
 
 

LÆRERHEFTE 

Oppfølgingsmateriale til teaterforestillingen  

 

 

 

 

Forestillingen er produsert av prosjektet Dora Devised i 2009. Heftet er laget av teaterpedagog, 

dramaturg og prosjektleder for prosjektet Lene Helland Rønningen og formidlingsgruppen på 

Arkivsenteret i Trondheim. Redigert av Erlend Gjelsvik, Maria Press og Lene Helland Rønningen. 



ii 
 

Innhold 
Innledning ............................................................................................................................................... 1 

”Spor gjennom ingenmannsland” ....................................................................................................... 1 

Formål.................................................................................................................................................. 1 

Arbeidsområder .................................................................................................................................. 1 

Arbeidsmaterialet ................................................................................................................................ 2 

Relevans i forhold til læreplanen ........................................................................................................ 2 

Hirdgutten ............................................................................................................................................... 4 

Mål: ...................................................................................................................................................... 5 

Om oppleggene: .................................................................................................................................. 5 

A) Oppgaver til kilden ...................................................................................................................... 6 

B) Å dømme andre ........................................................................................................................... 7 

De reisende/taterne ............................................................................................................................. 12 

Mål: .................................................................................................................................................... 13 

Om oppleggene: ................................................................................................................................ 13 

A) Gruppearbeid – historiske oppgaver om tatere/de reisende ................................................... 14 

B) Casestudier ................................................................................................................................ 15 

C) Bygdevekteren - oppgaver ........................................................................................................ 17 

D) Bygdevekteren – en utforsking av synsvinkler .......................................................................... 18 

Vedlegg: ................................................................................................................................................. 19



1 
 

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 elever fra videregående 

skole. 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 kildematerialet 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  

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

eksempel vil Gaza-krigen fra tidligere i år 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 sammenhengen mellom fortid og nåtid. 

Arbeidsområder 
To arbeidsområder blir presentert i dette lærerheftet: 

1) Hirdgutten 

2) Det reisende folket/taterne 

Begge arbeidsområdene 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 den 

videregående skolen 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 

kompetansemål for studieforberedende utdanningsprogram ved de videregående skolene, 

innarbeider materialet flere hovedlæringsmål i historie, norsk, religion og etikk, og samfunnsfag. De 

to arbeidsområdene – hirdgutten og det reisende folket/taterne, – overlapper hverandre i relasjon til 

læreplanen på mange punkter. Det er imidlertid verd å understreke at begge arbeidsområdene 

utfordrer elevene på sin egen spesielle måte, og da også i forhold til de nedfelte kompetansemålene i 

læreplanen. Nedenfor har vi listet opp noen av de aktuelle kompetansemålene som tas opp i det 

pedagogiske materialet: 

Historie – mål for opplæringen er at elevene skal kunne: 

 

(i) finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger; (ii) 

presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne 

personens handlinger; (iii) bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere 

den kildekritisk i egne framstillinger; (iv) identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere 

hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger; (v) utforske ulike korte historiske 

framstillinger av en og samme hendelse, og diskutere forfatternes valg av innfallsvinkel og 

spørsmålsstilling; (vi) undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere 

hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden; (vii) gjøre rede 

for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 

1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken. 
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Norsk – mål for opplæringen er at elevene skal kunne: 

(i) mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og 

framføringer som aktør og tilhører; (ii) bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise 

åpenhet for andres argumentasjon; (iii) skrive tekster i ulike kreative sjangere; (iv) hente, vurdere og 

anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid. 

Religion, og etikk 

Å kunne uttrykke seg muntlig i religion og etikk innebærer å lytte og formulere seg gjennom samtaler 

og dialog. Dette betyr at holdninger til etiske, filosofiske og religiøse spørsmål blir prøvd ut og formet 

gjennom møtet med andre. Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: (i) drøfte samarbeid og 

spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk 

og filosofisk utfordring; (ii) føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål.  

