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Innledning 

 

Taterne er en norsk folkegruppe som har bodd i Norge siden 1500-tallet. Ut fra språkstudier er 

det enighet om at taterne opprinnelig utvandret fra India på 500-tallet.  Mange bosatte seg 

ulike steder i Europa, og en del fant veien helt nord til Norge. Det er brukt mange ulike 

begrep om folkegruppen tater, romanifolk, vandrer, reisende, og de negative betegnelsene 

fark, fuss, fant og splint. I offisielle dokument brukes begrepene tater og romanifolket (St. 

meld. nr 15 Nasjonale minoriteter i Norge – Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, 

romanifolket/taterne og skogfinner (2000-2001). Dette heftet er resultat av et 

samarbeidsprosjekt med Taternes Landsforening (TL), og det er derfor naturlig å benytte 

begrepet tater. I 1999 fikk taterne sammen med skogfinner, kvener, jøder og rom/sigøynere 

status som nasjonal minoritet. Dette er en viktig milepæl som gir taterne rettigheter som for 

eksempel å bruke og å videreutvikle sitt eget språk romani, og til å leve i tråd med sin kultur, 

noe som innebærer reising.  I tillegg er barnehage og skole pålagt å snakke om minoritetene. I 

Rammeplan for barnehager nevnes de nasjonale minoritetene, og det heter at det kulturelle 

mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen (KD Rammeplan for barnehager, 2011). I 

Kunnskapsløftet for skolen heter det at alle norske barn skal lære om våre nasjonale 

minoriteter (KD Kunnskapsløftet, 2006).  

 

I dette heftet gis det først en kort innføring i taternes historie og kultur. Deretter skisseres to 

opplegg for arbeid med taterkultur i barnehagen.  

Det første opplegget som presenteres er basert på erfaringer fra et prosjekt som har pågått i 

ulike barnehager siden 2010. Prosjektet er et samarbeid med Taternes landsforening og 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). 

 

Det andre forslaget er laget på bakgrunn av den erfaring som er gjort i prosjektet. 

Bakerst i heftet er fire fortellinger fortalt av taterne selv. 
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Kort om taternes historie og kultur 

 

Hvem er taterne? 
En kan ikke se om en person er tater, de ser ut som andre Norske. Taterne skiller seg ikke ut 

hverken i klesdrakt, utseende eller språklig som for eksempel folk fra Pakistan eller Somalia.   

Dessuten er det flere tatere som bevisst holder sin identitet skjult. Taterne er ikke en ensartet 

gruppe, og det er mange ulike oppfatninger av hvordan eller i det hele tatt om kulturen skal 

formidles til andre. Hylland-Eriksen (2011) kaller denne prosessen etnisk revitalisering som 

han beskriver som… ”en kollektiv kraftanstrengelse for å styrke en identitet som er i ferd med 

å bli visket ut, en kultur som er i ferd med å gå tapt”. Han sier det er ulik type revitalisering, 

og nevner norske innvandrermiljøer, hvor noen ønsker å være så moderne og vestlige som 

mulig, mens andre er bekymret over tradisjonene og verdienes forfall. Det samme kan sies om 

norske tatere. Noen kan delta på sommertreff for tatere en gang i året, andre gifter seg med 

ikke-tatere og tar fullstendig avstand fra kulturen og miljøet. Mens andre finner seg til rette 

både blant tatere og ikke tatere. De bekymrer seg for at kulturen skal forsvinne. Det vi ønsker 

er at barna våre skal føre tradisjonen videre med reising og håndverk, sier mange tatere. Men 

på tross av at taterne i dag lever som andre norske og har sine rettigheter som nasjonal 

minoritet er det fortsatt en del utfordringer. Mange tatere føler seg diskriminert i samfunnet, 

blant annet i forbindelse med reising. Skolen har i liten grad lagt til rette for undervisning i 

reiseperiodene, noe som kan føre til at barna får mangelfull skolegang. I tillegg strever en del 

tatere med angst og føler utrygghet på grunn av myndighetens politikk opp gjennom historien. 

I dag er taterne godt integrert i det norske samfunnet, men det har ikke alltid vært sånn! 

Tidligere holdt en seg helst til egen gruppe, og for eksempel giftemål mellom tater og ikke-

tater var like lite populært i begge gruppene. Det beste var å gifte seg innen samme slekt: Best 

det – for da visste en hva en gikk til. 

 

Myndighetens politikk overfor taterne  
 

 I perioden 1900-1989 ble 1500 barn tatt fra sine biologiske foreldre og plassert i barne- eller 

fosterhjem (Hvinden, B. 2000, Eide, B. og Aanesen, E. 2008, St.meld. nr. 15 2000-2001).  

 

Helt siden taterne kom til Norge på 1500-tallet, har de møtt motstand. De har blitt forfulgt, og 

sett ned på i samfunnet. De har blitt diskriminert på grunn av sin kultur, sin reisende livsform 

og sitt levesett, som var forskjellig fra majoritetsbefolkningen i Norge. Taterne har også blitt 
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utsatt for en svært streng assimilasjonspolitikk, og egne lover er laget for å prøve å regulere 

deres liv og levesett (Gotaas, 2000, Møystad (2009).  

Møystad (2009) nevner eksempler på aktuelle lover: 

 

Vergerådsloven fra1896  

Med loven i hånd kunne myndighetene ta barn fra sine foreldre og plassere dem i fosterhjem 

eller i barnehjem. 

 

Løsgjengerlover fra1900  

Loven kriminaliserte den reisende livsform og tigging. Taterne gjorde begge deler, de reiste 

og de ba om penger. 

 

Handelsloven fra1929  

Loven forbød tradisjonell handelsvirksomhet. Personer måtte ha politibevilling eller 

næringsbrev for å handle. Problemet var at mange politi nektet å utstede handelsbrev til tatere. 

 

Dyrevernloven fra1951  

Loven hadde en passus som sa at reisende ikke hadde lov til å bruke hest for å frakte folk 

og/eller varer. Dette var en veldig inngripen i taternes liv, siden de brukte hest på reise.  

 

Lov om tvangssterilisering fra 1934  
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Målet med loven var å utrydde mindreverdig arvemateriale fra befolkningen, og å redusere 

omfanget av psykisk utviklingshemming, kriminalitet 

og alkoholisme. Taterne ble sett på som en gruppe 

med høy kriminalitet og et generelt forargelig levesett 

(St. meld nr 15 2000-2001). Mange taterkvinner ble 

sterilisert i løpet av perioden 1934-1977, da loven ble 

opphevet. 

 

Norsk Misjon blant hjemløse – 

”Misjonen” 
Taterne skulle assimileres til den norske kulturen. 

Den praktiske gjennomføringen for denne 

fornorskingsprosessen ble lagt til en privat stiftelse, 

Foreningen til motarbeidelse av omstreifervesenet, 

senere kalt Norsk misjon blant hjemløse, eller bare 

Misjonen. Misjonen hadde flere arbeidskolonier for 

familier, men Svanviken på Nordmøre var den største, og har på en måte blitt stående som 

selve symbolet på frykt og angst blant taterne. Ønsket fra Misjonen var at taterne skulle bli 

”ordentlige bofaste” norske borgere, og i arbeidskoloniene var det forbudt å snakke romani, 

synge tatersanger, reise eller ha kontakt med slektninger og andre tatere. Dersom familiene 

bodde i fem sammenhengende år på Svanviken, var de sikret en fast bolig. Noen tatere  

 

gjorde det, men mange klarte ikke fem år uten sin egen kultur, reising og familie, og mistet 

dermed sin sjanse til en fast bolig.  

 Etter endt opphold på Svanviken sørget Misjonen for at familiene ble plassert i hus 

langt fra slekt, venner og andre tatere. De skulle isoleres fra uheldig innflytelse (Kjeldstadli 

2003:452). Selv om arbeidskoloniene var viktige for Misjonens arbeid viser Pettersen 

(2000:80) gjennom sin forskning at Misjonens fokus var mer rettet mot taternes barn enn på 

bosetting av familien. Dette bygger hun blant annet på taternes tradisjonelle ”reisende 

livsform og kulturen”, og ”at forsøk på avlæring hadde måtelig sjanser for å lykkes”. Tallene 

under viser at Pettersen kan ha rett i sine antagelser. I perioden 1900-1989 ble 1500 barn tatt 

fra sine biologiske foreldre og plassert i barne- eller fosterhjem (Hvinden, B. 2000, Eide, B. 

og Aanesen, E. 2008, St.meld. nr. 15 2000-2001). Taterne selv mener at tallene er feil, og at 
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det er flere som har blitt fratatt barn. Det en med sikkerhet kan si er at svært mange har på en 

eller anen måte blitt berørt, fordi de har vært i slekt med barnet og kjent på smerten over tapet. 

Misjonen så det som sin oppgave å redde barn fra reiselivet og å få dem bofaste. Redselen for 

å bli fratatt et barn førte til at mange tatere flyktet fra bygda når de hørte at Misjonens folk var 

i nærheten. Flere tatere har fortellinger om det å bli fratatt et barn.  Dette er fortellinger fulle  

av lengsel og smerte etter et barn de kanskje aldri fikk se igjen. Å bli fratatt et barn setter spor, 

og mange strever fortsatt med angst og utrygghet. Noen ganger ble barna tatt mens de var helt 

små, før de hadde noe begrep om hva det ville si å leve som tater. Mange av disse barna har 

aldri truffet sine biologiske foreldre, og de har aldri blitt fortalt at de er av taterslekt. Dette var 

i tråd med Misjonens intensjoner.  De hevdet at ethvert barn som ble forent med sine 

biologiske foreldre ble sett på som et tapt barn (Kjeldstadli, 2003:450). Taterne formidler hvor 

vanskelig det var å skjønne myndighetenes inngripen i deres liv, og den manglende 

forståelsen og respekten for det livet de levde, likte og ønsket at også deres barn skulle ta del 

i. Selvfølgelig kan en del tatere se tilbake og si at livet var vanskelig for eksempel når de gikk 

langs landeveien i kulde og regn og ikke visste hvor de skulle sove om natten. Men de var 

likevel sikre på at de gjorde det beste for barna sine. Og de visste at de hadde et nettverk rundt 

seg som stilte opp i vanskelige situasjoner.  

 

Konsekvenser av myndighetenes politikk  
 

Mange tatere sier de er utrygge når de er sammen med ikke-tatere. De sier det er som å leve i 

to verdener, en hjemme og en ute. Det er ikke det at taterne ikke fungerer i samfunnet, det 

gjør de i aller høyeste grad, men det er opplevelsen av å ikke høre til, ikke føle seg som ”de 

andre”. Mange sier at det er bare når de er sammen med sine egne, at de kan slappe av og 

være seg selv. På et vis er det vanskelig å forstå. Taterne er svært utadvendte, snakker og ler 

gjerne, er omgjengelige og lette å være sammen med. Det er taterne som opplever det 

annerledes. Mange føler de må gå på akkord med seg selv, og at de må være annerledes for å 

fungere i storsamfunnet. En taterkvinne sier at noe av årsaken er at de er  
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mistenksomme. Mange av oss er alltid på vakt og 

tenker: Er dette noe som er positivt for meg, eller er det 

et nytt overgrep? En annen kvinne sier: Jeg vil så gjerne 

stole på ”de andre”, men igjen og igjen opplever jeg å 

bli skuffet.  

Mange har angst for å ikke være gode nok foreldre. Vi 

er jo så glad i ungene våre, og vi gjør alt for dem, sier 

mange tatere. Men likevel, erfaringene fra tiden med 

Svanviken ligger der i større eller mindre grad. De har 

en historie som er spesielt vond. Det er et tankekors at 

taterne har vært i Norge i 500 år. De er norske, snakker 

norsk, utfører sitt arbeid og er gode samfunnsborgere, 

og likevel er det mange som ikke føler seg verdsatt i 

samfunnet. Myndighetene må bære en del av ansvaret  

Jonny Borge: Et uttrykk for de overgrep som er gjort overfor taterne. 

Fra en utstilling på Glomdalsmuseet 

 

for dette. Det er de som i sin tid iverksatte fornorskingsprosessen av taterne, og ingen annen 

norsk gruppe har vært utsatt for tilsvarende. Vi finner den samme politikken i andre land 

overfor ulike minoriteter, og det som også er felles, er at generasjoner som har opplevd det 

vonde, overfører en del av sin angst og utrygghet til den neste generasjonen. De færreste 

tatere som vokser opp i dag har opplevd overgrep, likevel er det mange som føler at de ikke 

blir godtatt av de andre barna, de finner seg ikke til rette i samfunnet, og de bærer på en 

nedarvet angst. 

 Det må også nevnes at myndighetene har gjort forsøk på å bøte på de feil som er gjort. 

I 1999 fremsatte daværende kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad en 

offisiell unnskyldning for de overgrepene som norske styresmakter har gjort seg skyldige i 

overfor taterne/romanifolket opp gjennom tidene. (St.meld. Nr.15).  Også Den Norske Kirke 

har gitt en offisiell unnskyldning til taterne.  

 I 2004 bevilget Stortinget en sum på 75 millioner kroner til romanifolket/taterne, som 

en kollektiv erstatning for de overgrep storsamfunnet har utsatt denne nasjonale minoriteten 

for. Avkastningen av disse midlene forvaltes av en stiftelse som består av organisasjoner som  
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representerer romanifolket/taterne, og som også er berettiget til grunnstøtte fra det offentlige. 

Avkastningen skal, etter vedtatte retningslinjer for utdeling, gå til prosjekter og tiltak som kan 

bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre denne nasjonale minoritetens kultur og historie 

(Romanifolket/taternes kulturfond). 

  

1999 offentlig unnskyldning fra norske myndigheter over den urett som er begått           
            mot taterne 
2000 offentlig unnskyldning fra Den Norske Kirken. 
2004 opprettelse av Romanifolket/Taternes kulturfond. 
2011 granskningskommisjon nedsettes for å kartlegge politikk og tiltak overfor  
           taterne fra 1800 tallet til i dag. 
 

I 2006 åpnet Glomdalsmuseet en egen avdeling viet taternes historie og kultur. Og i 2011 

nedsatte fornyingsminister Rigmor Aasrud et utvalg som skal kartlegge konsekvensene av 

norsk romanipolitikk.  Det nyoppnevnte utvalget skal arbeide med å kartlegge de faktiske 

forhold når det gjelder politikk og tiltak overfor taterne/romanifolket fra norske myndigheter, 

organisasjoner og virksomheter siden midten av  

1800-tallet og frem til i dag. Utvalget skal dokumentere hvilke konsekvenser politikken har 

hatt både for enkeltindivider og for romanifolket/taterne i Norge som helhet, og vurdere 

funnene i lys av norsk lovgivning 

og de folkerettslige forpliktelser 

som Norge var og er bundet av. 

Observatører fra tater/ 

romaniorganisasjonene vil følge 

utvalgets arbeid og være 

diskusjonspartnere. 

 

 

 

Kronprins Haakon åpner utstillingen ”Latjo Drom” 

Foto Knut Fjeld, Østlendingen 

 

Historien har satt spor 
Mange av taterne som er intervjuet (Larsen 2010) føler seg annerledes enn 

majoritetsbefolkningen i Norge, og har gjennom et helt liv undertrykt sin tateridentitet og 

kultur. De opplever at den vonde delen av historien er dypt forankret, og sier at det er bare når 
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de er sammen med sine egne de kan slappe av og være seg selv. Historien har satt spor, og 

selv om ikke alle tatere har vært på barnehjem, i fosterhjem, blitt fratatt barn, eller 

tvangssterilisert har de helt sikkert en i familien eller i vennekretsen som har blitt utsatt for 

denne type overgrep.  Vi er jo så glad i ungene våre, og vi gjør alt for dem. Likevel er vi 

livredde for å gjøre noe galt og at noen skal ta ungene våre, sier mange tatere.  De færreste 

tatere som vokser opp i dag har opplevd overgrep, likevel er det mange som føler at de ikke 

blir godtatt av de andre barna, de finner seg ikke til rette i storsamfunnet, og de bærer på en 

nedarvet angst. Jeg vet jeg har overført angsten til mine barn, sier en eldre taterkvinne. 

Undersøkelser viser at generasjoner som har opplevd den vonde delen av historien, overfører 

en del av sin angst og utrygghet til den neste generasjonen. Vi ser lignende erfaringer fra både 

Sanfolket i Botswana (Gunnestad, Larsen & Nguluka, 2006), og blant de Aboriginske elevene 

i Australia og Navajo elevene i New Mexico som går på skole preget av den hvite nasjonale 

kulturen (Søbstad og Lillemyr, 2007). Også blant romfolket i Slovakia ser vi likheter. 

Krajocovicova (2009) referer til Rosinsky` s forskning (2006) som sier at bare 80 prosent av 

romfolket i Slovakia har gjennomført grunnskolen. En av årsakene det blir vist til, er den 

dårlige erfaringen foreldre og besteforeldre har fra egen skolegang som de overfører til sine 

barn og barnebarn. Dagens barn av romfolk blir slik sett arvtakere av et samhandlingsmønster 

mellom generasjoner.  

 I samtaler med taterne er betydningen av informasjon til barnehagelærere og lærere 

diskutert.  Informasjon er et nødvendig skritt på veien til taternes anerkjennelse og stolthet 

over egen kultur. Gjennom prosjektet ”Taterfolket fra barn til voksen” (Larsen et. al 2009) har 

taterne formidlet mange ønsker til tiltak som de mener vil bidra til at barn finner seg bedre til 

rette i barnehagen og i skolen. Mange sier at de opplever barnehagen som fremmed, og for at 

barna skal føle trygghet er det vesentlig at de gjenkjenner noe fra sin egen kultur. Barn av 

taterslekt må få oppleve stolthet over at deres kultur er verdsatt på linje med kulturen i 

storsamfunnet. Kulturen skal ikke gjemmes bort, men synliggjøres og løftes frem. 

Taterkulturen er en del av den nasjonale kulturarven i Norge. Det er derfor sentralt at også 

andre barn enn de av taterslekt blir kjent med kulturen. Kunnskap er med å skape forståelse 

for det som er annerledes, og kan i neste rekke være med å forhindre diskriminering. Samene 

er en gruppe som har vist hvordan de har gått fra å være en diskriminert gruppe til å ha status i 

samfunnet, og deres kultur har i dag en fast plass i barnehage og skole. For personalet i 

barnehagen er det en forutsetning å kjenne til taternes historie og kultur for å kunne forstå 
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deres levevis, og angst for storsamfunnet. Med denne kunnskapen vil personalet ha bedre 

forutsetning for å legge til rette for barn og voksne. 

 

Taterne og reisekulturen 

Levesett før og nå  
Det er mange i Norge som liker å reise, likevel kan det virke som taternes trang til reising er 

noe forskjellig fra den vanlige norske befolkningen. Taterne har alltid reist, noen reiste med 

båt langs kysten, og andre reiste langs landeveien. Særegent for taterne var at hele familier 

reiste. Deres reisende livsform kan kalles familiebasert. Det hendte også at tatere reiste alene, 

men det var sjelden lenge av gangen (Gotaas, 2000). Mennene ville ikke dra alene til et annet 

distrikt for å utføre en jobb, og kvinnene ville ikke være alene. Derfor tok de med hele 

familien og alt de eide og dro i samlet flokk. Dette var livet – ”Latjo drom” – Den gode veien 

– det var her de likte seg, det var her de ville være. Kanskje er dette noe de har tatt med seg 

fra India? Vi vet ikke, men vi vet med sikkerhet at reiselivet og reiselysten har de felles med 

mange nomader fra ulike steder i verden. En nomade har reisingen som en del av sin identitet, 

og kanskje vil reiselysten alltid være der.  

  

Hvorfor reiser taterne? 
Frihetsfølelsen  

Mange tatere sier at de kan ikke være bundet til et ni til fire-liv. De har prøvd, men klarer det 

ikke.  De må vite at de kan dra når de vil, hvor de vil. De vil ikke styres av klokken, men vil 

selv bestemme tidspunkt for når de skal gjøre ulike oppgaver. Andre sier at de ikke vil ha en 

sjef som sier hva de skal gjøre. Taterne har vært sine egne sjefer, og det vil de fortsette med. 

