han plutselig i mars 1905 å besøke Anna. I et kjærlighetsbrev, som 

ligger i arkivet, skriver han at han ønsker at han skal få treffe henne igjen og at hun ikke skal tro på 

det sladder som en kvinne har fortalt henne. Det snakkes mye i bygda, men man skal ikke høre på 

dem som ”oparbeider uskyldige planer om mig og mine Foreldre”.  Eksakt hva som ble sagt på bygda 

vet vi ikke. Og Amund skriver videre at han ikke kan leve uten Anna. 

Anna søkte nå jobb i en familie utenfor Trondheim og meddelte Amund at hun skulle flytte. Siste 

kvelden, i slutten av mai, kom han for å si adjø. Det ble et romantisk avskjed og han overnattet hos 

henne.  Den natten ble Anna gravid.     

Anna flyttet til Trondheim, og hørte ikke av seg mer til Amund.  I februar 1906 fødte hun sitt barn. Da 

skrev hun til Amund og ba at han skulle betale barnebidrag. Han nektet å betale, og sa at han ikke var 

barnets far. Det ble rettssak der man skulle bestemme om Amund var faren eller ikke og om han 

skulle betale bidraget. I rettssaken forteller Anna at Amund hadde fridd til henne rett før avreisen og 

at hun hadde sagt ja, men at han dagen da hun skulle reise, ikke viste noen interesse for henne 

lenger. Hun viste fram kjærlighetsbrevet i retten for å bevise at de to hadde hatt et forhold og at 

Amund var faren. Amund å sin side sa i rettssaken at han hadde fridd til Anna, men at Anna hadde 

sagt nei, fordi hun mente at han var syk og ikke kunne forsørge henne.  

Hvordan det gikk?  Amund ble dømt til å betale barnebidrag, og barnet ble sannsynligvis satt bort 

som fosterbarn i en annen familie. Anna flyttet hjem til Nordland og tok tjeneste i en 

lensmannsfamilie.   

Kilde: Fosen sorenskriver, Partenitetssaker 10C 01, sak 955/1909. Statsarkivet i Trondheim.   

 