Samfunnsfag - mål for opplæringen er at elevene skal kunne: 

(i) definere begrepet kultur og gi eksempel på at kultur varierer fra sted til sted og endrer seg over 

tid; (ii) beskrive hovedtrekk ved kulturen til noen minoriteter i Norge og drøfte utfordringer i 

flerkulturelle samfunn; (iii) forklare hvorfor fordommer oppstår og diskutere hvordan fremmedfrykt 

og rasisme kan motarbeides.  
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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? Hvem er det sendt til? 

 

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

 

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

 

4) Hvordan vurderer du svaret som er skrevet på samme brev? Og, hva forteller svaret deg om 

samtiden? 

 

5) Hva vet du om skolehverdagen under 2. verdenskrig? Om du ikke vet – finn det ut på 

www.kildenett.no ! 
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B) Å dømme andre 
Kommentar: Det er viktig at elevene leser brevet fra hirdguttens far før de begynner på disse 

oppgavene.  

Det er mulig å gjøre bare deler av opplegget, for eksempel fokusere på enten oppgave 1 sammen med 

oppgave 2 eller heller fokusere på oppgave 3.  

I dette opplegget utforsker man tematikken mer i dybden gjennom å bruke kreative metoder for å 

muliggjøre en sterkere innlevelse. Dette gir et godt utgangspunkt for diskusjon. 

1) Skriveoppgave 
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, kan 

de to ikke møtes lenger. For å kunne fortsette å ha kontakt skriver de hemmelige lapper til hverandre 

som de sender til hverandre på skolen.  

Skriv de første lappene som sendes mellom Gunnar og Ole etter hendelsen. 

2) Pardialog 
Elevene går i par og velger en av lappekorrespondansene de har skrevet. På bakgrunn av dette 

utfører de en dialog i rolle av en av to følgende situasjoner: 

a) Nazist-far og hans sønn: Faren til hirdgutten finner lappene og konfronterer han med det han 

har skrevet. Sønnen prøver å forsvare og forklare seg. 

b) Motstandsmor og hennes sønn: Mora til Ole finner lappene Ole og Gunnar har skrevet til 

hverandre og konfronterer han med dette. Sønnen prøver å forklare situasjonen. 

3) Visninger og klassesamtale 
Pardialogene, eller noen av dem, vises for hele klassen. Man kan så stille spørsmål omkring hva man 

ser og hva slags betydning dette har:  

- Hva ser vi i de ulike spillene? Hva sier dette oss om forståelsen for situasjonen? 

- Er det vanskelig for unge å stå opp for sine egne meninger? 

- Hva må til for at argumentene skal ha kraft?  

- Kan man sammen finne argumenter som har bedre gjennomslagskraft? 

4)   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? 

5) 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.  
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Fortell hirdguttens historie etter krigen. Hvordan gikk det med han og hvordan ble hans nye liv?  

Sjanger: Dagbok eller fortelling.  

6) 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. 

7) 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? 
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Kilde: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, NS-sak 16/41, G 585. Statsarkivet i Trondheim. 
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De reisende/taterne 
 

 

Fra forestillingen: Taterjenta Johanne blir ført bort av bygdevekteren. 
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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. Opplegg C tar utgangspunkt i Bygdevekterinstruksen, som ble brukt i 

forestillingen. Elevene får i denne sammenhengen jobbet med kilderelaterte spørsmål. Opplegg 

D tar også utgangspunkt i Bygdevekterinstruksen, og utforsker ulike syn og perspektiver i 

dramatisert form. Det blir også presentert historiemetodiske diskusjonsoppgaver om synsvinkler 

og perspektiver, og hva dette betyr for fremstillingen av en sak. 

Merk at det legges opp til en fellesoppgave for oppleggene A og B, 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?  

- 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? 

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

reisende/taterne? Hvilke forskjeller ser vi? 