 

Arbeid  

”Det er jo leveveien og kulturen vår: å handle, å ta oppdrag”, sier mange. Mange jobber som 

håndverkere og handelsfolk, og en del av håndverksoppgavene handler om hus, noe som gjør 

taterne mer avhengig av været enn om det hadde vært snakk om rent innendørsarbeid.  Mange 

reiser mest i perioden mars/april - september/oktober, som er høysesong for arbeid. 

 

Treffe slekt og venner  

Mange tatere hevder at de nesten ikke lever ellers om året, men kun om sommeren. En del sier 

også at de har liten kontakt med naboer og folk som ikke er av taterslekt, og derfor blir det så 
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viktig å reise for å opprettholde kontakten med slekt og andre tatere. Når vi har hekta av 

vogna, tent opp grillen og møter slekt og venner på bakken, da er det bare godt. Da kommer 

sangen, praten og fortellingene fra vinteren. Det er da vi lever, sier mange med en blanding av 

glede og vemod. 

 

Kristne arrangement  

Mange tatere ser det som viktig og nødvendig å delta på ulike kristne arrangement. 

 

Problem med å slå seg til ro 

En del tatere hevder at noe av årsaken til at de fortsatt reiser henger sammen med Misjonen, 

og med hvordan folk derfra oppførte seg mot taterne i tidligere tider. Angsten fra den gang 

Misjonen kom og skulle ta barna deres, sitter godt plantet i alle som har opplevd det. Alltid 

når de hørte at Misjonens folk var ute, rømte taterne bygda. De ville beskytte barna sine og 

gjøre alt for at de ikke skulle bli tatt fra dem. Denne angsten har kanskje ført til at det å reise 

bort har blitt noe taterne gjør dersom det oppstår vanskeligheter på jobben, på skolen eller i 

nærmiljøet.  

 

Problemer med bosted  

Levesettet har endret seg i Norge de siste tiårene. Det er større mobilitet, og folk flytter for å 

ta utdannelse, på grunn av at arbeidet krever det, eller fordi de vil bo nærmere slekt.  Alle 

tatere i Norge i dag har en fast bolig, likevel kan det virke som de flytter mer enn andre 

nordmenn. Noen flytter fordi arbeidet krever det, andre flytter fordi de ønsker å være nærmere 

annen slekt, eller fordi de ikke finner seg til rette i nærmiljøet. Enkelte flytter også dersom 

barna ikke trives, eller dersom barna blir plaget på skolen (Larsen 2011). 

 

Handel og håndverk 
Taterne livnærte seg som handelsfolk og håndverkere. De hadde faste ruter hvor de reiste og 

tilbød sine tjenester som malere, snekkere, murere og blikkenslagere for å nevne noen. 

Mange tatere opparbeidet seg et kjent navn og hadde steder som de kom tilbake til. Dersom 

folk synes taterne hadde gjort en god jobb, ville de gjerne at de skulle ta på seg en oppgave til, 

eller de anbefalte taterne til andre naboer og venner. I tillegg til de nevnte yrkene lagde og 

solgte taterne kniver, ulike kjøkkenredskaper, reparerte og solgte klokker og de handlet med 

hest. Mange tatere hadde god kunnskap om hester, og de kunne ofte kjøpe en syk hest, kurere 
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den og selge med god fortjeneste. Dessuten var det en økonomisk trygghet å eie en hest. Den 

kunne selges dersom nøden var stor. Noen ganger kjøpte taterne større parti småvarer fra 

grossist som de solgte videre. (Se bilde av handelsvarer i fortellingen om Anna). Taterne var 

gode til å finne steder med tilbudsvarer som de kunne selge videre med fortjeneste.  

 Tidligere foregikk handlingen for det meste ved salg på dørene.  Vi brakte varene på 

døra slik pizzaen kommer i dag, forteller en eldre taterkvinne. Mange forteller at de likte 

handlingen. Det var forbundet med spenning å komme til nye plasser og møte nye folk, og 

ikke minst var selve handlingen, kjøpslåingen, spennende. Det var ofte kvinnene som sto for 

handelen på dørene, men alle i familien måtte bidra til familiens inntekt. I dag er det en del 

tatere som tar arbeid som handelsreisende i vinterhalvåret. De kjøper opp store partier og 

reiser og handler slik de alltid har gjort. 

 

Barn og handel   
Mange tatere forteller at selv om de likte handling som voksne, så kunne det være et problem 

som barn. Det var ikke uvanlig at barna måtte skulke skolen for å være med og bidra til å 

skaffe inntekt. Helt fra barna var 7-8 år, var de med og handlet, og mange forteller at de til og 

med var på sin første handletur alene da de var så unge. Pengene de tjente, brukte foreldrene i 

husholdningen. Men det var ikke alltid de fikk penger for varene, noen ganger byttet de til seg 

mat, litt flesk, brød, egg eller kaffe.  

Eldre tatere forteller at de første gangene barna var på alenehandel, så sto gjerne de 

voksne utenfor mens de gikk inn, og barna følte seg både stolte og redde der de kom med sin 

lille koffert med knapper, tråd, strikk, sikkerhetsnåler og blonder. En kvinne i femtiårene 

forteller at de måtte hjelpe til da de var barn, og broren hennes var med og handlet da han var 

bare 6-7 år gammel. Selv var hun ikke med før hun var 12-13 år. Hun husker det godt. Noe 

hun minnes spesielt, er dagene før jul. Da satt hun og moren mange kvelder og laget nydelige 

papirengler med glitter på, som de senere solgte. Hun likte ikke å handle da hun var så liten, 

hun var blyg og syntes det var flaut å ringe på hos fremmede. Det var best når hun dro 

sammen med storesøsteren, for da kunne hun gjemme seg bak  søsteren og la henne stå for 

pratingen.  
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 En annen kvinne i syttiårene forteller at hun bare var 12 år da hun reiste alene på 

handletur hvor hun måtte overnatte. Hun sier også at hun aldri tenkte over at dette livet var 

noe spesielt. Alle andre hun kjente, levde på samme måten. De unge taterne måtte ta ansvar 

tidlig, og mange forteller at det har vært med på å gjøre dem sterke senere i livet. En del 

formidler at de følte seg store, og de voksne kunne stole på dem.  Andre har en mer smertefull 

erfaring fra sine første handleturer, og forteller om mobbing og om hvor nedverdiget de følte 

seg over å måtte ta handlevesken som barn. De syntes det var 

belastende både fordi de ønsket å gå på skolen, og fordi de andre 

barna ertet dem. Dessuten kunne det være flaut å handle. Barna 

ble satt i en posisjon som ikke var vanlig. Barn skulle jo gå på 

skole, leke og være sammen med andre jevnaldrende.  

 

Tatermusikken  
Musikken har en sentral plass i taterkulturen. Sånn var det før og 

sånn er det nå. Gleden, intensiteten og stemningen er der. På 

samme måten som håndverket, er musikken lett å ta med seg. 

Stemmen har en alltid, og en gitar, et trekkspill eller en fele er 

heller ikke det tyngste å bære. Flere tatere har opp gjennom 

årene livnært seg med spill til dans eller annen underholdning. 

Alle tatere som har reist, har erfaring med musikken og sangen. 

Så snart teltet var satt opp, maten spist, og de satt ute rundt 

varmen, startet sangen. Noen av de store spillemennene og 

stilskaperne i felemusikken i Norge har vært av reisende folk. De reisende spilte en viktig 

rolle som formidlere og spredere av folkemusikken. De reiste ofte utenom vanlige 

ferdselsveier og førte med seg kulturelle impulser mellom bygdene. Trekkspillet fikk sitt 

gjennombrudd på begynnelsen av 1900-tallet,og  ble tatt i bruk også av de reisende. Enkelte 

av dem utviklet seg til meget dyktige utøvere på dette instrumentet, og fikk musikken som 

levevei. Den mest kjente trekkspilleren blant de reisende var svensken Carl Jularbo. Et  

 

Musikken betyr alt”. 

 ”Vi sang om livet”. 

 ”Vi fikk bearbeidet mange følelser”  

”Vi skiftet hurtig fra latter til gråt”. 
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annet instrument som siden 1950-tallet har hatt stor popularitet blant reisende, er gitaren. De 

reisende har latt seg påvirke av vekslende trender i musikken opp gjennom tidene. Likevel har 

de klart å ivareta sin muntlig overførte visearv. Det som er mest særpreget for visetradisjonen, 

er de mollstemte sangene, noe som trolig kan forklares med opplevelser fra et krevende liv på 

landeveien (Yrvum, Glomdalsmuseet, Latjo Drom). 

 Den norske kulturarven ville vært fattigere uten bidraget fra tatermusikken. Sangene 

forteller historier, ofte om en tapt kjæreste, en man aldri fikk, men ikke kan glemme, noen 

ganger fordi det var en mann eller kvinne av bondeslekt. ”Burobengen” er et godt eksempel 

som forteller hvor ille nettopp det kan gå. Visen handler om bondegutten som falt for en 

taterjente og ble med henne. Han ble gjort arveløs av faren, alle lo av han, og en gang på 

Gjøvikmart’n ble det slagsmål, han skadet en annen og havnet i fengsel. Likevel heter det i 

siste verset: 

 

Penger har jeg aldri samlet, 

onger har jeg mange av. 

Landeveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. 

Men den dagen kommer aldri 

at jeg angre vil på det, 

Hadde ikke jeg fått jenta, 

hadde aldri jeg fått fred. 

 

Hvis en skal synge tatersangene riktig, må en ha den rette taterslengen, og det er ikke lett. Det 

er ikke så mange som kan den lenger, hevder de eldre taterne. Det er på et vis noe fremmed og 

unorsk, det også. Jeg vet ikke hva jeg kan si det minner om, men musikalsk sett handler det 

om at en bruker såkalt ”svevende intervaller” og utnytter tonespekteret mellom hel og 

halvtoner. En kan si at en ”sklir” på tonene, noe en har mulighet til å gjøre med fiolin og 

andre strengeinstrumenter, som var mye brukte instrumenter blant taterne. En kan finne igjen 

mye av den samme slengen i den norske kvedetradisjonen, i joiken og i orientalsk sang. Elias 

Akselsen, som kanskje er den mest kjente representanten for tatersanger i dag, liker å synge 

på denne spesielle måten. Sannsynligvis er taterslengen i ferd med å forsvinne i detdaglige 

repertoaret, akkurat slik som folkemusikken har mindre plass blant flertallet av 

musikkutøverne og musikklytterne i Norge.  



18 

 

 Noen av taternes sanger er på norsk, andre på svensk, romani, eller en blanding av 

norsk og romani. Barna har glede av å lære ord på et fremmed språk.  ”Romano Raklo” har 

både norsk og romani, og den inneholder en del ”morsomme ord” som appellerer til barna. I 

tillegg til morsomme ord, har ”Romano Raklo” en fengende melodi. 

 

Språk  
Språkforskeren Rolf Theil viser gjennom sine språkstudier det indiske opphavet til taterne og 

hvordan de har vandret vestover. Språket til taterne er romani, og vi finner romanitalende folk 

over hele Europa. Opprinnelig snakket alle romani-talende omtrent det samme språket, men 

etter vært ble det mange dialekter som ble så forskjelllige at de i dag regnes som egne språk. I 

Norge kaller vi språket norsk romani.  Også romfolket (sigøynerne) kommer opprinnelige fra 

India. De snakker romanès som er beslektet med skando-romani, (norsk-svensk romani) men 

tatere og rom er forskjellige folkeslag (Theil, 2010). 

 

Familiens betydning  

Slekter og familier 
Gotaas (2000) framhever at taterne alltid har vært et ”klan-folk,” der familiens leder, og ikke 

nødvendigvis samfunnets institusjoner, var øverste autoritet. Taterne har vært sterkt 

sammensveiset på grunnlag av familie- og slektsbånd. De likte å være sammen, og de tok godt 

vare på hverandre. De ville gjerne ha flest mulig fra sin familie eller slekt rundt seg både når 

de var på reise og når de bodde et sted. Det var en selvfølge at en tok seg av barn som mistet 

sine foreldre eller når foreldre av andre grunner ikke kunne ta seg av egne barn. 

 Enkelte tatere forteller at de på reiser kunne legge om kursen, når de fikk høre at noen 

i slekten holdt til et bestemt sted. Flere familier slo gjerne leir sammen. Det tette samholdet i 

slekten kan historisk forstås i lys av at taterne ikke hadde så mange andre å støtte seg til i 

storsamfunnet. Sterk samhørighet med slekten har trolig vært et viktig grunnlag for deres 

identitet og styrke i et samfunn hvor de har vært og fremdeles er en minoritet. Vi har hørt 

mange fortellinger om forskjellige taterslekter, om hvem som er i slekt med hvem og om 

positive kvaliteter ved ulike slekter. Og mange tatere holder på omgangsformer som var 

vanlige i det norske bondesamfunnet på 1900-tallet. Det kan virke som om søskenbarn, tanter 

og onkler besøker hverandre oftere enn nordmenn flest. 

 Taterne har en god tradisjon med å stille opp for hverandre. Det kan være når en i 
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familien er syk og trenger hjelp, eller når de stiller opp mannsterke på møter med 

departementet og i andre offentlige sammenhenger, kanskje til skrekk og engstelse for 

møteleder? Vi må stå sammen, sier taterne. Kan hende er det fordi familien alltid har vært den 

viktigste, og de har vært avhengige av hverandre. Familien var stedet de kunne slappe av, føle 

trygghet, tilhørighet, og som stilte opp økonomisk og mentalt. Når verden gikk dem imot, var 

familien der. Dette er noe de har til felles med mange minoriteter i andre land. Familien har 

vært helt nødvendig for å overleve.  

”Når forlovelsen var en realitet, fikk jenta en tykk gullring, en ”loddering” av gutten. 

Han skulle også gi jenta en kaffekiste. Kaffekjelen, kaffekverna, kaffe- og 

sukkerboksen, som skulle være i kaffekista, var vanlige bryllupsgaver. Mens noen par 

var gift, så levde andre papirløst. Når jenta ble med gutten for å reise sammen med 

hans familie, ble de ansett som ektefolk.”  (Møystad, 2009:54)  

 

Giftermål 
Fordi familien var viktig, var ekteskapet det også. Ekteskapet betydde mye og skulle ideelt 

sett vare livet ut. Var en blitt med en gutt, var en et par, som skulle holde sammen. Taterne 

har aldri gjennomført arrangerte giftermål. Det har heller ikke vært vanlig at foreldrene har 

funnet partnere til barna. De unge har funnet hverandre selv, men en trengte tillatelse fra 

foreldre eller besteforeldre for å gifte seg.  Mange forteller at det ikke var så vanlig at de unge 

var alene.  Det var alltid andre slektninger til stede, som skulle passe på at alt foregikk i 

riktige former. Selvfølgelig var det ikke slik i alle slekter og til alle tider, men flertallet av de 

taterne jeg har snakket med, formidler denne erfaringen.  

Det er viktig å huske at tatere ikke er noen ensartet gruppe. Noen reiser mye, andre 

reiser litt, og noen reiser ikke i det hele tatt. De familiene som reiste mye, kjente som regel 

hverandre, men en kjente ikke like godt de som ikke reiste. På grunn av disse ulikhetene var 

det mange som helst ville at en skulle gifte seg innen samme slekt, slik at en var sikker på at 

en visste hvordan de levde og førte seg. Det var også ganske vanlig at søskenbarn giftet seg 

med hverandre.  

 

Giftermål mellom tater og ikke-tater 
I dag er det stadig vanligere at tatere gifter seg med ikke-tatere. Men slik har det ikke alltid 

vært. Eldre nordmenn som har bodd på landsbygda, hvor det var vanlig at taterne slo leir, kan 

fortelle om en slags skrekkblandet fryd når taterne kom. På den ene siden var de skumle: ”De 

var så annerledes, de reiste, de levde ikke som oss.” Noen har også blitt skremt med utsagn 

som: ”Hvis du ikke gjør som jeg sier kommer taterne og tar deg med!” På den andre siden 
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formilder ikke-taterne at det var noe fascinerende med dem, nettopp fordi de reiste og var 

annerledes. Mange sier at mennene var mørke, kjekke og tøffe, og kvinnene var fyrige, og de 

var alle varmblodige og fargerike. De sang, spilte, danset og festet der nede på jordet. Klart 

det var tiltrekkende! Men taterne ble frarådet kontakt med bønder, ”buroer” som de kalte dem, 

og bøndene ble advart mot taterne. Forbud virker jo imidlertid alltid forlokkende, og det 

finnes mange eksempler på at bønder ble forelsket, slo seg sammen med en tater og ble med 

på reise. Og det var også tatere som fant kjærligheten hos en bonde og ble bofast.  

 Helt lett har det nok likevel ikke vært. Det er alltid en utfordring når to skal etablere 

seg. En har forventninger til hverandre, og i tillegg sier mange tatere at hos dem er 

forventingene fra familien større enn hos ikke tatere. Dessuten vil det som oftest være en 

utfordring når to med ulik kulturell bakgrunn skal forenes.  

 

Taterne og gudstro  

”Uten troen ville livet mitt vært annerledes”, ”Uten troen hadde jeg ikke klart meg”, ”Troen, 

og det at jeg er tater er det som gir meg styrke i hverdagen”.  

(Utsagn fra ulike tatere) 

 

Tro er svært viktig for mange tatere, men flere har et anstrengt forhold til statskirken. En 

vesentlig årsak er statskirkens forhold til Misjon for hjemløse, og dens holdning til og aktivitet 

for at taterne skulle ”reddes” fra et liv på veien. Taterne har derimot funnet seg godt til rette i 

Pinsekirken. Her har mange fått en arena hvor de deler både fellesskap og tro. En del 

evangelister, som er tatere, sier at de fleste taterne har en barnetro. Og om de ikke er medlem 

av et trossamfunn, og ikke går til gudstjeneste eller leser i Bibelen, tror de at det er en Gud 

som hjelper og støtter i vanskelige stunder.  Evangelistene mener også at det kanskje er de 

færreste blant taterne som er frelst, men når de kommer sammen, er det sanger om frelse de 

synger.  

 

Taterne og Pinsekirken 
En av de mest kjente predikantene i Pinsekirken, Ludvik Karlsen, var tater. Han hadde et 

problem med for stort forbruk av alkohol og havnet på et senter hvor han ble frelst. Senere 

startet han, sammen med sin kone Lise, Evangeliesenteret, hvor personer med alkohol og 

andre rusproblemer kan få hjelp. Evangeliesenteret startet i Karlsens egen garasje og ble en 

diakonal bevegelse med institusjoner for å hjelpe folk over store deler av landet.  I starten var 
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det mange tatere som var der, men i dag er dette et senter for den som måtte ha behov for det, 

uavhengig av om en er tater eller ikke. Det er dessuten mange tatere som har hatt arbeid ved 

Evangeliesenteret, uten at de selv har hatt et rus- eller alkoholproblem. 

Karlsen har vært en viktig forkynner blant taterne, og har bidratt til at mange har 

funnet veien til Pinsekirken. I tillegg til Karlsens virksomhet har ulike vekkelsesbølger i 

tidens løp beveget taterne og gjort at mange har funnet sin tilhørighet i Pinsekirken. Mange 

ble omvendt fra 1950-tallet og utover (Møystad, 2009: 107-108).   

Det kan være flere grunner til at taterne har funnet seg til rette i Pinsekirken.  Taterne 

selv sier: ”Vi liker å være mange samlet, og vi lar oss lett bevege”, ”Går èn, så går alle, vi er 

flokkdyr”, ”Vi vil engasjeres”. Men de hevder også at noe av det viktigste er at en vanlig 

gudstjeneste er så lang, og en må jo bare sitte der! ”Du kan ikke få en tater til å sitte rolig 

gjennom en hel gudstjeneste”, sier mange. I Pinsekirken er det mer sang, og mer delaktighet. 

En er mer med i bønn og vitnesbyrd. Dessuten er det ikke så formelt. Predikantene har ikke en 

sjuårig teologisk embetseksamen, noe selve prekenen bærer preg av. Den er lettere å forstå, 

mer konkret og den taler kanskje mer til hjertet og følelsene enn hva som er vanlig i 

statskirken. ”Vi har tilført Pinsekirken mye”, sier flere tatere. ”Vi har bidratt med mye sang, 

og gjennom det vært med å fornye og forbedre gudstjenesten i Pinsekirken.” Mange av taterne 

som ble frelst, ble også pastorer i Pinsekirken, og nå kom også deres fortellerevne til sin rett. 

Her kunne de utfolde seg med all sin fortellerkunst, og det er utvilsomt at de med sine 

talegaver har hatt gode forutsetninger for å spre budskapet til mange andre tatere og også til 

ikke-tatere. 

 

Pinsekirken og kulturen 
 

”Etter at vi ble frelst og ble medlem av Pinsekirken, ble verken trekkspillet eller 

tatersangene våre akseptert. Når jeg tenker på det, gjør det vondt ennå.” 

            (En taterkvinne i 70 årene) 
 

Selv om Pinsekirken ga rom for humor, var dens lære streng, og den tolererte ikke alltid 

taternes kulturuttrykk. Taterne har opplevd at deres kultur aldri har blitt anerkjent i Norge, 

men da de ble med i Pinsekirken, ble det for mange ennå strengere. Noen tatere forteller at de 

måtte ta av seg øreringer og andre smykker. En kvinne i syttiårene forteller med vemod om 

mannen sin som var så glad i og god til å spille trekkspill, men det var ikke akseptert i 

Pinsekirken, og han måtte slutte med spillingen. Mange forteller at de måtte legge om livet 
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sitt. Det var så mye som var synd. Taterne er glade for at de ble frelst, men sørger over at mye 

av kulturen gikk tapt i den samme prosessen. I dag er situasjonen annerledes. Pinsekirken har 

endret seg, det er ikke lenger så strengt, og den tar i dag godt vare på taternes bidrag til sang, 

musikk og fargerike forkynnelse 
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Hvorfor arbeide med taterkultur i barnehagen 

 

Taterkultur i barnehagen er et prosjekt som startet høsten 2010 med en foreløpig tidsplan frem 

til våren 2014. Prosjektet er en videreføring og utvikling basert på erfaringer fra ”Taterfolket 

fra barn til voksen” (Larsen el al 2009) hvor Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) og 

Taternes Landsforening (TL) hadde ansvar for synliggjøring av taternes kultur i barnehager 

og skoler. Arbeidet det her gjøres rede for har hatt hovedfokus rettet mot barnehagen, med 

unntak av et prosjekt for 1. og 7. trinn ved en skole i Brumunddal, og et prosjekt ved 

Glomdalsmuseet for 5. og 7. trinn. Det blir redegjort kort for de to skoleprosjektene.  

Prosjektet har så langt vært gjennomført i 10 barnehager, en i Vestfold 2010, fem i 

Hedmark 2011/12, fire i Telemark 2012, og 1. og 7. trinn ved en skole i Brumunddal våren 

2012, og to skoleklasser ved Glomdalsmuseet våren 2013. Høsten 2013 skal barnehager i 

Skien og Østfold delta. Dessuten deltar skoler i Østfold og Brumunddal. Prosjektet er et 

samarbeid mellom DMMH, TL og Glomdalsmuseet. Det er økonomisk støttet av Nasjonal 

senter for flerkulturell opplæring (NAFO). 

Mange taterne sier i intervju (Larsen 2010) at de verner ekstra mye om barna sine. De 

vil det beste for dem og barna er en gullgruve som voksne gir mye kjærlighet, og som de 

setter svært høyt. Flere tatere påpeker at de må være ekstra bevisst sin oppdragelse av barna. 

De sier de vil hjelpe barna til å bli sterke å føle stolthet som tater. Samtidig formidler mange 

taterne, som er intervjuet, engstelse for at barna deres skal bli mobbet, og de mener derfor det 

er viktig å gi barna trygghet på at de er like mye verd som andre, selv om de tilhører en 

minoritet. Bjerkan og Dyrlid (2000:177) gjennomførte i 2000 en studie om det å være tater i 

dag, og sier at på grunn av den sterke assimileringspolitikken overfor taterne er det mange 

som strever med ---”å løfte hodet og være stolte av den de er og det folket de tilhører”.  Dette 

er viktige signaler til alle som arbeider i skole og barnehage. Det er ikke bare taterne selv som 

kan gi barna trygghet og stolthet, også pedagogene har et viktig ansvar.  

Dette prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med taterne selv. Vår samarbeidsparter er 

Taternes landsforening, og leder for foreningen, Holger Gustavsen sier om viktigheten av 

prosjektet: 

 ”Målene i dette prosjektet er i tråd med målene til Taternes landsforening. Vi 

 arbeider begge for synliggjøring av taterkulturen. Tatere har generelt hatt lite 

 tradisjon for å sende sine barn til barnehagen. Noen gjør det, men selv i dag er mange 

 engstelig for å sende fra seg barn så tidlig. En av årsakene til at vi ikke lar barna våre 
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 gå i barnehagen er at vi opplever kulturen der for fremmed. TL har tro på at 

 informasjon om tatere og kulturen vår vil hjelpe til at personalet i barnehagene får en 

 større forståelse for vår kultur, vårt folk, vårt levevis, og at det kan medføre til mindre 

 mobbing. Dette vil igjen kunne føre til at når barn av taterslekt kommer til 

 barnehagen, vil de kunne oppleve en forståelse, og at deres kultur også kommer til 

 syne” (Gustavsen: 2011). 

 

Tatere og barnehagen  
Både i Norge og ellers i verden er det økning i antall barn som går i barnehage. I Norge er det 

omtrent 100 % barnehagedekning. Barnehagen har stor betydning, og et barnehagetilbud av 

høy kvalitet kan bidra til sosial utjevning, tidlig innsats og livslang læring (St.meld. nr. 42 

2008–2009 Kvalitet i barnehagen). Vi vet også at grunnlaget for sosialt fellesskap, vennskap, 

videreutvikling og læring legges i tidlige barneår. I barnehagen møtes barn fra ulike sosiale 

lag og kulturer, og de legges til rette for et godt læringsmiljø. Dersom foreldre lar være å 

sende sine barn til barnehage, vil barna kunne miste verdifull læring, og de kan starte skolen 

med et minus i forhold til andre barn.  

 Det finnes ingen oversikt over hvor mange barn av taterslekt som har gått – eller går – 

i barnehage, men i våre erfaringer fra taterprosjektet er det fremkommet flere årsaker til at 

taterne har liten tradisjon for å sende barna sine til barnehage. Engstelse for storsamfunnet er 

kanskje den viktigste årsaken, og for mange tatere i den eldre generasjon ligger det en genuin 

mistenksomhet/usikkerhet i forhold til skole og lærere. En annen årsak er at mange 

taterkvinner er hjemmeværende, og de vil gjerne ha i alle fall ett barn hos seg så lenge som 

mulig. Noen opplever at barnehagen og det som skjer der, er så fremmed. De synes det er 

vanskelig at det ikke er noen andre tatere i barnehagen, verken barn eller voksne. Andre har 

møtt kritiske kommentarer i tatermiljøet dersom de har sendt barna sine til barnehagen. Det er 

forventet at en tar vare på egne barn. 

 Men det er endringer, og flere tatere sender nå sine barn til barnehagen. Erfaringene 

har vært delte, og mange foreldre har gode erfaringer, men mødrene sier samtidig at den første 

tiden var de i barnehagen nesten like lenge som barna. De måtte forsikre seg om at barna 

hadde det bra. Disse mødrene forteller at det har vært viktig for dem at barna skulle bli vant til 

barnehagens rutiner, få venner, sosiale erfaringer og forberedelse til skolestart (Larsen, 2011).   
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DEL 2: FORSLAG TIL PRAKTISKE OPPLEGG I BARNEHAGEN 

 

Opplegg 1 

 

Mål for prosjektet 
 Barn av taterslekt skal gjenkjenne noe av sin egen kultur i barnehagen. 

 Barna i barnehagen skal bli kjent med taterkultur. 

 Personalet skal få kjennskap til taternes kultur og historie. 

 Motivere og oppmuntre tatere til å sende sine barn til barnehage 

      

Barn av taterslekt skal gjenkjenne noe av sin egen kultur i barnehagen  

Fra arbeid med andre minoriteter vet vi at synliggjøring og kunnskapsformidling bidrar til å 

heve status. Samene er et godt eksempel. De har gått en lang vei fra å bli trakassert og sett ned 

på til å gå med hevet hode, ha eget sameting, og kunnskap om samer er obligatorisk pensum 

for alle barn i grunnskolen. Mange av de yngre taterne vi har vært i kontakt med gjennom 

taterprosjektet, sier de savner kunnskap om egen kultur. Denne kunnskapen er grunnleggende 

for egen identitet som tater, for å formidle kulturen tilkommende generasjone, videreutvikle 

den, og for å kunne synliggjøre den overfor storsamfunnet. 

 

Barna i barnehagen skal bli kjent med taterkultur 

I tillegg til at taterne får arbeide med egen kultur er det også viktig at de andre barna lærer noe 

om taterkulturen. Når en blir kjent med en kultur blir den mindre fremmed og annerledes noe 

som kan være med på å skape større forståelse. Rammeplan for barnehagen (2006) nevner de 

nasjonale minoritetene i Norge. Den poengterer at det norske samfunnet i tillegg til 

majoritetsbefolkningen består av ”det samiske urfolket, de nasjonale minoritetene; jøder, 

kvener, skogfinner, rom (sigøynere), tatere og minoritetene med innvandrerbakgrunn”. Planen 

understreker at det er ”mange måter å være norsk på” og at ”det kulturelle mangfoldet skal 

gjenspeiles i barnehagen”.  

 

Personalet skal få kjennskap til taternes kultur og historie 

Det er viktig at personalet i barnehagen har en kjennskap til taternes kultur og historie for å 

kunne formidle den videre til barna. Når en kjenner til den triste delen av historien kan en 
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bedre forstå taternes situasjon her og nå, og en vil ha større forutsetning for å samtale med 

foreldrene og møte deres holdning til egne barn og barnehage. Den triste delen av historien er 

kun som bakgrunnskunnskap til personalet. Det er ikke et mål at barna i barnehagen skal 

arbeide med denne delen av historien. Dette er tema i skolens 7. trinn, og barna vil møte det 

der. Det vi ønsker å formidle til barna er kulturen, og det positive taterne har bidratt med til 

vår felles kulturarv av sanger, musikk, fortellinger og håndverk.   

 

Motivere og oppmuntre tatere til å sende sine barn til barnehage 

Dersom barna finner seg til rette i barnehagen, og foreldrene ser at barna trives kan det være 

en større sjanse for at flere av taterslekt velger barnehage for sine barn.  

 

Innhold  
Dersom taterne skal få en opplevelse av at deres kultur er viktig på linje med 

majoritetskulturen i landet er det viktig at en starter allerede i barnehagen. Det er et mål at 

både tatere og ikke tatere skal få en opplevelse av at taterkulturen har en betydning og verdi i 

samfunnet. Dette er også i tråd med rammeplan for barnehagen som sier, ”Det kulturelle 

mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen” og ”Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne 

kulturelle og individuelle forutsetninger” (Rammeplan 2011:7). Taterprosjektet knyttes til 

flere av fagområdene i Rammeplanen, ”Kunst, kultur og kreativitet”, ”Etikk, religion og 

filosofi” og ”Nærmiljø og samfunn”. I relasjon til kunst, kultur og kreativitet arbeides det 

spesielt med trådarbeid som en del av taternes håndverkstradisjoner. Etiske spørsmål blir 

relatert til taternes bakgrunn, kultur og viktigheten av å respektere hverandre uavhengig av 

hvor en kommer fra og hvilken kulturell bakgrunn en har. Taternes triste historie relatert til 

assimileringsprosessen er ikke tema med barna, men det er derimot viktig at personalet blir 

kjent med den. Denne kunnskapen vil kunne gi personalet bedre forutsetning for å møte tatere 

med en ulik erfaringsbakgrunn. Gjennom taternes egne fortellinger om reise, handel og 

håndverk lærer barna både noe om taternes egen historie og om storsamfunnet. 

 Når en arbeider med en gruppes kulturelle uttrykk er det viktig at de det gjelder 

kommer til orde, og prosjektet bruker derfor tatere til å fortelle om kulturen sin. Taterne eier 

kulturen, de har levd i og lever fortsatt i den. De kan språket, sangene, har fortellingene, og 

mange har kjennskap til gammelt tradisjonelt taterhåndverk. Det er viktig at formidlingen blir 

konkret, og prosjektet har derfor skaffet til veie utstyr som knyttes til taterkulturen. Utstyret i 

tillegg til informasjon, bilder og fortellinger er med å gi næring og inspirasjon til rollelek. 
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Klær, kaffekiste, telt og butikk - lek er for eksempel viktig både for å fortelle om kulturen og 

for å stimulere til rollelek. I prosjektet har vi lagt vekt på følgende: 

 

Fortelling 

Fra det tidligere prosjektet ”Taterfolket fra barn til voksen” (Larsen et. al 2009) er det laget et 

hefte med taternes egne fortellinger. Heftet inneholder fortellinger om taternes liv før i tiden 

med vekt på reise, handel, håndverk, skole og familie. Fortellingene er beregnet på barn i 

barnehagealder og er sentrale i formidling av kulturen. 

Utstyr 

Utstyr er viktig for å konkretisere og synliggjøre. Klær og kaffekiste som inneholder utstyr 

taterne hadde med på reise for å lage kaffe og mat er viktig for å stimulere rolleleken.  

Bilder  

Bilder gjør det lettere for barna å forstå. De ser bilder av telt, klesdrakter og barn i lek. 

Bildene er både fra gammel og ny tid. Fra gammel tid for å vise hvordan det har vært. Fra ny 

tid for å vise at i dag gjør taterne mange av de samme tingene som andre norske. 

Rollelek 

Rolleleken er barnas vei til kunnskap. De bearbeider det de blir fortalt og de kan skape sine 

egne historier om taterne i leken, på reise, teltbygging, matlaging og gjennom kjøp og salg av 

varer. 

Sang og musikk 

Sang og musikk er viktig i taterkulturen. Det er mål at barna kan få lytte til tater musikk og 

lære en sang på romani slik at de også kan bli kjent med at taterne har et eget språk. 

Trådarbeid 

Trådarbeid var en av inntektskildene til taterne. Barna skal få mulighet til å bli kjent med noe 

av denne håndverkstradisjonen, og det gjøres bruk av perler og tynn ståltråd til laging av 

smykker, potetstikkere, visper, lysestaker og eventuelt annet barna måtte ønske 

Matlaging 

Mat kan tilberedes ute på bålpanne eller over bålet slik taterne gjorde tidligere. 

Spor og sportegn 

Da taterne var på reise la de ulike tegn på veien for å vise hvor de hadde reist. I prosjektet 

brukes barnehagens nærmiljø til å lage ulike sporløyper. 
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Metode 
Hvert prosjekt starter med at samtlige i personalgruppen får en forelesning om taternes 

historie og kultur. Prosjektleder og to prosjektmedarbeidere fra Taternes Landsforening (TL) 

er ansvarlige for opplegget. Taternes historie har mange triste elementer, og det er vesentlig at 

personalet kjenner til disse. Det er imidlertid den positive delen av taternes kultur og levesett 

som skal formidles til barnehagebarna, ikke overgrep og trakassering. En av 

prosjektmedarbeiderne formulerer det tydelig: Det er ikke kulturen vår å bli sterilisert og 

lobotomert, det er kun en del av historien. Men dersom personalet kjenner til historien vil de 

lettere forstå taterne og dermed ha større forutsetninger for å møte og legge til rette både for 

barn og voksne. Videre er det viktig å ha samtaler med personalet i mindre grupper. Små 

grupper gir nærhet og større mulighet for personalet til å stille alle mulige spørsmål. Er det lov 

å si tater? Hva lever tatere av i dag? Hvor reiser de? Etc. Møtet benyttes også til å organisere 

de ulike oppleggene, lage avtaler og formidle forventninger og ønsker til hverandre. 

Kunnskapen som formidles til personalgruppen er viktig, og erfaringer gjennom flere 

gjennomførte prosjekter er at stoffet er ukjent. Noen i personalgruppen har referanse til den 

gang taterne kom for å tilby sine tjenester på gårdene, og det ble påpekt viktigheten av å ta inn 

klærne fra snora og sørge for at barna holdt seg langt unna de farlige taterne. Andre er ikke 

klar over at det fortsatt er tatere i Norge, og noen har en formening om at tatere og 

rom/sigøynere er synonymt, og at de går i lange fotside skjørt og tigger på gatene. 

 Når kultur skal formidles er det givende dersom eierne av kulturen er de som 

formidler. Taterne kan fortelle slik det er og har vært. Og de vil kunne svare på spørsmål ut 

fra en egen erfaring. At det er en tater som formidler og samarbeider med personalet vil også 

skape trygghet til hele personalgruppen. De har noen å diskutere med, og de står ikke alene 

om å formidle en kultur som er ukjent og fremmed for dem. Prosjektmedarbeideren har i 

samarbeid med personalet ansvar for formidlingen i barnehagen. Hun er selv tater, og har 

førstehånds kjennskap til kulturen, fortellingene, musikken og trådarbeid. 

Selv om det utvilsomt er en fordel med en tater i barnehagen mener vi at med bakgrunn i dette 

hefte og forslagene til oppgaver som formidles her, vil barnehageansatte kunne gjennomføre 

taterprosjekt uten at taterne selv er involvert. 

 Prosjektene har hatt en varighet fra 3 til 6 måneder. Prosjektmedarbeideren er i 

barnehagen hver andre eller tredje uke gjennom hele prosjektet. Hun tilbringer en dag 

sammen med barn og personalet, og arbeider med ulike sider av taterkulturen. Etter hennes 
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besøk arbeider personalet videre med det hun har formidlet. Det være seg fortellinger, sanger, 

formingsaktiviteter eller rollelek.  

Barnehagene som har nærhet til Glomdalsmuseet blir invitert til et besøk hvor de får se 

museets taterutstilling, og det legges opp til ulike aktiviteter knyttet til det de har sett der.  
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Praktiske arbeid 
 

Ut fra erfaring med flere prosjekt har vi endt opp med å konsentrere arbeidet om fire 

hovedtemaer: Reise, handel, håndverk, musikk og språk. 

  

Tatere med håndkjerre.        Med hest og vogn: Fra Länsmuseet, Østersund  

 

Samtale om hvem taterne er og hvordan de reiste og bodde 
Hvem er taterne  

 Taterne er en folkegruppe slik som samene.  

 De er norske, og har bodd lenge i Norge. 

 Mange tatere reiste rundt i landet for å ta arbeid på gårder. 

 De hadde faste ruter rundt i landet. Her kjente de mange folk og visste hvor de kunne 

både få arbeid og få solgt varene sine. 

 De brakte med seg nyheter fra byen og fra andre bygder. 

 Taterne hadde med seg klær, sengetøy, kaffekiste med kopper, kar og alt de trengte for 

å lage kaffe når de var ute og reiste.  

 Taterne var alltid mange familier sammen når de reiste. 

 

Reise 

 Reisemåtene har endret seg for taterne.  

 For lenge siden gikk de fra sted til sted. 

 Senere brukte de sykkel om sommeren og spark om vinteren. 

 Noen ganger brukte de hest for å frakte varer. 

 Barna fikk ofte sitte i vogna. 
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 I dag reiser taterne utelukkende med bil.  

 Mange tatere har campingvogn. 

 

Bosted 

 Noen tatere hadde eget hus, og da kunne andre tatere på reise få bo hos dem. 

 Taterne bodde forskjellige steder når de var ute og reiste. 

 Noen ganger bodde de i telt. 

 Teltet kalte de topptelt, og det hadde ingen bunn, så vannet kunne av og til renne inn. 

 De slo opp teltet i skogen eller på et jorde hos en bonde. 

 Noen ganger fikk de låne et rom på en bondegård, eller de fikk bo på låven. 

 Noen ganger overnattet de i gamle sagbruk. 

 Noen ganger lå de under store grantrær, ”sirkusgraner” (se fortellingen om Anna). 

 De likte å komme tilbake til de samme plassene hvor de visste at de kunne slå opp telt, 

eller få overnatting. 

 De måtte hente vann til vasking og drikke i bekken, eller hos en bonde. 

 Både fortellingen om Anna og fortellingen om Sofie handler om telt. 

 I dag har alle tatere egne hus.  

 Når de reiser i dag, har de campingvogn med TV, dusj, toalett og flere rom. 