 

 

     Navn 

Alder 

Forhold 

hjemme 

Fritid, 

aktiviteter 

venner 

Familie 

Dagtid 
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C) Bygdevekteren - oppgaver 

1) Kildeoppgaver 

a) Når er brevet skrevet? Hvem er det rettet til, og hva vil skribentene med brevet? 

b)  Hva tror du at brevskriverne mener med at ”Distriktet lider sterkt av omstreifervesenet som 

har tiltaget i Betenkelig grad siden Bygdevekterplassen blev nedlakt” ?  

c) Brevet er funnet i Inderøy kommunearkiv, sammen med nedenstående instruks. Hvilke 

slutninger kan du dra om behandlingen av omstreifere i Inderøy ut fra disse to 

dokumentene? Hvordan har du brukt kildene i din bevisføring?  

d) Les paragraf 2 i instruksen. Hva er felles for folkegruppene/yrkesgruppene som 

bygdevekteren i følge instruksen skal utvise? 

e) Hvorfor tror du at disse gruppene ikke var ønsket i distriktet? 

f) Hva skulle bygdevekteren gjøre med disse gruppene?  

2) Fordypning I 

a) Hvem var ”omstreiferne”?  Les på Kildenett:             

http://www.kildenett.no/temaer/Romanifolket.Taterne 

b) Hvilke lover lå til grunn for bygdevekterens arbeid? (Les ev. på Kildenett.no under 

”Befolkningen”) 

3) Fordypning II 

Gå inn på nettsidene til Glomdalsmuseet. De har laget en nettutstilling om tatere/romanifolket i 

historie og nåtid. http://museumsnett.no/glomdalsmuseet/html/romani/latjo-drom/index.htm 

Beskriv hovedtrekkene til romanifolkets kultur og drøft hvorfor du tror at det har oppstått så mange 

konfrontasjoner mellom denne kulturen og det norske samfunnet?   
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D) Bygdevekteren – en utforsking av synsvinkler 

1) Gjennomlesning av kilder 
Elevene leser bygdevekterinstruks og evt. en av historiene om taterne. 

2) Eksperten 
Elevene deler seg inn i grupper på tre, og tar en av ekspertrollene under: 

a) Historikeren 

b) Tater 

c) Politiker som ser behov for innstramning i asylpolitikken 

 

Elevene prøver å se kilden (bygdevekterinstruksen) ut i fra sitt ståsted som ekspert på saken. 

Alle de tre mener å være ekspert på kilden, men de har ulikt blikk på den og vil derfor 

prioritere forskjellig.  

De to andre elevene i gruppa intervjuer den siste (som a, b eller c) for å prøve å få mest mulig 

forståelse for saken. De bytter så på slik at alle blir intervjuet. 

3) Reportasje 
Elevene skal nå skrive en reportasje om kilden med utgangspunkt i det de to andre 

ekspertene i gruppa uttalte. De må prøve å balansere synspunktene for å få frem en 

fremstilling av kilden.  

4) Opplesninger og klassediskusjoner 
En del av reportasjene leses opp for klassen, evt. fremføres. Dette gir grunnlag og retning for 

en diskusjon om fremstilling av kilder, fremstilling i media, forholdet mellom primær og 

sekundærkilder og en synsvinkels betydning for fremstillingen av en sak.  

Relevante spørsmål kan være:  

- Hvordan endrer fremstillingen av kilden seg ut i fra ulike synsvinkler og posisjoner? 

- Gir reportasjene en god fremstilling av primærkilden?  Hvorfor/hvorfor ikke? 

- Hva er det viktig å være oppmerksom på i medias fremstilling av en sak? 

- Hva burde man hatt av informasjon for å kunne gi en god fremstilling av behandlingen av 

taterne?  

- Hva er viktig å tenke på når man leser sekundærkilder, eller fremstillinger av en sak i 

media i dag? 

 

 

 

 

 

 



19 
 

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.   
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Kilde: IKA Trøndelag, Inderøy Kommune, Saksarkiv formannsskap 010.F18
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Kilde: IKA Trøndelag, Inderøy Kommune, Saksarkiv formannskap, 010.F18
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Avskrift – bygdevekterbrev: 

Undertegnede Skatteydere i Inderøens hered, henstilles herved til det ærede Herestyre at 

gjenopprette den tidligere Bygdevækterpost, da Distriktet lider sterkt under Omstreiferuvesenet som 

har tiltaget i Betænkelig grad siden Bygdevækterposten blev nedlakt. 

 

        Inderøen i August 1912 