 

Telt og camping før og nå: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra 1950 tallet     Fra 2011 
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«Millahuset» i Våler i Solør 

Noen tatere hadde eget hus 

 

 

 

 

Aktiviteter med utgangspunkt i reise og overnatting 
 

Fortelling: 

 Lese fortellingene om Anna, Oliver, Ludvik og Sofie 

 

Bilder: 

 Bilder kan være med å gi oss en forståelse av hvordan folk har hatt det tidligere, 

hvordan de levde og hvordan det så ut rundt dem.  

 Bilder kan også brukes som inspirasjon til egne fortellinger basert på den kunnskap 

barna har fått gjennom fortellingene. 

 

Samtale om bildene 

 Se på bildene i fortellingene av handkjerre og hest. 

 Hva er forskjellen på hvordan taterne reiste før og nå? 

 Er det noen forskjell på hvordan taterne reiser, og hvordan andre norske reiser? 

 Er det noen forskjell på hvordan taterne har det på camping, og hvordan andre norske 

har det på camping? 

 Se på bildet av telt og camping før og nå. 

 Er det noen forskjell på hvordan taterne campet før og nå? 

 Se på bildet av hus som taterne bodde i. 

 Hva er forskjellen på hvordan taterne bodde før og nå? 
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 Har noen av barna vært på camping og sovet i campingvogn eller telt? 

 Er det noen likheter med hvordan taterne reiser i dag, og hvordan andre norske reiser? 

 

Lage fortelling med utgangspunkt i bilde av handkjerre og hest og kjerre 

 Gi tid til å undre seg over bildet. 

 Hvem tror du er tilstede i bildet? Kan vi gi dem navn? 

 Hvor tror du de har vært, og hvor tror du de skal reise?  

 Har de gått langt?  

 Er det slitsomt å gå?  

 Er hesten sliten? 

 Får mor og barnet sitte i handkjerra?  

 Hva tror du de har i handkjerra?  

 Hva skal de nå? 

 Hva hender når de begynner å gå videre?  

 

Tegne eller male 

 Illustrere fortellingen dere har laget. 

 Lage en bok med tegninger og tekst. 

 Ta bilder av fortellingen og tegningene og lage en digital bok. 

 

Lage figurteater med utgangspunkt i fortellingen  

Figurteater er en kunstart der figurer og objekter får liv gjennom figurførerens/skuespillerens 

manipulering av og med dem. Figurteater egner seg svært godt som pedagogisk verktøy. 

Det finnes mange ulike dukketyper: 

 Figur på en pinne: 

Tegne figurer på papp, ta på klær og et hode.  

 Tegne på en tannbørste, eller en penn. 

 Kjøkkenredskap:  

Boller, tallerkener, øse, sleiv, bestikk, etc. 

 Hverdagslige ting: 

Sko, kopper, paraply, etc. 

 Naturmateriale: 
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Grener, steiner, frø, skjell – hva som helst kan brukes for å gi liv til fortellingen. 

 Klutedukker: 

Skjerf i forskjellig størrelse og farge. Lag en knute på skjerfet, og dukken har et hode. 

 Hånddukker 

Lage en form etter hånden, sy rundt og tegn eller sy på ansikt. 

 

Lage utstyr og rom for rollelek  

 Dersom en har mulighet til å avsette 

et rom, eller en krok i barnehagen til 

«taterrommet» i den perioden en 

arbeider med dette prosjektet er det 

en fordel. 

 Rommet vil inspirere barna til 

rollelek, og det er lettere å gå inn i 

leken når miljøet er tilrettelagt for 

temaet. 

 Dersom en har mulighet til å lage en taterleir ute er det selvfølgelig optimalt. Her kan 

en sette opp telt, å ha mulighet for bålpanne. Dette er det nærmeste en kan komme 

taternes liv i gammel tid. 

 Ulikt utstyr vil også være med å inspirere barnas rollelek. 

 En kaffekiste med ulike kopper og kar er positivt. 

 Noe utstyr til utkledning er også 

fordel. Det kan være lange skjørt 

eller kjoler til jentene. I tillegg til 

skaut og sjal. Guttene kan ha 

skjorte, vest, tørkle og gjerne en 

hatt. 

 

Rollelek og dramatisering 

 Leke at en er tater på reise. 

 Lage telt en kan bo i på reisen.     

Strechlaken er godt egnet  

inne, ute kan en benytte ordentlig telt. 
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 Reise på besøk til hverandre – kanskje en kan ha flere telt inne? 

 Fra fortellingen om Anna hørte vi at hun tenkte på ”Prinsessen på erten” da hun lå i 

sengen sin. Kanskje en kan leke/dramatisere Anna og prinsessen på erten.  

 

Spor og sportegn  

Da taterne reiste, hadde de forskjellige tegn for å gi 

informasjon til andre tatere. Det kunne være tegn om hvor 

de hadde gått, og når de hadde vært der, om steder hvor det 

bodde snille folk som ga husly, steder der det var lett å selge 

varene sine, eller steder en burde la være å besøke. Om 

sommeren brukte taterne granbarkvister eller steiner som 

tegn, om vinteren lagde de merker i snøen ved hjelp av 

svepa (hestepisken). 

         

Ulike tegn: 

 Granbar på høyre side av veien i et veikryss viser at denne veien har andre reisende 

tatt.  

 Halmstrå med grankvister. Innenfor her har reisende slått leir. 

 Halmstrå eller grankvister med knute på. Her har reisende ”knytti” seg for natta (de 

har overnattet). 

 3 grankviser eller 3 høydotter lagt på høyre veikant. Den veien har andre reisende tatt. 

(Ribsskog, 1945:132-133). 

 

Aktiviteter og sportegn 

 Legge ut ulike tegn, for eksempel granbarkvister i nærmiljøet eller i barnehagen.  

 La barna finne tegnene og tyde hvor de skal gå videre. 

 Rollelek- dramalek hvor en taterfamilie som er på leting etter en annen familie 

eller et sted å sove.   

 

Samtale om hva taterne handlet med, og hvordan 
 Taterne var handelsfolk, og de reiste rundt i Norge og solgte varene sine.  

 De syntes det var spennende å komme til nye steder og møte nye folk. 

 Noen ganger fikk de penger for varene, andre ganger byttet de til seg mat. 
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 Alle i familien var med på handel.  

 Alle var med fordi de likte å være sammen, og fordi en trengte alles hjelp til inntekt. 

 Barn helt ned i 6 – 7 års alderen hadde en egen liten koffert og solgte varer. 

 ”Unikakoffert” (salgskoffert) inneholdt alle salgsvarene de hadde med seg. 

 En del tatere har lite skolegang, men de lærte mye når de handlet. 

 De lærte å regne for å gi igjen riktig mengde vekslepenger. 

 De lærte å oppføre seg ordentlig og høflig slik at de fikk solgt varene sine. 

 De lærte å ta seg frem på egen hånd. 

 Noen barn syntes det var flaut å banke på en dør for å selge varer. 

 Mange barn ville heller gått på skolen som de andre barna gjorde. 

 Andre var stolte over at de gjorde samme arbeidet som foreldrene sine. 

 I dag er det ingen barn som selger varer på dørene, de går på skole. 

  

Trådarbeid og smykker 

 

 

Bilder fra Glomdalsmuseet www.latjodrom.no 

 

 Taterne brukte ståltråd for å lage blant annet visp, knagg, ulike fat, flaskeholder  

Til kost brukte de hestetagl eller kutagl fra halen til hesten og kua.   
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 Taterne kjøpte ståltråd i ruller, og for at den skulle bli rett og lettere å arbeide med, 

bandt de ståltråden mellom to trær og strammet til.  

 Før brukte bønder ståltråd når de lagde gjerder hvor kornet skulle henge til tørk. 

 Det hendte også at taterne fikk ståltråd av bøndene 

 Hvis ståltråden ble stygg kunne de pusse den helt blank og fin med sandpapir. 

 Det var mennene og unge gutter som gjorde dette arbeidet. 

 

 Taterne var glad i smykker. 

 De hadde store søljer som pynt eller for å holde sammen sjal. 

 Søljene var laget i sølv. 

 De laget også øreringer, armbånd og beltespenner.    

 

Forslag til aktiviteter med utgangspunkt i handel og håndverk 
 Lese fra fortellingen om Anna og Oliver som begge handler om handel. 

 Samtale om fortellingen. 

 Snakke om hva som kan være salgsvarer. 

 Snakke om forskjellene på vareutvalg før og nå. 

 

Tegne eller male 

 Tegne unikakoffert med vareinnhold      

 Tegne kjøpesenter med butikker og vareutvalg. 

 Tegne handleskoffert med innhold 

 Tegne/male noe fra Annas og Olivers fortelling når de er på handelstur  

 Tegne fra handelstur i dag.  

 

Rollelek 

 Fylle en koffert med varer slik taterne gjorde. (Se fortellingshefte med bilde av 

salgsvare) 

 Rollelek at en er på reise og selger eller bytter varer 

 Leke noe fra fortellingene til Anna og Oliver når de er på handel   
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Arbeid med ståltråd 

 Har barna sett gjerder som er laget av ståltråd? 

 Er det mulig å finne et? 

 Finne en gammel ståltråd, og pusse den blank med sandpapir 

 Lage lysestake i ståltråd (Se oppskrift i hefte fra Fagerlund) 

 Lage knagg i ståltråd (Se oppskrift fra Fagerlund) 

  

Lage smykker 

 Det er mulig å kombinere ståltråd og perler, for å lage smykker f. eks:                                          

 Tre perler på ståltråd. 

 Lage armbånd. 

 Lage halssmykke. 

 Eksperimentere med materialet, kanskje barna har forslag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Papirblomster 
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Papirblomster og papirengler var noe taterne 

lagde av og til. Ingen av disse aktivitetene var 

av de mest vanlige aktivitetene, men var nøden 

stor lagde de papirblomster og engler for salg. 

Barna kan prøve å lage blomster etter 

oppskriften, eller å lage sine varianter av 

blomster eller andre produkter av papir. (Se 

oppskrift på pairblomster bak i heftet). 

 

Samtale om og sang og musikk 
 Taterne liker å synge. 

 Fortelle hvordan taterne pleide å sitte rundt bålet og synge. 

 Noen av instrumentene taterne brukte, er gitar, fele og trekkspill. 

 

Aktiviteter med sang 
 Se på bilder av de ulike instrumentene, og lytte til musikk av for eksempel Åge 

Alexandersen og Elias Akselsen. Det finnes også flere CD-er med tatermusikk. 

 Synge og lære ”Romano Raklo” (Teksten med oversettelse er bak i heftet). 

 Lese fortellingen om Ludvik og hvordan han lærte å spille trekkspill. 

 

Samtale om taternes eget språk – romani 
 Fortelle at taterne har et eget språk som heter romani 

 Fortelle at språket kommer fra India 

 Fortelle at tatere snakker romani hjemme 

 

Aktiviteter med språk 
 Fortelle om taternes eget språk, romani. 

 Lære noen ord på romani. 

 Lære å si god morgen 

 Lære å telle fra 1 – 10 

 Er det barn i gruppen som snakker andre språk? 

 



40 

 

Noen ord på romani 

Raklo  Gutt 

Pral  Bror 

Dad  Far 

Sjåka     Kinn 

Jakk  Øyne 

Bal  Hår 

Piro           Fot, bein 

Rakli, kjei  Jente 

Dakri, deia  Mor 

Kjerklo  Fugl 

Grei   Hest 

Juklo  Hund 

 

Tallene fra 1 – 10 

1 jikk  

  2 dy 

3 trinn  

4 star  

  5 pansj 

6 sinkus  

7 efta  

8 åkto  

9 enja 

10 dy pansj  
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Erfaringer fra gjennomførte prosjekt 

 

Taterne skal gjenkjenne noe av sin egen kultur i barnehagen  
 

Flere av foreldrene med taterbakgrunn som har deltatt i prosjektet sier at når en arbeider med 

taterkultur allerede i barnehagen vil voksne og de andre barna bli kjent med kulturen. De 

mener at det vil føre til at deres barn finner seg bedre til rette i barnehagen som igjen kan få 

følger for skolehverdagen deres. Foreldrene sier at nå når personalet kjenner historien og 

kulturen er det lettere å ta opp ulike saker med dem. De opplever at personalet er mer 

imøtekommende, interessert og at de snakker lettere med dem. Etter prosjektet har man også 

erfart at flere foreldre har kommet til barnehagepersonalet og fortalt at de er av taterslekt. Nå 

som du kjenner mer til taterkulturen kan jeg fortelle deg at jeg er også av taterslekt. At 

foreldrene setter ord på sin identitet vil komme barna til gode. Det kan føre til at de kan 

snakke åpent om kulturen, dele den med barna, og de kan hjelpe barna til å føle en trygghet og 

stolthet over sin bakgrunn. Med en bevisst holdning og stolthet til sin bakgrunn er det større 

sjans for at barna begynner på skolen med mer trygghet på at det er fint å være tater også i 

storsamfunnet. 

 Alle foreldrene av taterslekt som har gitt tilbakemelding evaluerer prosjektet som 

positivt. Vi føler oss mer verdsatt når kulturen blir vektlagt, og vi blir stolte når det er en fra 

vår kultur som formidler. De sier også at de merker det på barna sine når 

prosjektmedarbeideren har vært i barnehagen. De sier at barna viser stolthet. Dette blir 

bekreftet av personalet i barnehagen som forteller at når prosjektmedarbeideren kommer 

blomstrer barna som er av taterslekt, og formidler at de opplever henne som sin. En mor 

forteller at hennes datter er skeptisk til fremmede, men da prosjektmedarbeideren var i 

barnehagen gikk hun og satte seg i fanget hennes. Opplegget har gjort noe med datteren vår. 

Hun er mer med og virker friere, sier mor. 

Personalet sier også at det er synlig at barna trives med at deres kultur vektlegges. De 

viser ekstra glede når deres fortellinger fortelles og når deres sang og musikk vektlegges. I en 

barnehage forteller pedagogisk leder at når Mariann fra Taternes landsforening er på besøk 

markerer barnet som er tater høyt og tydelig at: Jeg er også tater, akkurat som Tater Mariann.  

Vi ser at barn av taterslekt blir stolte når kulturen deres vektlegges, sier personalet.  

Positiv fokus på ens kultur kan gi økt status og stolthet og være med på å styrke barns 

identitet. At det er en fra deres egen gruppe som leder samlingen og er den som formidler 
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kulturen viser at også tatere kan. Sånn sett blir prosjektmedarbeideren fra TL en viktig 

rollemodell, kan hun – kan andre! En av de ansatte sier i sin evaluering: Barna ble tryggere, 

mer ivrig og virket stolt når det ble fokusert på deres kultur. I samtale med personalet for 

senter for tater og romfolk i Leeds (England) viser de til liknende erfaring.  De sier at ved 

barnehager og skoler hvor de har ansatte som er av taterslekt viser barna mer stolthet og større 

interesse for barnehage og skolearbeid enn ved de skolene som ikke har tatere i lærerstaben 

(Ewa Jamroz og Zee James, Gypsy Roma Traveller Achievement Service, Leeds). En finner 

liknende erfaringer fra undersøkelser i skolen. Lund (2003) gjennomførte en undersøkelse 

med det mål å få en utvidet forståelse av de norske læreres tanker og refleksjoner i relasjon til 

tospråklige kollegaer. Hun stilte spørsmålet: På hvilken måte mener du denne læreren vil 

være en ressurs for din skole? Svarene fra lærere som har flerkulturell erfaring setter 

hovedsakelig søkelyset på tre områder hvor de opplever den tospråklige læreren som viktig; 

en interkulturell ”bevisstgjører” for skolen, identitetsmodell for minoritetsspråklige elever 

eller brobygger mellom minoritet og majoritet.  

Det er også enighet blant både foreldre av taterslekt og de som ikke er det at det er fint om 

flere barnehager arbeider med liknende prosjekt.  

 

Barna i barnehagen skal bli kjent med taterkulturen 

 
Både barn av taterslekt og de som ikke er det viser tydelig at de har fått kunnskap om 

Kulturen. 

 

Fortellinger 

Alle barnehagene har brukt alle, eller deler av fortellingene som ligger vedlagt i dette heftet. I 

tillegg har prosjektmedarbeideren fortalt om sin erfaring som tater, og flere i 

personalgruppene formidler at etter hvert som de fikk mer kjennskap til kulturen kunne de 

flette inn sin egen kunnskap. I en av barnehagene brukte en personalgruppe en av 

fortellingene som utgangspunkt for dramatisering for barna. Fortellingene har gitt næring til, 

og inspirert barna til både tegning og rollelek. 

 

Utstyr  

I flere av barnehagene har personalet laget en kaffekiste til hver avdeling. Noen har vært på 
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loppemarked og funnet klær og utstyr, og andre har gjort om et helt rom til ”taterrommet” , 

eller «campingvogna» som ble fylt opp med mye utstyr, bøker og barnas tegninger og andre 

produkter. Strechlaken har fungert godt som telt, og andre har hatt gapahuk ute som har blitt 

flittig brukt. 

 

Bruk av bilder 

Personalet gir god tilbakemelding til bruk av bilder. De vurderer det nyttig med bilder fra 

gammel og ny tid. Barn er vant til bilder, og det blir lettere å forstå når en ikke bare bruker 

verbalspråket. Bildene har vært mye brukt til samtale. I tillegg har personalet tatt mange 

bilder som barna har sett på i etterkant. Dette har vært nyttig både for å memorere hva en har 

gjort, som inspirasjon til mer samtale, for å formilde til foreldre og som dokumentasjon av 

prosjektet. Mange har laget DVD og små filmsnutter som barna har sett på TV-skjerm. Det 

har også vært nyttig for barna å se bilder av tatere på camping i dag. Barna opplever at når 

taterne er på camping er det identisk med hvordan det er når de selv reiser på camping med 

sin familie. 

 

Rollelek 

Lek er viktig og sentralt i barnehagehverdagen. Det er barnets språk og et av de viktigste 

virkemidler til sosial læring, forståelse og empati. Barn er glad i og opptatt av lek. I en 

undersøkelse om barns trivsel og glede i barnehagen i Botswana, Norge, Sverige og 

Swaziland kommer det tydelig frem at lek er den aktiviteten som skaper mest glede (Larsen, 

2013).  I leken får barna utfordringer, og de lærer å meste ulike situasjoner. Gjennom leken 

lærer barn om seg selv, og om andre.  

I rolleleken må barna gi og ta, de må forholde seg til regler, bruke språket og gjennom 

det får de trening i sosiale relasjoner (Lillemyr, 2004). I leken bearbeider barna inntrykk og 

opplevelse, og personalet sier at gjennom taterprosjektet har barna fått nye ideer og næring til 

leken. Skal vi leke tater? Dette spørsmålet har forekommet ofte gjennom taterprosjektet. 

Personalets observasjon av leken viser at barna har tilegnet seg mye kunnskap gjennom 

prosjektet. Det har vært mye og god rollelek og vi har hatt mange ”mammatatere” i 

barnehagen i denne perioden, sier personalet. Kaffekiste og telt har appellert spesielt mye, og 

det er jevnt fordelt av jenter og gutter i leken, skjønt jentene har vært meste ivrig til å kle seg 
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ut.  Inspirert av fortellingsheftet har de vasket klær og strukket klessnorer tvers over 

lekerommet for at de skulle tørke. Strechlaken har fungert fint som telt, og her har barna tatt 

med rekvisitter og leken har blomstret. 

Det har vært mye kjøp og salg. Noen har byttet bort tegninger og ting de har laget i 

leken sin. En gruppe som var på besøk på Glomdalsmuseet hadde tegnet og byttet bort 

tegningene med vafler! En annen gruppe ble så ivrig i leken at de byttet bort alt de hadde. 

Dette ble til et problem da de senere lekte at de var ute på reise og trengte et sted å sove for 

natten. De kom til dukkekroken der noen av barna lagde mat og stelte til for natten. Da var det 

en av guttene foreslo: Vi bytter bort kaffekista noe de andre barna avslo kontant med klar 

beskjed at det går ikke an å bytte bort kaffekista! 

Personalet formidler også at barna har vært veldig interessert, og i flere av 

barnehagene har barna fortsatt å leke tater selv etter at prosjektet er avsluttet. Flere av 

barnehager har formidlet at guttene har vært ekstra ivrig i taterprosjektet.  Det virket som dette 

var et tema som appellerte ekstra til dem, og de kunne holdt på lenge, sier flere.  

 

Sang og musikk 

Sangen ”Romano Raklo” som er skrevet på en blanding av norsk og romani har blitt en ”hit” i 

alle barnehagene. Barna kan sangen, den har en fengende melodi med mange annerledes og 

fremmede ord. I refrenget heter det: Hei Råmano raklo kommå råmano kjei, hei råmano raklo 

bæsjar stadige på snei. Personalet forteller at enkelte av barna lo så de nesten falt av stolen, 

men etter en tid kunne de formidle: Vi ler ikke lenger nå. Bæsjar er råmani og det betyr å 

sette seg”. I en annen personalgruppe ble det overhørt en samtale mellom mor og datter. 

Moren sa til datteren at hun ikke skulle synge ”bæsjar”, men fikk da klar beskjed fra barnet: 

Jammen, det betyr ikke det, det er et eget språk, det heter det på romani, det betyr å sette

  

Hvert år i mars arrangeres Grundsetmart`n på Elverum. Her har blant annet taterne, i 

regi av Glomdalsmuseet, et telt hvor de viser deler av sin kultur med blant annet sang og 

musikk. Flere av barnehagene som har deltatt i prosjektet har entret scenen hvor de sammen 

med prosjektmedarbeideren og en musiker har underholdt med Råmano Raklo til stor glede 

og stolthet for barn, foreldre, tatere og andre besøkende. En mor forteller at hun hadde aldri 

trodd hun skulle oppleve at datteren hennes opptrådte med å synge Råmano Raklo under 

mart`n sammen med de andre barnehagebarna. Vi var så stolte alle sammen, jeg, mannen min, 

og ikke minst jenta, sier hun. Taterne selv blir stolte, og de andre barna får en positiv 
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opplevelse av at tatere er en gruppe som har mye å bidra med. Disse erfaringene kan være 

med å utvikle grunnleggende holdninger i forhold til lysten til lek og læring, og hvilken tro 

barna har på seg selv og sin selvoppfatning (Lillemyr, 2007).  

 

Trådarbeid  

De fleste personalgruppene var noe reservert i forhold til å bruke ståltråd i barnegruppene. 

Men flere har uttrykt at ståltråd er et overraskende fleksibelt materiale, og de har fått mange 

nye formingsideer. De sier det er utfordrende og morsomt å arbeide med trådarbeid, og det var 

det som fungerte best av formingsaktivitetene. 

Barna har arbeidet konsentrert og det har blitt laget potetstikkere, knagger, lysestaker, 

armbånd og halskjeder. Personalet forteller at det ikke var typiske ”tater produkter” alt de 

lagde, men de snakket om tatere mens de holdt på. I samråd med prosjektleder og 

prosjektmedarbeider kom det også frem til at det er positivt å benytte et gammelt håndverk, 

men også utvikle det til noe som er aktuelt her og nå. For eksempel ulike smykker.  De fleste 

barna klarte å lage de ulike produktene kun med veiledning. Helt ned i fire års alderen har 

barna laget de fineste lysestaker. I en barnehage forteller pedagogisk leder at arbeidet 

engasjerte barna så mye at de spiste lunsj en time senere, noe som var helt uvanlig. Enkelte 

gutter som ellers ikke var så engasjerte i formingsaktiviteter viste stort engasjement og lagde 

mange ulike produkter. I flere av barnehagene ble trådarbeidet så populært blant personalet at 

de hadde ekstra kurs med prosjektmedarbeideren. Enkelte i personalet ble så dyktige at de 

senere hold kurs for lærerne ved naboskolen i forkant av deres prosjekt. 

 

Matlaging 

Taterne har ikke en egen mattradisjon. Den gangen de reiste fikk de mat på gårdene, og de 

spiste derfor den samme maten som bøndene gjorde. Forskjellen var at taterne i hovedsak 

lagde mat utendørs på bål eller primus, og det ble derfor viktig å gjøre det samme i prosjektet.  

Maten, pinnebrød eller ”kølbulle”, som er en omelett med mange egg og flesk, har derfor blitt 

laget enten i bålpanne eller på bålet. Omeletten ble døpt til ”taterpannekake”, og i barnehager 

med muslimske barn ble den kalt ”flerkulturell pannekake” fordi den ikke inneholdt flesk! 
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Sporlek  

Da taterne reiste la de ut tegn for å vise andre tatere hvor de hadde tatt veien. I prosjektet ble 

det brukt granbarkvister og lagd små løyper i og rundt barnehagen. Dette skapte stort 

engasjement hos barna. De hadde ingen problem med å finne veien. Lenge etter at prosjektet 

var avsluttet hadde en de pedagogiske lederne observerte to gutter som hadde sett en grankvist 

ute i barnehagen. De var helt sikker på at det hadde vært tatere i barnehagen og ville gå for å 

finne dem. Dessverre var det bare noen tilfeldige grener på bakken og en av guttene sukket 

tungt og trist og sa: «Nei, nå har taterne lurt oss godt».  

 

Personalet skal få kjennskap til taternes kultur og historie 
For de fleste i personalgruppene var tater et tema som var nytt og ukjent. De eldste i 

personalgruppene hadde truffet tatere da de kom reisende og solgte sine tjenester, men de 

hadde aldri snakket med dem. Personalet hadde flere fortellinger om tatere som ”tyver og 

kjeltringer”, at de var noen en ikke kunne stole på og at de for det meste lagde bråk.  En av de 

pedagogiske lederne fortalte at taterne pleide å slå leir i nærheten av hennes bosted. Hun 

opplevde det som en blanding av skrekk og fryd. Skrekk, fordi hun ble fortalt at om hun ikke 

oppførte seg ordentlig kunne taterne komme og ta henne. Fryd fordi hun så de fargerike 

klærne, hørte musikken og så dansen. Det som satt igjen hos henne var likevel de 

skremmende fortellingene, men gjennom tateropplegget i barnehagen formidler hun et mer 

nyansert syn. Hun har fått kunnskap, og opplevd at taterne er som andre nordmenn. Jeg er 

ikke lenger skeptisk, sier hun. I noen av barnehagene var det tatere, men personalet hadde 

aldri snakket med foreldrene om deres kultur, spurt hvor de reiste, eller hva de arbeidet med. 

Vi visste ikke hva vi skulle spørre om, og vi torde derfor ikke snakke om det å være tater. Vi 

var redd de ikke likte at vi brakte temaet på bane, sier mange i personalgruppen. Andre visste 

ikke at de hadde tatere i gruppen sin.  

Samtlige som er intervjuet i personalgruppene sier at de har lært mye om taternes 

historie og kultur. En pedagogisk leder sier: Jeg har lært mye nyttig om tatere og har fått et 

annet inntrykk av gruppen som er bygd på kunnskap og relasjoner.  

 Mange i personalgruppene formidler at de ikke var klar over hvor vanskelig det har 

vært for taterne, og de sier at de har fått større forståelse for angsten mange tatere bærer på. 

Dette har ført til at de synes de kan tilrettelegge hverdagen bedre både for barn og foreldre. 

Personalet formidler at noe av det viktigste de som pedagoger har lært er taternes forhold til 

barna sine, og den tette kontakten og samholdet i familien. Før har vi tenkt at det er barna vi 
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må ha fokus på, nå skjønner vi at foreldrene trenger det minst like mye, sier personalet. Denne 

erkjennelsen gjør det lettere å snakke med foreldrene som er tatere. Personalet sier også at i 

mange tilfeller vet de at foreldrene er tater, selv om de ikke har sagt noe, men nå vet de mer 

om gruppen og dermed hvordan de skal nærme seg dem. 

 I en personalgruppe uttaler en av de ansatte som er gift med en av taterslekt. Jeg har 

aldri helt forstått min manns engstelse for ungene våre, men nå skjønner jeg mer både av han 

og hans kultur. Det er givende at et opplegg i en barnehage kan gi denne type kunnskap til 

personalet!   

 

Interesse for temaet 

De fleste i personalgruppene sier at fordi de kunne lite om tatere før prosjektstart opplevde de 

å utforske nytt område sammen med barna, og dette gjorde arbeidet mer inspirerende. De 

fleste i personalgruppene arbeidet med noe de ikke har gjort tidligere, og prosjektet har bidratt 

til både teoretisk og praktisk kunnskap om kulturen. Mange forteller at de har blitt inspirert til 

å lese mer om taternes historie og kultur, og synes de har profitert mye på å oppdatere seg i 

temaet. De sier også at stryken med dette prosjektet er fokuset på det positive i kulturen, og 

uttrykker at det har vært fint å oppleve nettopp det. Personalet sier de har lært mye om 

hvordan taterne levde, og de har også lært noe om hvordan taterne lever i dag.  

En personalgruppe var på taternes årlige julekonsert på Glomdalsmuseet, og sier de 

opplevde ”ekte taterkultur”. De syntes det var ”unorsk” med deltakere i alle aldre, mye liv, 

mye aktivitet, ingen barn trengte å være stille, her var det ”løs snipp”, og alle tok ansvar for 

barn og hverandre. Konserten viste oss noe av omgangsformen til taterne. Den var folkelig, og 

vi ble inkludert i det, sier de. 

 

Betydningen av at en tater formidler 

Prosjektmedarbeideren fra TL har fungert som en døråpner for taterne til barnehageverdenen, 

og en tilsvarende døråpner fra barnehagepersonalet til taterne.  Hennes tilstedeværelse i 

barnehagen har gjort det lettere for taterne å fortelle personalet at de er av taterslekt, og det 

har gjort det lettere for personalet å ta kontakt og snakke med taterne.  Det er opplagt at det er 

en fordel å ha en fra minoriteten i barnehagen. Samtidig er det umulig at alle som ønsker det 

kan få en tater til å komme å drive et prosjekt. Det er derfor et håp at med denne veilederen 
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blir metode og erfaringer formildet på en slik måte at andre barnehager kan ha nytte av den til 

sine prosjekt. 

 

Motivere og oppmuntre tatere til å sende sine barn til barnehage 
Prosjektmedarbeideren uttrykte i utgangspunktet en delt oppfatning i forhold til prosjektet. På 

den ene siden mente hun at det er viktig at barn med taterslekt møter noe av sin egen kultur i 

barnehagen, og hun vil gjerne at andre barn skal lære om taterkultur. Samtidig formidlet hun 

en noe skeptisk holdning til barnehage. Hun var usikker på om det er riktig at så små barn går 

i barnehage, og hun var redd for at barna ikke ble tatt godt nok var på. I tillegg formidlet 

prosjektmedarbeideren en utrygghet på egen rolle og hva sier  andre tatere  om at hun deltar, 

og er barn i barnehage i stand til å arbeide med en ukjent kultur?   

 Etter å ha gjennomført flere prosjekt sier prosjektmedarbeideren at personalet viser 

omsorg, tar godt vare på alle barna og at de har det bra. Og ikke minst formidler hun en 

opplevelse av at barnehage er et godt og trygt pedagogisk tilbud til små barn. Hun gir kanskje 

den beste attest en kan gi når hun sier: Jeg kjenner at barna har det trygt her, og jeg kunne 

hatt barna mine i alle de barnehagene jeg har vært i. Hennes vurdering nå er overveldende 

positiv, og hun opplever barnas interesse, og at de kan tilegne seg en annen kultur. Mange av 

taterne som i utgangspunktet var skeptiske til prosjektet har også endret oppfatning, fordi de 

ser barna trives, at de lærer noe og at mange blir stolte over å fokusere på egen kultur. 

Prosjektmedarbeideren har hatt en viktig funksjon i denne sammenhengen, fordi hun er med 

og formilder videre om arbeidet til andre taterne.  Hennes stolthet over egen kultur har vokst i 

løpet av prosjektet, og hun ser at arbeidet har positive konsekvenser for både barn og 

personalet. Hun er også opptatt av barnas stolthet når de mestrer ulike oppgaver i barnehagen.  

 Det er for tidlig å oppsummere og si at nå vil taterne sende sine barn til barnehagen. 

Men på grunnlag av erfaringene så langt er konklusjonen at foreldre som har barn i 

barnehagen er fornøyd. De er tilfreds med at taterkulturen vektlegges, og de oppfordrer 

prosjektet til å fortsette slik at flest mulig barnehager får dette tilbudet. I samlinger blant 

taterne er det også en merkbar interesse for barnehagen, og det kan virke som flere tatere ser 

viktigheten av et barnehagetilbud som forberedelse til skolestart og tro på at de kan 

gjennomføre en utdannelse. 
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FORSLAG  2 TIL ARBEID MED TATERKULTUR  

 

 

Dette opplegget tar utgangspunkt i «Mormors fortelling».  

Opplegget er laget som et forløp hvor en kan velge å følge alle forslagene til oppgaver, eller 

bare benytte deler av oppgavene. 

Her er en veksling mellom tegneoppgaver, håndarbeid, rollelek og forslag til bruk av nettet. 

 

Opplegget finnes også som en digital fortelling. 
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Mormors fortelling 
 

Sonja og Fredrik er på besøk hos mormor. I dag leker de blant alle de gamle, rare tingene som 

ligger lagret på loftet Det mest spennende er en kiste full av mormors gamle klær. De prøver 

lange kjoler, skjørt og gammeldagse sko. Sonja ler og kniser når Fredrik tar på seg en lang 

kjole. Han ser så rar ut! På bunnen av kisten finner de en del av et gammelt brev. De er usikre, 

skal de lese det? Er det egentlig lov å lese andres brev? Kanskje ikke, men de er så 

nysgjerrige, og mormor er så grei at de tar sjansen. 

Sonja leser høyt: 

Kjære mamma og pappa. Jeg vet ikke hvor dere er, og jeg lengter så etter dere. Det er ingen 

her som kjenner dere, eller snakker om dere. De sier bare. "Vi er dine foreldre nå. Du skal bo 

her, og de andre foreldrene og søsknene dine har det bare bra. Du trenger ikke tenke på 

dem". Men jeg gjør jo det. Jeg tenker på dere hele tiden, og har bare lyst til å være sammen 

med dere. Jeg har fått to nye søsken, men de er så annerledes enn meg, også går jeg på skolen 

hver dag.  Jeg synes det er vanskelig på skolen. Jeg kjenner ingen, og de andre barna har lært 

mye som ikke jeg har, og de kan ikke noe av det jeg kan, som å lage  

Ingen snakker ro 

                               sangene  

                  reiser ingen steder 

Jeg lengter etter å være sammen med dere å 

 

Sonja og Fredrik så på hverandre. Hva var dette? Hvem hadde skrevet det, og hva betydde 

det. Det var jo så mye som var ødelagt, så de kunne ikke lese brevet ordentlig. Skulle de 

spørre mormor? Da må de innrømme at de har lest det, men de var så nysgjerrige. 

Mormor blir ikke sint, men hun blir litt rar i ansiktet. Først stille, så gråter hun litt, ser på dem, 

smiler og sier: «Kom Sonja og Fredrik så skal jeg fortelle dere en lang fortelling». 

 

Mormor forteller: 

«Det er jeg som har skrevet det brevet. Men jeg må fortelle dere en god del før jeg forteller 

hvorfor jeg skrev det. Dere vet jo at jeg, morfar og dere er norske. Men for veldig lenge siden 

kom min slekt fra et helt annet land. For over 500 år siden bodde min slekt i India, og en dag 

var det noen som bestemte at de ville ut på en lang reise. Så tok de med alt de eide og gikk 

vestover. Noen stoppet i forskjellige land i Europa, og andre fortsatte helt til de kom til Norge. 
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Dette folket som kom gående til Norge, hadde flere forskjellige navn. Noen sa tater, andre 

vandriar, reisende eller romanifolk. 

Folket mitt var flinke håndverkere og handelsfolk, så da de kom til Norge, fortsatte de å reise 

rundt i landet. Det samme gjorde familien min, og vi hadde faste reiseruter i Norge. Det var 

fint, for da kjente folkene på gårdene oss igjen fra år til år når vi kom for å ta arbeid eller 

selge varer. Dere vet at før fantes det ikke så mange butikker. Og kjøpesentre som vi har i 

dag, var det ikke i det hele tatt. Så da reiste vi fra sted til sted og solgte, så bøndene fikk kjøpt 

varer der de bodde. 

Da vi reiste, hadde vi med oss klær, sengetøy og kokeutstyr for å lage mat og kaffe. 

Noen gikk og måtte bære alt. Andre hadde håndkjerre, om vinteren hendte det vi brukte spark, 

og noen ganger sykkel om sommeren. Hest og kjerre hadde vi lenge, og det likte jeg ekstra 

godt, for det var varmt og godt å sitte i kjerra, også var det så god lukt fra hesten.  

Men så ble det bestemt at tatere ikke hadde lov å bruke hest for å frakte varer eller mennesker. 

Det var fryktelige trist, for hesten betydde mye for oss, og vi var så glad i den! Men etter en 

stund kjøpte pappa bil. Jeg husker godt han hadde en kassebil som han skar av toppen på og 

lagde rom så vi kunne sove i den. Det ble jo nesten som bobilen dere har. 

Jeg likte å reise, men det var ganske tøft noen ganger når det var kaldt og regn, og vi ikke 

visste hvor vi skulle bo om natten. Noen tatere hadde eget hus, så og da kunne vi bo hos dem. 

Andre ganger fikk vi overnatte i en låve, eller på et kjøkkengulv hos en snill bonde. Men om 

sommeren bodde vi i telt.  Som oftest lå vi der det var et vann, eller en bekk, og hvis det ikke 

var vann i nærheten måtte vi gå til bonden å spørre pent om å få litt der. Vi fikk det nesten 

bestandig, men det var ikke alle som likte tatere og måten vi levde på. De ville at vi skulle bo 

fast et sted, og ikke reise så mye.  

Jeg husker til og med en gang ble vi skutt etter. Vi stoppet for å spise og hvile ved et 

jorde.  Vi hadde tatt ut kaffekista og skulle akkurat til å tenne primusen. Da kom det en bonde 

løpende og jaget oss i fullt sinne. Plutselig så skjøt han etter oss! Jeg fikk jo sjokk og ble så 

redd.  Det var bare å kaste kaffekista i bilen, å komme seg unna i full fart. 

Det var ingen i min slekt som reiste med båt, men det var mange andre som gjorde det. De 

bodde i båten og reiste langs kysten. Der lagde de samme slags varer som vi lagde, og de 

solgte varene på dørene akkurat som vi gjorde. Selv om livet på landeveien og på båten var 

forskjellig var det mye som var likt. Jeg husker at en gang kom det en båtreisende på besøk til 

oss, og han fortalte at de måtte tenke nøye på hvor de la til båtene så de ikke forstyrret de 

fastboende. Det aller viktigste var at det var lunt der i tilfellet det skulle blir dårlig vær og 
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blåse veldig. De ville heller ikke ligge nær andre folk, de ville være i fred. Barna likte at det 

var en strand der, så de kunne leke. Også var det viktig at det var drikkevann i nærheten». 

Sonja og Fredrik satt musestille og lyttet til mormors fortelling. Tenk at mormor 

tilhørte en folkegruppe som hadde reist så langt, og at hun kunne et annet språk enn norsk. 

«Men», sa Sonja ivrig, «da må jo det være språket vårt også da! Lær oss litt, da, mormor!» 

 

 

 

Forslag til praktisk opplegg i barnehagen fortsettelsen av 

mormors fortelling  

 

Forslag til oppgave 

 Se på kart med reiseruter: 

o Finne India på kartet å se hvor taterne/romanifolket har reist. Se 

Glomdalsmuseets nettside: www.latjodrom.no 

o Se båtruter fra Haugalandsmuseet 

o Se de ulike slettene og stedene der taterne/romanifolket pleide å slå seg ned. 

Se: www.latjodrom.no 

o Skrive ut bilder av ulike reisemåter til å henge i barnehagen; hest, spark, 

sykkel, båt og de som går langs veien 

 Tegne noe fra mormors fortelling: 

o Tegne/male leirplassen med telt 

o Tegne/male båten og hvordan den har lagt til land 

o Tegne/male ulike reisemåter 

 Lage leirplass: 

o Ute med telt og bålplass  

o Innrede et rom inne hvor en kan leke, oppholde seg når en arbeider med temaet  

 Utstyr til rolleleken: 

o Lage kaffekiste å fylle den med innhold så barna kan ha den i sin rollelek 

o Utkledningstøy.  

o Til jentene: Lange skjørt, kjoler, skaut og sjal 

o Til guttene: Skjorte, vest, tørkle i halsen og hatt  

http://www.latjodrom.no/
http://www.latjodrom.no/


53 

 

 

Hvorfor 

 Latjo drom (Glomdalsmuseet), Haugalandsmuseene og Halden historiske samlinger 

har gode bilder og mye informasjon som er lett tilgjengelig og svært opplysende. 

 Det kan være spennende å se reiseruten på et kart, og det er kanskje barn i barnehagen 

som kommer fra India, eller et av landene mellom India og Norge  

 Når en skal tegne/male leirplassen til taterne/romanifolket som vandret langs veien, og 

de som bodde i båt må en først sjekke ulike bilder og nettsider hvordan det egentlig 

var. Barna vil få en ide om hvordan leiren kunne se ut, og de må finne ut hva slags 

utstyr taterne/romanifolket hadde med seg. Kanskje noen av barna har vært på 

campingtur og kan sammenligne med hvordan taterne campet. Det er kanskje noe som 

er likt? 

 På Latjo drom sine hjemmesider kan en lese om kaffekiste og hva denne inneholdt av 

utstyr. Kaffekiste med innhold er med å gi god næring til rolleleken. 

 Dersom en har mulighet til å ha en leirplass ute er det absolutt å foretrekke, men et 

rom inne fungerer også bra. Telt kan lages med stretchlaken, og barna kan etablere seg 

i små familier.  

Barna kan leke de er på reise, sette opp telt, lage mat og gå på besøk hos hverandre. 

 

Mormor fortsetter fortellingen: 

 «Jeg fortalte dere jo at vi hadde faste reiseruter år etter år, og det var fint for da visste vi hvor 

vi kunne overnatte. Det er litt sånn som dere gjør når dere reiser til det samme stedet i hver 

sommerferie. Det er så fint å møte igjen de samme vennene, er det ikke? 

Jeg likte godt å reise, og jeg likte å være på kjente steder, men jeg likte å komme til nye steder 

også. Det var alltid så spennende å komme til steder jeg aldri hadde vært, og å møte nye folk. 

Og vi møtte så mange hyggelige og snille folk. De inviterte oss inn på kjøkkenet så vi kunne 

vise alle varene våre. Det hendte vi fikk overnatte hos folkene også. Noen ganger i låven 

deres, noen ganger inne i huset, og andre ganger kunne vi få sove i et ekstra hus som de hadde 

på gården. 

Men det var ikke alltid det var lett å reise. Jeg husker noen ganger når det var kaldt og 

regn og jeg var sliten. Av og til tok vi turer til steder vi ikke hadde vært tidligere, og da visste 

vi ikke hvor vi kunne sove om natten. Det er en episode fra barndommen min som  jeg husker 

ekstra godt.  Pappa var på arbeid et sted, og mamma og jeg skulle komme etter han. Det var 
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vinter, det var langt å gå, og vi ble ganske slitne så vi måtte overnatte underveis. Mamma 

spurte om å få overnatte forskjellige steder, men akkurat denne kvelden var det ingen som 

hadde plass til oss. Til slutt kom vi til en jernbanestasjon. Den var selvfølgelig stengt, fordi 

det var sent på kvelden, men det var et lite hus der som hadde en benk. Det var kaldt, og 

mamma la sengeklærne oppå benken også la vi oss tett, tett inntil hverandre så det ble så 

varmt som mulig. Jeg kan ennå huske at det var en stor sprekk i veggen og gjennom den 

kunne jeg se rett ut på den hvite snøen, og kjenne at det blåste på nesa. Mamma verna alltid 

om meg, så jeg led ingen nød. Men jeg glemmer det aldri, og av og til når det er en kald 

vinterdag kan jeg tenke på den kvelden, også tenker jeg på hvor godt og varmt morfar og jeg 

har det i huset vårt. 

De som reiste med båt hadde også faste ruter, men jeg vet at også mange av dem har 

hatt noen vonde opplevelser når de har kommet til ukjente steder. Jeg husker en som fortalte 

at de hadde reist langt i veldig dårlig vær. Det var mye vind og høye bølger, og endelig fant de 

en fin brygge hvor de la til. Men da kom de som eide brygga og sa det var ikke lov, så de 

måtte reise ut igjen selv om det var høy sjø». 

 

Forslag til oppgave: 

 Rollelek 

o Leke at en er på reise 

o Sporlek 

o Hinderløype 

 Tegne/male  

o Stedet mormor og moren hennes overnattet 

o Skuta som seiler i høy sjø  

 

Hvorfor: 

 Da taterne/romanifolket reiste hendte de at de la tegn på vegen til andre reisende. De 

kunne legge en grankvist i et veikryss som viste at denne veien har vi gått. Sporlek er 

spennende om en legger ut kvister så barna må lete for å finne veien. Ekstra spennende 

er det om en kan være utenfor barnehagens område. 

 En kan lage en hinderløype hvor en legger inn ulike utfordringer. Dersom en er ute er 

det fint å bruke terrenget med oppover, nedover, over store steiner, klatre over 

skrenter, krype under eller gjennom hindringer etc. 
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Dersom en ikke har mulighet for å lage en løype ute kan en «late som om» rute være 

spennende. En kan late som om en må krysse en stor elv, klatre over store steiner, 

svømme over en sjø etc.  

 Tegning og maling er en god bearbeiding av informasjonen en har fått, og barna får 

samtidig mulighet til å sette avtrykk for sine opplevelser 

 

 

Mormor fortsetter fortellingen: 

«Da dette folket, min slekt, kom til Norge snakket de et eget språk, romani, som er helt 

forskjellig fra norsk, men det er mange ord som er likt et gammelt indisk språk som heter 

sanskrit. Jeg snakket romani med moren og faren min da jeg var liten, men nå har jeg ikke 

snakket det på mange, mange år. Men jeg har ikke glemt det, jeg kan snakke romani ennå. 

Kanskje jeg skal si litt, så kan vi se om dere forstår noe. 

 

Mero karas Anna. Mero honka jikk tikkno vandri-tjavo, mero boddra andri Norge helko 

bærsj. Ninna   rakkrar mero, deros tikknot fann meros honka tikkno. Døya å daden meros 

honkar norske, meros purrano, purrano, purrano, purrano, purrano, purrano, purrano-daden 

meros ava fann jikk nitan  karas India. Dåva honkar durit fann Norge. Meros dikkas sikto 

sass vavrie tjavoar. Tikknot honkar tji sikto buroane. Meros, døya, daden, pralane meros å 

sass vandriar honkar låsjano i å tradra". 

 

Norsk oversettelse: 

Jeg heter Anna og er en norsk jente som har bodd i Norge hele livet. Jeg skal fortelle deg noe 

fra den gang jeg var liten. Moren og faren min er norske, men tipp, tipp, tipp, tipp, tipp, tipp, 

tipp-oldefaren min kom fra India som ligger langt fra Norge. Jeg ser ut akkurat som andre 

norske jenter, men det er en ting som er litt annerledes fra andre folk. Både jeg, moren, faren, 

søstrene, brødrene og slektningene mine er veldig glad i å reise. 

 

Forslag til oppgave:  

 Arbeid med språk: 

o Lære noen av ordene i fortellingen. 

o Telle fra 1 – 10: 1 jikk, 2 dy, 3 trinn ,4 star ,5 pansj, 6 sinkus ,7 efta ,8 åkto , 

o 9 enja, 10 dy pansj  
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Hvorfor 

 Det er alltid spennende å lære ord på et ukjent språk. Kanskje det er barn fra andre 

nasjonaliteter i barnehagen, og en kan lære seg å telle eller presentere seg på ulike 

språk. 

 

Mormor fortsetter fortellingen: 

«Faren min hadde ikke fast arbeid, slik mammaen og pappen deres har, men de fleste 

mennene hos oss var veldig flinke i ulikt håndverk. Når vi reiste rundt i Norge fikk mennene 

arbeid på gårdene med å legge takrenner, male, mure, reparere klokker også kjøpte og solgte 

de hester. De var også flinke til å lage forskjellig ting med ståltråd, som visper, forskjellige 

kurver og lysestaker. Også lagde de kakeformer, brødformer og ulike bokser og bøtter i blikk. 

Ja, noen ganger lagde til og med i nysølv.  

De som reiste med båt lagde mye av de samme varene som vi gjorde. Om vinteren 

reiste de ikke med båt, men leide et hus eller en hytte i nærheten av båten. Så da var det noen 

som benyttet anledningen til å lage ting så de hadde et helt lager de kunne selge når sommeren 

kom. 

Alle i familien, far, mor og til og med vi som var de yngste barna var ute og solgte 

varene mennene lagde. Jeg. husker det godt, enda jeg var veldig liten. Vi hadde en 

handlekoffert med alle varene. Så banket vi på hos folk, og ofte ble vi invitert inn og fikk mat 

og kaffe på kjøkkenet. Jeg likte godt å sitte og høre på når de voksne snakket. Det var 

spennende. Og både moren og faren min var flinke til å fortelle, og fordi vi reiste så mye 

hadde vi mange fortellinger fra andre bygder og andre folk. 

Noen ganger så kjøpte de noe av oss, eller vi byttet varer. De kunne få noe pappa hadde laget, 

og vi fikk kanskje litt flesk, poteter og kaffe. Det hendte vi fikk klær av folkene på gården 

også, bare ikke undertøy, for det ville vi ha nytt fra butikken». 

 

Forslag til oppgave: 

 Skrive ut bilde av handelskoffert med innhold. Se: www.latjodrom.no 

den digitale handelskofferten fra Byarkivet 

 Utstyr til rolleleken 

o Lage en handelskoffert og fylle den med varer. 

Kopper, kar og annet kjøkkenutstyr 

 Rollelek 

http://www.latjodrom.no/
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o På tur med handelskoffert 

o Banke på dører og selger varer 

 Arbeid med ståltråd: 

o Lage knagg med ståltråd 

o Lage lysestake med ståltråd 

  (Oppskrifter i hefte fra Fagerlund skole. Se også Hauglandsmuseet) 

o Smykker med perler og ståltråd  

o La fantasien blomstre 

 

Hvorfor: 

 Alle i familien var med på handel, selv små barn hadde sin egen koffert med varer.  

Når en lager sin egen handelskoffert må en sjekke ut hva taterne/romanifolket egentlig 

solgte for å få det mest mulig reelt.  

 På handelstur må en vite hvordan en skal oppføre seg for å få solgt varene. En kan 

gjennom rolleleken hvordan en må oppføre seg for å få solgt mest mulig varer. 

 Taterne/romanifolket var dyktige håndverkere, og det de lagde var viktig for familiens 

inntekt.  Også barna var med å lage ting i ståltråd. Det høres kanskje vanskelig ut å 

lage noe i ståltråd, men hvis en følger oppskriften er dette noe barna fint klarer å lage. 

 Det er mulig å kombinere perler eller ulikt naturmateriale sammen med ståltråden. 

Kanskje kan en utvikle en ny lysestake med utgangspunkt i taternes modell? 

 Taterne/romanifolket var glad i å pynte seg. Ofte hadde de store øreringer og store 

brosjer (se bilder fra www.latjodrom.no). Med utgangspunkt i oppskriften på øreringer 

klarer barna å lage sine egne. 

 

Mormor fortsetter fortellingen: 

«Det beste da vi var ute og reiste var når vi samlet oss rundt bålet, eller varmen som vi pleide 

å si. Da var hele familien og venner samlet, og det kunne ofte være veldig mange! Vi lagde 

maten på bålet, og noe av det beste jeg visste var «kølbulle». Det er egentlig det samme som 

pannekake med flesk, men fordi den ble stekt på bål ble den litt ekstra svart og derfor fikk den 

navnet «kølbulle». Det liker dere og! Jeg synes alltid jeg må steke ekstra mange pannekaker 

når dere kommer på besøk», sa mormor og smilte til Sonja og Fredrik. 
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De tatere/romanifolkene som reiste med båt lagde mat på primus eller på vedovn i «byssa» 

inne i båten. Det hendte ofte at de fisket og skøyt småfugl, så de hadde ofte både alke og skarv 

til middag. 

Etter at vi hadde spist tok ofte de voksne frem gitarene. Pappa var veldig flink til å spille, og 

mamma var god til å synge, og alle likte det. Det var fint å lytte til de gamle visene som de 

voksne sang.  Mange var triste, og det hendte at vi gråt litt, men andre var morsomme og vi 

fikk lyst til å danse». 

 

Forslag til oppgave: 

 Matlaging: 

o Lage «kølbulle» på bålpanne. Dersom det er umulig å være ute kan «kølbulle» 

fint lages på takke, eller i vanlig stekepanne inne. 

o Finne bilde av alke og skarv 

o Dersom det er mulig kan en dra på fisketur og leke en er båtfolk på reise, eller 

en kan kjøpe fisk i butikken og tilberede den på skolen  

 Sang: 

o Synge «Romano Raklo», og lære noen av ordene (Sangen ligger etter 

opplegget som er beskrevet her) 

o Lytte til andre viser og musikk fra taterne/romanifolkets sangkultur 

Hvorfor 

 Taterne/romanifolket hadde ikke en egen mattradisjon. De spiste stort sett det samme 

som andre norske. En årsak til det var at de fikk, eller byttet til seg mat på gårdene 

hvor de handlet. Men «kølbulle» har vært og er fortsatt noe som lages. 

 De som bodde på båt hadde naturlig nok tilgang til fisk. De fisket fortrinnsvis til eget 

forbruk, selv om noen også fisket for å selge.  

 Taterne/romanifolket har en lang og innholdsrik sang og musikktradisjon. Musikken 

deres har bidratt mye i den norske kulturarven.  

Se: www.latjo.drom.no  

På denne nettsiden finner en stoff om musikktradisjon og bilder av 

musikkinstrumenter. 

 

Matoppskrifter 

Dette er noe av den maten taterne spiste i tiden rett etter krigen, 1950 og 1960 årene. 

http://www.latjo.drom.no/
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Det er enkel kost, men dersom en arbeider med temaet tater kan disse oppskriftene være med 

å gi et bilde av et enkelt liv med enkelt kosthold. 

 

Hvetemelsgrøt: 

Dette spiste mange tatere ofte, men det var særlig om kvelden etter at de hadde kommet 

frem til der de skulle sove. Men de kunne spise det til frokost også. 

Kok opp helmelk 

Ha i hvetemel å la det koke noen minutter. 

Visp kraftig mens det koker. 

Grøten skal være så tykk at vispen kan stå i grøten 

Grøten øses opp på tallerken og en kan ha i: 

Strøsukker – smørøye – kanel. 

Som drikke brukes melk. 

Pålegg: 

Det mest vanlige pålegget på brødskiva var strøsukker. 

Noen ganger hadde de flesk, andre ganger dyppet de brødskiva i fettet etter at flesket var 

stekt! 

Klotvilling – Kleppsuppe 

Dette kunne taterne spise til frokost, middag, i det hele tatt, når som helst. 

Melk kokes opp. 

Lag fast røre av melk, egg, mel og salt. 

Bruk en skje og lag boller av røren. 

Ha bollene i den kokende melken. 

Kok fire, fem minutter til bollene – «kløttene» – kleppene er ferdige. 

Ha i sukker til suppa er passe søt. 

Raspeball – klubb – kompe 

Dette var festmat!!!  

Det var mye arbeid å lage det, og alle likte det godt, men særlig barn 

Rå poteter raspes. 

Ha i byggmel og hvetemel til det blir en fast deig. 

Ha i raspet løk. 

Bland alt godt og lag boller. 

Kok opp salt flesk og ha pepper i kokevannet. 
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Skjer flesket i små terninger og ha det i midten av potetblandingen.  

Kok kraft av vann og buljong, ha i salt og pepper. 

Legg bollene i krafta  

Kokes i ca. en time. 

Tilbehør: 

Kokt kålrot og gulrot i skiver. 

Stekt flesk. 

Sirup. 

Noen ganger hadde de en salt knoke som tilbehør, og da var det virkelig fest!!! 

 

Potetkake  

1 kg kokte poteter 

1ts salt 

2 dl fint rugmel 

1dl hvetemel 

Fremgangsmåte: 

Mos poteter sammen med salt. Bland rugmel og hvetemel og kna det raskt inn i 

potetmassen. Tilsett så lite mel som mulig. Deigen skal bare være akkurat fast nok til at 

den kan kjevles. 

Trill ut deigen til en tykk pølse og skjær den i skiver. Hver skive kjevles til en lompe på 

størrelse med en frokosttallerken. 

Stek lompene på begge siden i stekepanne, på takke, eller over åpen ild. 

Passer godt med fleks til! 

 

Mormor fortsetter fortellingen: 

«Det var ikke alle i Norge som likte at vi reiste slik vi gjorde. De ville at alle tatere skulle bo 

fast så de voksne kunne arbeide et fast sted og barna kunne gå på skolen. Så da jeg var litt 

eldre enn dere er nå ble det bestemt at jeg skulle bo hos en familie som bodde i et stort hus, og 

aldri reiste. Her gikk jeg på skole og vokste opp. Og da jeg ble voksen møtte jeg morfar og 

giftet meg med han. Heldigvis er morfar glad i å reise, for jeg kjenner det kribler litt i kroppen 

hver vår når det begynner å bli grønt og varmt – at nå må vi ut på tur. Og dere vet jo at morfar 

og jeg reiser en god del!  



61 

 

Det er fortsatt mange tatere/romanifolk som reiser. Men de reiser ikke lenger slik de gjorde 

før. Nå har alle tatere eget hus, barna går på skolen og de fleste reiser bare i ferier slik som 

andre norske gjør. Ja, dere liker jo også å reise. Dere har til og med vært i utlandet i mange 

sommerferier. 

Nå har dere hørt fortellingen min. Kanskje kan jeg fortelle litt mer en annen gang. Jeg har en 

del fortellinger om hvordan det er å reise, også kan jeg gjerne lære dere litt, romani! 
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Mormors fortelling i sin helhet 
 

Sonja og Fredrik er på besøk hos mormor. I dag leker de blant alle de gamle, rare tingene som 

ligger lagret på loftet Det mest spennende er en kiste full av mormors gamle klær. De prøver 

lange kjoler, skjørt og gammeldagse sko. Sonja ler og kniser når Fredrik tar på seg en lang 

kjole. Han ser så rar ut! På bunnen av kisten finner de en del av et gammelt brev. De er usikre, 

skal de lese det? Er det egentlig lov å lese andres brev? Kanskje ikke, men de er så 

nysgjerrige, og mormor er så grei at de tar sjansen. 

 

Sonja leser høyt: 

Kjære mamma og pappa. Jeg vet ikke hvor dere er, og jeg lengter så etter dere. Det er ingen 

her som kjenner dere, eller snakker om dere. De sier bare. "Vi er dine foreldre nå. Du skal bo 

her, og de andre foreldrene og søsknene dine har det bare bra. Du trenger ikke tenke på 

dem". Men jeg gjør jo det. Jeg tenker på dere hele tiden, og har bare lyst til å være sammen 

med dere. Jeg har fått to nye søsken, men de er så annerledes enn meg, også går jeg på skolen 

hver dag.  Jeg synes det er vanskelig på skolen. Jeg kjenner ingen, og de andre barna har lært 

mye som ikke jeg har, og de kan ikke noe av det jeg kan, som å lage  

Ingen snakker ro 

                               sangene  

                  reiser ingen steder 

Jeg lengter etter å være sammen med dere å 

 

Sonja og Fredrik så på hverandre. Hva var dette? Hvem hadde skrevet det, og hva betydde 

det. Det var jo så mye som var ødelagt, så de kunne ikke lese brevet ordentlig. Skulle de 

spørre mormor? Da må de innrømme at de har lest det, men de var så nysgjerrige. 

Mormor blir ikke sint, men hun blir litt rar i ansiktet. Først stille, så gråter hun litt, ser 

på dem, smiler og sier: «Kom Sonja og Fredrik så skal jeg fortelle dere en lang fortelling». 

 Det er jeg som har skrevet det brevet. Men jeg må fortelle dere en god del før jeg forteller 

hvorfor jeg skrev det. Dere vet jo at jeg, morfar og dere er norske. Men for veldig lenge siden 

kom min slekt fra et helt annet land. For over 500 år siden bodde min slekt i India, og en dag 

var det noen som bestemte at de ville ut på en lang reise. Så tok de med alt de eide og gikk 

vestover. Noen stoppet i forskjellige land i Europa, og andre fortsatte helt til de kom til Norge. 
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Dette folket som kom gående til Norge, hadde flere forskjellige navn. Noen sa tater, andre 

vandriaer, reisende eller romanifolk. 

Folket mitt var flinke håndverkere og handelsfolk, så da de kom til Norge, fortsatte de 

å reise rundt i landet. Det samme gjorde familien min, og vi hadde faste reiseruter i Norge. 

Det var fint, for da kjente folkene på gårdene oss igjen fra år til år når vi kom for å ta arbeid 

eller selge varer. Dere vet at før fantes det ikke så mange butikker. Og kjøpesentre som vi har 

i dag, var det ikke i det hele tatt. Så da reiste vi fra sted til sted og solgte, så bøndene fikk 

kjøpt varer der de bodde. 

Da vi reiste, hadde vi med oss klær, sengetøy og kokeutstyr for å lage mat og kaffe. 

Noen gikk og måtte bære alt. Andre hadde håndkjerre, om vinteren hendte det vi brukte spark, 

og noen ganger sykkel om sommeren. Hest og kjerre hadde vi lenge, og det likte jeg ekstra 

godt, for det var varmt og godt å sitte i kjerra, også var det så god lukt fra hesten.  

Men så ble det bestemt at tatere ikke hadde lov å bruke hest for å frakte varer eller 

mennesker. Det var fryktelige trist, for hesten betydde mye for oss, og vi var så glad i den! 

Men etter en stund kjøpte pappa bil. Jeg husker godt han hadde en kassebil som han skar av 

toppen på og lagde rom så vi kunne sove i den. Det ble jo nesten som bobilen dere har. 

Jeg likte å reise, men det var ganske tøft noen ganger når det var kaldt og regn, og vi 

ikke visste hvor vi skulle bo om natten. Noen hadde eget hus, og da kunne vi bo hos dem. 

Andre ganger fikk vi overnatte i en låve, eller på et kjøkkengulv hos en snill bonde. Men om 

sommeren bodde vi i telt.  Som oftest lå vi der det var et vann, eller en bekk, og hvis det ikke 

var vann i nærheten måtte vi gå til bonden å spørre pent om å få litt der. Vi fikk det nesten 

bestandig, men det var ikke alle som likte tatere og måten vi levde på. De ville at vi skulle bo 

fast et sted, og ikke reise så mye.  

Jeg husker til og med en gang ble vi skutt etter. Vi stoppet for å spise og hvile ved et 

jorde.  Vi hadde tatt ut kaffekista og skulle akkurat til å tenne primusen. Da kom det en bonde 

løpende og jaget oss i fullt sinne. Plutselig så skjøt han etter oss! Jeg fikk jo sjokk og ble så 

redd.  Det var bare å kaste kaffekista i bilen, å komme seg unna i full fart. 

Det var ingen i min slekt som reiste med båt, men det var mange andre som gjorde det. 

De bodde i båten og reiste langs kysten. Der lagde de samme slags varer som vi lagde, og de 

solgte varene på dørene akkurat som vi gjorde. Selv om livet på landeveien og på båten var 

forskjellig var det mye som var likt. Jeg husker at en gang kom det en båtreisende på besøk til 

oss, og han fortalte at de måtte tenke nøye på hvor de la til båtene så de ikke forstyrret de 

fastboende. Det aller viktigste var at det var lunt der i tilfellet det skulle blir dårlig vær og 
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blåse veldig. De ville heller ikke ligge nær andre folk, de ville være i fred. Barna likte at det 

var en strand der, så de kunne leke. Også var det viktig at det var drikkevann i nærheten». 

Sonja og Fredrik satt musestille og lyttet til mormors fortelling. Tenk at mormor 

tilhørte en folkegruppe som hadde reist så langt, og at hun kunne et annet språk enn norsk. 

«Men», sa Sonja ivrig, «da må jo det være språket vårt også da! Lær oss litt, da, mormor!» 

«Det kan jeg gjerne», sa mormor, men først vil jeg fortelle dere litt mer». 

Selv om jeg likte godt å reise og komme til nye steder var både jeg og familien min av 

og til litt lei reisingen. Både min familie og mange av vennene våre hadde noen ganger lyst til 

å bo fast et sted, men det var ikke så lett. De som reiste med båt sa forresten akkurat det 

samme. Det var mange fastboende som ikke likte å ha tatere/romanifolk i nabolaget, og det 

hendte derfor at de jaget oss vekk, akkurat som mannen som ikke likte at vi spiste maten vår 

på jordet hans.   

Pappa var en god håndverker, så han ville bygge hus til oss. Jeg husker en gang vi 

hadde funnet et sted vi likte ekstra godt. Det var et lite sted med vanlige hus og noen gårder i 

nærheten. Pappa gikk til kommunekontoret for å søke om tillatelse til å kjøpe tomt for å 

bygge. Men det gikk ikke. I kommunen sa de at det var ingen i denne bygda som ville ha en 

tater/romani som nabo, og de bare ba oss flytte. 

Jeg fortalte dere jo at vi hadde faste reiseruter, og det var fint for da visste vi hvor vi 

kunne overnatte. Men noen ganger tok vi turer til steder vi ikke hadde vært tidligere, og da 

visste vi ikke hvor vi kunne sove om natten. Det er en episode jeg husker ekstra godt.  Pappa 

var på arbeid et sted vi ikke hadde vært før, og mamma og jeg skulle komme etter han. Det 

var vinter, det var langt å gå, og vi ble ganske slitne så vi måtte overnatte underveis. Mamma 

spurte om å få overnatting forskjellige steder, men akkurat denne kvelden var det ingen som 

hadde plass til oss. Til slutt kom vi til en jernbanestasjon. Den var selvfølgelig stengt, fordi 

det var sent på kvelden, men det var et lite hus der som hadde en benk. Det var kaldt, og 

mamma la sengeklærne oppå benken også la vi oss tett, tett inntil hverandre så det ble så 

varmt som mulig. Jeg kan ennå huske at det var en stor sprekk i veggen og gjennom den 

kunne jeg se rett ut på den hvite snøen, og kjenne at det blåste på nesa. Mamma verna alltid 

om meg, så jeg led ingen nød. Men jeg glemmer det aldri, og av og til når det er en kald 

vinterdag kan jeg tenke på den kvelden, også tenker jeg på hvor godt og varmt morfar og jeg 

har det i huset vårt. 

De som reiste med båt hadde også faste ruter, men jeg vet at også mange av dem har 

hatt noen vonde opplevelser når de har kommet til ukjente steder. Jeg husker en som fortalte 
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at de hadde reist langt i veldig dårlig vær. Det var mye vind og høye bølger, og endelig fant de 

en fin brygge som de la til. Men da kom de som eide brygga og sa det var ikke lov, så de 

måtte reise ut igjen selv om det var høy sjø. 

  Da dette folket, min slekt, kom til Norge snakket de et eget språk, romani, som er helt 

forskjellig fra norsk, men det er mange ord som er likt et gammelt indisk språk som heter 

sanskrit. Jeg snakket romani med moren og faren min da jeg var liten, men nå har jeg ikke 

snakket det på mange, mange år. Men jeg har ikke glemt det, jeg kan snakke romani ennå. 

Kanskje jeg skal si litt, så kan vi se om dere forstår noe. 

 

Mero karas Anna. Mero honka jikk tikkno vandri-tjavo, mero boddra andri Norge helko 

bærsj. Ninna   rakkrar mero, deros tikknot fann meros honka tikkno. Døya å daden meros 

honkar norske, meros purrano, purrano, purrano, purrano, purrano, purrano, purrano-daden 

meros ava fann jikk nitan karas India. Dåva honkar durit fann Norge. Meros dikkas sikto sass 

vavrie tjavoar. Tikknot honkar tji sikto buroane. Meros, døya, daden, pralane meros å sass 

vandriar honkar låsjano i å tradra. 

 

Norsk oversettelse: 

Jeg heter Anna og er en norsk jente som har bodd i Norge hele livet. Jeg skal fortelle deg noe 

fra den gang jeg var liten. Moren og faren min er norske, men tipp, tipp, tipp, tipp, tipp, tipp, 

tipp-oldefaren min kom fra India som ligger langt fra Norge. Jeg ser ut akkurat som andre 

norske jenter, men det er en ting som er litt annerledes fra andre folk. Både jeg, moren, faren, 

søstrene, brødrene og slektningene mine er veldig glad i å reise. 

Faren min og de fleste mennene hos oss var veldig flinke i ulikt håndverk. Når vi 

reiste rundt i Norge fikk mennene arbeid på gårdene med å legge takrenner, male, mure, 

reparere klokker også kjøpte og solgte de hester. De var også flinke til å lage forskjellig ting 

med ståltråd, som visper, forskjellige kurver og lysestaker. Også lagde de kakeformer, 

brødformer og ulike bokser og bøtter i blikk. Ja, noen ganger lagde til og med i nysølv.  

De som reiste med båt lagde mye av de samme varene som vi gjorde. Om vinteren 

reiste de ikke med båt, men leide et hus eller en hytte i nærheten av båten. Så da var det noen 

som benyttet anledningen til å lage ting så de hadde et helt lager de kunne selge når sommeren 

kom. 

Alle i familien, far, mor og til og med vi som var de yngste barna var ute og solgte 

varene mennene lagde. Jeg. husker det godt, enda jeg var veldig liten. Jeg hadde en liten 
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handlekoffert med alle varene. Så banket vi på hos folk, og ofte ble vi invitert inn og fikk mat 

og kaffe på kjøkkenet. Jeg likte godt å sitte og høre på når de voksne snakket. Det var 

spennende. Og både moren og faren min var flinke til å fortelle, og fordi vi reiste så mye 

hadde vi mange fortellinger fra andre bygder og andre folk. 

Noen ganger byttet vi til oss mat for tingene våre, andre ganger fikk vi penger så vi 

kunne kjøpe mat. Det hendte vi fikk klær av folkene på gården også, bare ikke undertøy, for 

det ville vi ha nytt fra butikken. 

 Familien min reiste nesten hele året, men ikke så mye om vinteren. Da bodde vi 

gjerne hos noen slektninger som hadde hus, også ville mamma og pappa at jeg skulle gå på 

skole. Egentlig hadde jeg veldig lyst til å gå på skolen. Jeg hadde lyst til å lære å lese og 

skrive, og alt det de andre barna lærte.  

Det var ikke lett på skolen! Jeg ble ofte ertet av de andre barna. Noen ganger ble jeg til 

og med ertet av læreren. På grunn av at vi reiste så mye kom vi hele tiden til nye steder og nye 

skoler. Det var skremmende, for jeg kom inn i klasser som jeg ikke visste noe om. Jeg visste 

ikke hvordan jeg skulle oppføre meg. En ting var at dialektene endret seg når vi kom til et nytt 

sted, så nå ertet barna meg ikke bare fordi jeg var tater, men også fordi jeg snakket 

annerledes. Det førte til at jeg ble stille og passiv, og lærte mindre enn jeg ellers ville gjort. En 

annen ting var at skolene var så forskjellig, de hadde ulike måter de underviste på, andre 

bøker, og når en klasse på en skole hadde kommet til bokstaven H, hadde kanskje en annen 

kommet til bokstaven T, og da ble det vanskelig å ta igjen det de andre barna kunne. 

  Men vi hadde det fint da vi var ute og reiste! Det beste var når vi var samlet rundt 

bålet, eller varmen som vi sa, og hele familien og mange venner var der. Ofte var vi veldig 

mange! Vi lagde maten på bål, og noe av det beste jeg visste var «kølbulle». Det er egentlig 

det samme som pannekake med flesk, men fordi den ble stekt på bål ble den litt ekstra svart 

og derfor fikk den navnet «kølbulle».  

De tatere/romanifolkene som reiste med båt lagde mat på primus eller på vedovn i 

«byssa» inne i båten. Det hendte ofte at de fisket og skøyt småfugl, så de hadde ofte både alke 

og skarv til middag. 

Enten en var på båt eller satt rundt varmen likte vi oss best når vi var samlet. Og etter 

at vi hadde spist tok de voksne tok frem gitarene. Det var fint å lytte til de gamle visene som 

de voksne sang.  Mange var triste, og det hendte at vi gråt litt, men andre var lystige og vi fikk 

lyst til å danse. 
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  Som jeg nettopp fortalte dere så hadde vi det bra da vi var ute og reiste, og når jeg 

tenker på det livet kjenner jeg glede. Men det triste var at vi var ofte litt redde. Vi visste at 

myndighetene ikke likte den måten vi levde på. De ville ikke at vi skulle reise, hverken med 

båt eller slik min familie gjorde. De ville at vi skulle bo fast et sted. Men det var ikke så lett, 

for som jeg fortalte dere tidligere, så ville ikke naboene at vi skulle bo der. De syntes vi bråkte 

for mye, også måtte vi flytte. 

Det var noe som het Misjon for hjemløse. Vi kalte dem bare «Misjonen». Det var en 

organisasjon som blant annet hadde et sted som het Svanviken. Dit sendte de tater/romani 

familier, så de skulle lære seg å leve akkurat som andre norske. På Svanviken sa de at vi fikk 

ikke lov til å synge sangene våre, snakke språket vårt, reise, eller besøke familien vår.  Så jeg 

er sikker på at dere skjønner at taterne/romanifolket ikke likte seg der! 

  «Misjonen» hadde også barnehjem, og hit ville de at tater/romani barna skulle komme 

og bo. Noen ganger kom folk fra «Misjonen» og tok barna fra foreldrene. De plasserte dem 

enten på barnehjem, eller hos fosterforeldre. Det som var så forferdelig var at folk fra 

«Misjonen» kunne komme helt plutselig å ta med seg barn. Så når vi visste at noen fra 

«Misjonen» var i nærheten pleide vi å gjemme oss. Mormor tar en lang pause i fortellingen 

før hun fortsetter. 

En gang var ikke jeg rask nok til å gjemme meg.  

Mamma og pappa var inne i teltet, og jeg var ute og lekte. Så kom det en mann og en dame, 

og de bare tok meg. De sa til mamma og pappa at jeg kom til å få det mye bedre. At jeg skulle 

få en god varm seng, bo hos snille folk, og få gå på skole. Jeg ville ikke. Jeg gråt og ville være 

hos mamma og pappa. Det beste stedet for meg var jo å være hos mamma og pappa, og selv 

om vi kunne ha det vanskelig noen ganger, fordi vi hadde lite penger, så var det der jeg hadde 

det best. Mamma og pappa gråt de også, og ville at jeg skulle være hos dem, men det hjalp 

ikke at vi gråt og ba. Folkene fra «Misjonen» bare tok meg med! 

Jeg bodde hos fosterforeldrene mine i mange år. De var snille mot meg, og jeg fikk gå 

på skole. Men jeg savnet alltid den ordentlige familien min. Fosterforeldrene mine, 

oldeforeldrene deres, er døde for lenge siden. Det er derfor dere aldri har truffet dem. 

Da jeg ble voksen traff jeg morfar og giftet meg med han. Morfar er ikke av 

tater/romanislekt slekt, men han vet at jeg er det selv om vi sjelden snakker om det. Ja, moren 

og faren deres vet det også, og nå vet dere det! Heldigvis er morfar glad i å reise, for jeg 

kjenner det kribler litt i kroppen hver vår når det begynner å bli grønt og varmt – at nå må vi 



68 

 

ta tur. Og dere vet jo at morfar og jeg reiser en god del! Ja, dere liker jo også å reise. Dere har 

til og med vært i utlandet i mange sommerferier. 

Jeg tror at nesten alle romanifolk/tatere liker å reise. Men de reiser ikke like mye som 

de gjorde før, fordi de vil at barna deres skal gå på skolen, og det er ikke så lett hvis en ikke 

bor et fast sted. Men jeg tror nok at mange ville reist mer hvis det hadde vært mulig for barna 

å ha skole mens de reiste. 

Nå har dere hørt fortellingen min. Kanskje kan jeg fortelle litt mer en annen gang. Jeg 

har en del fortellinger om hvordan det er å reise, også kan jeg gjerne lære dere litt, romani»!  

 

 

Råmano Raklo  med norsk oversettelse 
 

Å ninna vil jag gia en tikno munter sang.   Å nå vil jeg synge en liten munter sang. 

Det handlar om de tavringar som    Det handler om de taterne som 

pallan drommen jar.     langs etter veien går. 

* Og noen avar tradranes med vårdri og med grei. Og noen kommer kjørende med vogn og

       med hest. 

Og noen bruklar piroane over dal og hei.  Og noen bruker bena over dal og hei. 

 

Refreng: 

Hei råmano raklo, kammar råmano tjei.  Hei tater gutt har tater jente. 

Hei råmano raklo, bæsjar stadia på snei.  Hei tater gutt setter hatten på snei. 

Hei råmano raklo, kammar råmano tjei.  Hei tater gutt har tater jente. 

Hei råmano raklo, bæsjar stadia på snei.  Hei tater gutt setter hatten på snei. 

 

 

Å tjeia mi er sjukkar, å låssjano og blid.  Å jenta mi er vakker, og glad og blid. 

Det assjar før ho honkar utav ekte romani.  Det er fordi hun er ut av ekte romani. 

Ho kammar fedi jakkar, og kalo sjukkart bal. Hun har pene øyne og svart vakkert hår. 

Ho følger meg så lett over li og fjell og dal.  Hun følger meg så lett over li og fjell og  

       dal. 
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TATERFORTELLINGER 
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Anna    

Oliver       

Ludvik 

Sofie 
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Annas fortelling 

 

Jeg er Anna 

Jeg heter Anna og skal fortelle noe fra den gangen jeg var en liten jente. I dag er jeg voksen, 

og er både mamma, bestemor og oldemor. 

 

Bilen vår 

 

 

Bilen til Annas familie 

 

Vi hadde bil da jeg var liten. Men den var annerledes enn bilene er nå. Bilen vår het T- Ford, 

og den hadde en stor sveiv foran ved panseret.  Noen ganger stoppet bilen og da måtte vi ut å 

sveive for å få den til å kjøre igjen. Og da sa pappa:  

”Kan du være så snill å hjelpe pappa å starte bil”?  

”Ja, det skal jeg gjøre, men da vil jeg ha is”.  

”Ja du skal få is”.  

”Får jeg sånn stor is da”? 
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”Ja, du skal få den største isen, bare du gir gass når jeg sveiver”, sa pappa. Og det gjorde jeg. 

 

Veiene var ikke fine. De var smale, svingete, humpete og noen steder litt nifse. Mamma likte 

ikke de bratte svingete veiene, så når vi skulle kjøre bratte bakker tok hun hånda mi og dro 

meg ut av bilen, og så gikk vi opp og ned alle bakkene. 

 

Overnatting og varme 

 

 

”Sirkusgran” 

 

Når vi var ute og reiste, visste vi ikke alltid hvor vi skulle slå leir for natten. Men hvis vi ikke 

overnattet hos en bonde, lette vi alltid etter steder hvor det var store grantrær, sirkusgraner 

kalte vi dem fordi de var høye med lange grener som vi kunne være under. På yttersida av 

greinene laget vi bål av store trestokker som brant lenge. Men vi sa ikke bål, men varme, og 

det var sikkert fordi det var så godt og varmt og sitte der. Under de store grenene hadde vi det 

tørt og godt.  
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Ved siden av varmen slo vi opp teltet. Teltet vårt hadde ikke golv, men det var stort og spisst, 

topptelt eller hustelt het det. For at det ikke skulle bli kaldt, hentet vi granbar og la i bunnen, 

oppå der la vi halm som vi hadde fått av noen bønder, og helt på toppen la vi sengklærne våre 

som var tepper strikket av ull. De var tunge og varme, noen ganger klødde de også, men det 

ble så høyt og mykt at jeg lekte jeg var prinsessen på erten! 

Men det beste jeg visste, var når vi overnattet i gamle sagbruk for der var det tørt og varmt. 

Da jeg var liten hadde nesten alle gårdene egne sagbruk, og det hendte vi fikk lov av bonden å 

slå opp teltet vårt der. Her var det så fint, for vi hadde tregulv og tretak og så luktet det så godt 

av nysaget tre.  

 

Når vi overnattet i sagbruk, måtte vi være veldig forsiktige. Da kunne vi ikke lage varme, for 

hvis det tok fyr i sagflisen, kunne hele sagbruket brenne ned! Vi hadde aldri varme på 

myrområder heller. Det torde vi ikke. Det var så vanskelig å få slukket når det var myr, for 

varmen gikk under bakken og kunne dukke opp et par meter lenger bort, og det kunne 

plutselig begynne å brenne. Men når vi slo opp teltet i nærheten av en elv, var det enklere. Der 

kunne vi hente vann både for å slukke bålet, til kaffekoking, matlaging, og tøyvask, og vi 

kunne bade. 

 

Når vi samlet oss rundt varmen om kvelden, satt vi lenge med sang og gitar. Mamma likte å 

synge, og hun var veldig flink. Hun hadde en spesiell sangstemme som var veldig klar og fin 

og alle kjente den. Var det en trist dag sang hun triste sanger, var det en god dag, sang hun 

muntre sanger. Verken pappa eller slekta hans var flinke til å synge, men pappa var glad i å 

synge, og han sang ofte. Så vi kunne stadig høre han tidlig på morran. Han pleide å stå med 

hendene bak på ryggen. Hvis det var dårlig vær kunne han synge:  

”Det blåser kaldt, kaldt veder ifra nord”. Det var en gammal sang, og det var ikke noe fint å 

høre på, men jeg likte likevel at han sang.  
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Kuene og klærne 

  

Kua prøver å ta kjolen til Anna 

En gang hadde vi satt opp teltet vårt i utkanten av jordet til en bonde. Han sa han hadde kuer 

som beitet der, men vi så dem ikke. Jeg var glad for det, fordi kuene likte å spise nesten alt 

som var. Vi sov godt om natten, og tidlig, tidlig neste morgen sto mamma opp og vasket tøy. 

Etterpå hengte hun klærne til tørk opp i grenene på noen trær rett ved teltet. Jeg lå fortsatt og 

sov inne i teltet, men plutselig våknet jeg av en ku som sa: ”Møøøø” mens den snuste og 

slikket på teltveggen. Jeg så ut av teltet, og da så jeg at en annen ku hadde begynt å slikke i 

seg kjolen min som var vasket og hang til tørk. Kjolen hang ut av munnen på kua! Da styrtet 

mamma bort og dro kjolen ut av munnen på kua! Heldigvis hadde den glupske kua prøvd å 

sluke kjolen hel, så den ble ikke ødelagt, men vi måtte vaske den en gang til.  

 

Jeg tenkte at heldigvis tok ikke kua kåpa mi som jeg var så stolt av. Jeg fikk nemlig ikke så 

mange nye klær, for vi hadde lite penger. Men en gang da jeg var fire eller fem år, fikk jeg ny 

fin, fin pelskåpe. Den hadde puff til å stikke armene inn i, og det var deilig og varmt. Jeg var 
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så kry.  På søndagene gikk vi på møte i Betel. Da pyntet jeg meg med nykåpa, og så møtte vi 

onkelen min. Han kalte meg ”fulrania mi”. 

Det betydde ”liksomfin dame ”det, og jeg var så stolt og glad.  

 

Jeg var med mamma og pappa på arbeid 

Jeg gikk ikke så mye på skolen, fordi vi reiste så mye. Istedet var jeg med mamma og pappa 

på arbeid, og det likte jeg godt. Det var så spennende å komme til nye steder og møte nye 

folk. Men det som var meste spennende var å høre hva de voksne prata om. Noen steder var 

det veldig ensomt og det var kanskje bare ett hus, og da kunne det nesten være litt skummelt!  

Jeg tror at de som bodde så ensomt likte godt at vi kom på besøk. Du vet, da jeg var liten 

hadde vi ikke noe TV, så da vi kom kunne vi fortelle nyheter fra andre gårder og bygder. 

Noen ganger kunne vi fortelle hva slags klær som var moderne i byen, akkurat sånn som de 

forteller på TV i dag. 

 

Pappa hadde mange forskjellige jobber. En av jobbene hans var å lage takrenner til hus. Han 

kjøpte store plater i blikk som han klipte til i riktig størrelse. Takrennene måtte festes med 

låser, og noen ganger var det jeg som klatret opp på taket for å sette på låsene. Andre ganger 

var jeg med og lagde krokene som takrennene skulle henge i.   

 

Jeg syntes det var moro å være sammen med pappa på arbeid, fordi han fant på så mye rart. Vi 

jobbet ikke hele tiden. Av og til gikk vi lange turer, eller klatret oppover bergveggene, og 

noen ganger rullet vi steiner nedover et grustak for å se hvem sin stein som rant fortest.  
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Med mamma på arbeid 

 

 

Andre ganger var jeg med mamma på arbeid. 

Mamma solgte varer til folk på bondegårdene. Jeg var med og hjalp til med å bære og å vise 

frem det vi skulle selge. Mamma hadde alle varene i en svær koffert, og i den var det, synåler, 

duker, puter og brett med knapper i mange forskjellige størrelser og farger. Og så hadde vi 

undertøy. Vi hadde flossa underbukser med strikk i til  

damene, og lange underbukser til mennene.  
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Noen av varene taterne solgte 

 

 

 

Det var ikke alltid vi fikk penger for 

varene. Noen ganger byttet vi til oss mat. 

Bøndene fikk kanskje en rad med tolv 

knapper, og så fikk vi middagsrester, 

poteter, saftflasker, en fleskebit, 

spekeknoke eller brød. Vi kjente mange 

av bøndene som bodde på de forskjellige 

gårdene. Mange av dem var veldig 

hyggelige, og noen ganger lagde vi 

middag på kjøkkenet deres, og så satt vi 

lenge og bare skravla.               

     

  

Underbukse til dame 
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Førjulsbesøk 

Noen ganger likte jeg ikke å handle på gårdene. Jeg husker en gang da jeg var 13 eller 14 år. 

Vi hadde noen spesielle hus og bondegårder som vi besøkte flere ganger, og da ble vi jo 

ekstra godt kjent med folkene der. Til jul pleide vi å få noen pakker med mat av dem.  

 

Så var det en jul at mamma var syk og ikke kunne reise til gårdene. 

”Kan du ta den runden,” spurte mamma da. Ja, det var bare å gjøre det. Jeg syklet av gårde, og 

det var lett, for det gikk nedover hele veien. På gårdene var de veldig snille, og jeg fikk to 

vesker fulle med masse deilig mat. Men da jeg skulle sykle hjem, var det bare oppover og alt 

for tungt å sykle. Derfor tok jeg skolebussen tilbake.  

Bussjåføren hengte sykkelen foran på bussen, og jeg gikk inn for å finne meg en plass å sitte.  

 

Bussen var helt full av unger som hadde vært på skolen, og alle så på meg da jeg kom inn. 

Den ene veska jeg hadde, var stor og brun. Glidelåsen var i stykker på den så jeg hadde 

dekket til så ingen skulle se hva som var oppi den. Plutselig så røk håndtaket på veska, så alle 

matvarene rulla bortover gangen på bussen og under setene. Jeg måtte krype rundt i hele 

bussen og plukke opp varene, og jeg rødma og var så skamfull. Ungene så på meg, og noen av 

dem lo. Alle de andre ungene og familiene deres handlet på butikken, det var bare vi som 

byttet til oss varer på gårdene, og det var så flaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pappas kamp med væren 
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En gang vi var ute og reiste, gikk mamma inn et sted for å handle. Pappa var utenfor bilen og 

jeg og brødrene mine satt i baksetet. Plutselig kom det en diger vær rett mot bilen vår. Døra 

sto åpen, og vips så hadde den hoppet inn og satt seg bak rattet! 

Vi ble så redde, og pappa stormet inn i bilen, tok tak i horna på væren og dro den ut. Men det 

likte ikke væren. Han ble kjempesint og brukte horna og stanget pappa. De hadde en lang 

sloss-kamp. Pappa prøvde å legge væren i bakken, og væren stanget etter pappa. Til slutt ble 

væren lei og gikk sin vei, men stakkars pappa var både gul og blå etter kampen. 

 

Fiske 

Jeg var ofte med pappa og fisket, og det beste var når vi fikk ørret. Først måtte vi ut å grave 

mark. Det var litt ekkelt når marken krøp over hånda, men vi la den i en liten blikkboks og der 

kunne den ikke nå oss. Så gikk vi til bekken så stille vi bare kunne for ikke å forstyrre fisken. 

Vi hadde ikke fiskestang, men vi hadde snøre på en boks. Marken satte vi på kroken og kastet 

kroken uti vannet. Det var spennende når fisken nappet, og den sprelte alltid mye da vi dro 

den inn. Jeg var ganske stolt hvis jeg fikk fisk og pappa ikke fikk noe, men det var ikke ofte 

for pappa var den beste fiskeren. Men det hendte også at pappa sto opp kjempetidlig og gikk 

ut for å fiske. Hvis han fikk fisk, kunne mamma, brødrene mine og jeg våkne til kaffelukt og 

nytrukket ørret. Det var den beste frokosten jeg visste. 

 

På fisketur med pappa 
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Olivers fortelling 

 

 

Jeg er Oliver 

Jeg heter Oliver, og jeg er også tater. Jeg er 75 år nå og bor i et stort, fint, rødt hus som jeg 

liker godt å bo i. Men det jeg skal fortelle om er fra den gang jeg var liten og ikke hadde et 

fast bosted, men reiste rundt fra sted til sted. 

 

 

 

Oliver likte å være på sjøen 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

På landeveien med handvogn 

 

 

Handvogn 

 

Vi hadde ikke bil da jeg var liten. Så vi måtte bruke bena, og vi gikk fra sted til sted langs 

landeveien. Vi hadde med oss en håndvogn som vi dro etter oss.  Håndvogna var tung å dra, 

for i den hadde vi klærne våre, sengeklær, og det vi kalte kaffekiste.                
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Kaffekiste 

Kaffekista hadde lås 

og fine beslag og i den var 

det kopper, skjeer, 

gafler, kniver, asjetter og alt som vi trengte når vi skulle lage mat – ja, også kaffe da, 

selvfølgelig. Det var mor som lagde mat, og det lagde hun på noe som het primus. Primus var 

et lite apparat som sto på bakken, nesten som en liten gassbrenner, men vi brukte parafin og 

ikke gass. Apparatet hadde en liten 

beholder som vi hadde parafin i, og på 

siden var det en liten pumpe som vi 

brukte når vi  tente på. Det skumle var at 

noen ganger pumpet vi for mye luft og 

når vi tente på primusen ble flammen så 

høy at den kunne stå en meter rett opp i 

været. Heldigvis gikk den fort ned igjen. 

Mor lagde havregrøt på primusen, 

havregrøt med sukker og kaffe til de 

voksne, og av og til en bitte  

liten kopp kaffe til meg! 

 

Jeg hadde ikke så mange klær 

Noen ganger var det veldig kaldt å gå ute. Særlig var det kaldt om høsten når det regnte. Jeg 

hadde ikke regnfrakk, så jeg ble våt, og fordi jeg ikke hadde så mye klær, måtte jeg gå i de 

kalde og våte  
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Primus      klærne mine til vi kom inn et sted hvor jeg 

kunne tørke dem. Jeg gikk nesten bestandig i nikkers, og så hadde jeg et fargerikt halstørkle 

og skyggelue. Men da jeg ble eldre, fikk jeg dress. Jeg husker jeg var kjempestolt! Jeg hadde 

tjent meg penger og gikk til skredderen og fikk sydd dress som passet akkurat til meg. 

Dressen kostet 30 kroner, men det var mye penger for lenge siden. 

 

Jeg skulle ønske jeg kunne gått mer på skolen 

Jeg gikk ikke så mye på skolen da jeg var liten. Jeg hadde egentlig lyst til å gå på skolen, og 

jeg var litt misunnelig på de andre barna som tok bussen hver morgen og fikk lære mange nye 

ting. Men jeg måtte lage og selge varer for å hjelpe moren og faren min med å tjene penger til 

mat og klær. Og så reiste vi mye. Vi bodde noen uker eller måneder på et sted, så dro vi til et 

annet sted, og da måtte jeg hele tiden starte på nye skoler. Jeg vet ikke helt hvor mange 

forskjellige skoler jeg har gått på, men det er veldig mange. Det var litt dumt, for når jeg hele 

tiden kom til nye steder rakk jeg aldri å bli kjent med de andre barna, så jeg hadde ikke så 

mange venner på skolen. Jeg syntes det var skummelt å begynne på en ny skole hvor jeg ikke 

kjente noe av de andre barna eller lærerne. Det hendte en del ganger at de andre barna ertet 

meg enten fordi jeg var tater, eller fordi jeg ikke snakket akkurat som dem. Noen ganger sa de 

andre barna:  

”Du går ikke på skole, du. Du er bare ute på landeveien og selger ting sammen med moren og 

faren din”. 

Jeg ble veldig trist da, og noen ganger gråt jeg til og med. 

 

Fine, nylagde visper 

Det ble alltid mye leven og moro da vi kom til gårdene. Folkene der likte at vi kom for de 

visste at vi hadde med oss noe nytt fra byen. Vi hadde med oss handlekofferten full av 

blonder, svarte og hvite trådsneller og mye annet, som vi la på gulvet så alle folkene måtte stå 

på alle fire med hodet oppi kofferten for å se hva som var der. Det var artig mange ganger. 

Noen ganger fikk vi 50 eller 60 øre for det vi solgte. Andre ganger byttet vi varene våre med 

hermetikk, fiskeboller, poteter, flesk eller kaffe.  
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Vi solgte også blikkformer som far hadde laget. Faren min kjøpte store blikkplater. Disse 

platene var lette å arbeide 

med og av dem kunne 

han lage forskjellig 

kjøkkenutstyr som brød 

og kakeformer, øser, 

bøtter, feiebrett og trau. 

Han brukte en blikksaks 

for å klippe det stykket 

han trengte til å lage for 

eksempel en kakeform. 

Så banket han det til med 

en treklubbe, og til slutt 

sveiset han sammen blikkstykkene. (Sveise er en slags liming).  

Vi brukte blikk, fordi det er et materiale som er lett å holde rent og derfor var det fint å 

oppbevare mat.  Noen ganger laget faren min visper som kunne brukes til å lage sauser, 

pannekaker og mye annet. Han lagde to forskjellige visper. En vi kalte fiskevisp, den var flat, 

og en til å lage for eksempel eggedosis med,og den var rund.  

Da jeg var syv år gammel sa pappa: ”Nå Oliver. Nå er det på tide at du også begynner å lage 

visper så du kan være med å selge og tjene penger”.  Det var litt skummelt. Jeg var livredd for 

at jeg ikke skulle klare det. Det er ikke så lett å lage visper. Vi måtte bruke ståltråd og den er 

ganske hard og vanskelig å bøye. Jeg var jo ikke så veldig sterk da jeg var bare syv år, så 

pappa måtte hjelpe meg litt. Men jeg husker godt de to første vispene jeg laget. Det var noen 

gamle folk som kjøpte dem av meg. De syntes sikkert at vispene var veldig rare, men jeg tror 

de kjøpte dem fordi de ville være snille mot meg. Men gjett om jeg var stolt da jeg kom hjem 

til mamma og pappa med pengene jeg hadde tjent. 

 

”Her ser du hvordan jeg lagde en visp” 
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Først tok vi fire eller fem ståltråder som              Så tok vi en liten ståltråd og surret 

vi rettet ut og samlet sammen.    dem fast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi bøyde ståltrådene og samlet dem med en  

liten bit ståltråd.        

                                   Til slutt flettes to av ståltrådene rundt 

          håndtaket og vispen er ferdig. 

Klokkemaker  

Etter hvert lærte jeg meg å lage alt det som faren min kunne, men det jeg virkelig likte å gjøre 

var å reparere klokker. Det begynte med at jeg lekte med noen av de gamle klokkene til far 

min. Av og til plukket jeg dem fra hverandre og øvde meg på å sette dem sammen igjen 

etterpå. Det var ikke alltid lett når det lå mange små skruer utover bordet. Så det hendte 

mange ganger at far måtte hjelpe meg. Men etter hvert ble jeg ganske flink. 
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Verktøyskrinet til Oliver 

 

Far hadde et helt skrin med klokkeverktøy, og da jeg ble stor fikk jeg den av han. Her var alt 

jeg trengte for å reparere klokker; tenger, bitte, bitte små skrujern og glass i forskjellige 

størrelser.  Og etter hvert kunne jeg reparere alt, enten det var små armbåndsur, vekke klokker 

eller digre veggur. Alt kunne jeg ordne, og folk ble glad da de så meg:  

”Nå kommer han Oliver, nå får vi reparert den ødelagte klokka vår”, sa dem. 

 

Det var ikke bare lett å selge varer på dørene 

Da jeg var ungdom syntes jeg det var flaut å gå med handlevogna å selge på dørene. Jeg 

husker en gang vi reiste på Vestlandet, og jeg var på handletur alene. Mor og far var også ute 

og handlet, men jeg visste ikke hvor. Jeg hadde akkurat fått meg ny hatt, og syntes jeg var så 

fin i den. Hatten hadde stor brem og satt litt skjevt på hodet, akkurat sånn som var veldig 

moderne. Jeg gikk rett og rank i ryggen og bar kofferten som om den var lett som en fjær. Jeg 
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kom til en stor og fin gård og gikk inn på kjøkkenet. Jeg hadde vært der mange ganger før, så 

alle kjente meg.  

 

Gjett om jeg fikk meg en overraskelse da jeg kom inn på kjøkkenet. Der satt både mor og far 

sammen med folkene på gården og spiste. 

Det var jenter der også, mange jenter, og de så på meg da jeg kom inn. Jeg hadde på meg 

gummistøvler, fordi det var så vått ute. Men gummistøvlene var gamle og var blitt glatte av 

alt vannet.  

”Her er sønnen min, han Oliver, dere kjenner vel han”, sa mor, og alle jentene kikket på meg. 

Jeg sto med kofferten ved døra, og plutselig skled jeg på de glatte gummistøvlene og bare datt 

på gulvet så alle varene for utover gulvet og jentene, mor, far og de andre voksne lo. Jeg ble 

så flau, særlig fordi det var så mange jenter der. Så jeg sprang ut av døra uten varene det 

forteste jeg kunne, og det var lenge, lenge før jeg turte å gå tilbake til den gården. 

 

Både far og bestefar kunne mye om hester 

Bestefaren min kunne mye om hester. han var veldig glad i dem, og han hadde hatt hester så 

lenge jeg kan huske. Bestefar var nesten som en veterinær – en dyredoktor - for hvis det var 

en hest som ikke var bra kunne han gjøre den frisk igjen. Det var mange folk som kom til 

bestefar for å få hjelp til hesten sin. 

 

Faren min kunne også mye om hester 

En gang var det en mann som kom og spurte om far ville kjøpe en hest. Ja, han ville det, men 

denne hesten hadde så mye mygg på seg. Myggen var over hele kroppen og det gjorde til at 

hesten var veldig urolig og den så gammel og slitt ut. Fordi hesten ikke var helt bra behøvde 

ikke far betale så mange penger for den. Men vet du hva? Far var så flink med hesten at han 

klarte å gjøre den helt frisk igjen. En dag kom mannen som hadde solgt hesten til far, og da 

han så hesten kunne han ikke kjenne den igjen så frisk og fin var den blitt. 

 

Oksekampen 

Det var mange artige ting som skjedde da vi var ute og reiste. Jeg husker en gang da mor, far, 

søsknene mine og jeg satt på et stort jorde og spiste maten vår. Plutselig kom en diger okse 

springende, og moren min, søsknene mine og jeg ble livredde, men far var ikke redd! Alle vi 

andre kløv opp på en stein, mens far tok en stor stokk og jaget vekk oksen. Da far hadde jaget 
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den vekk sprang alle vi andre vekk fra jordet, men akkurat da snudde oksen og kom løpende 

etter far så han også måtte løpe fra oksen! 

 

Biltur i bratte bakker 

Jeg og faren min likte å være ute på sjøen. Det hendte vi reiste med båt når vi skulle selge 

varer. Men det jeg husker best var turer med bil. En gang hadde vi en langtur med bilen. Bilen 

var stappfull med mor, far og søsknene mine. Alle var så glade og stolte der vi kjørte. Moren 

og søsteren min sang og lo hele veien, og vi brukte fløyta i nesten hver sving. Alle brukte 

fløyta i svingene den gangen. Jeg tror det var for å hilse på dem en møtte og for å si: ”Hei, her 

kommer jeg.”. Men fløyta hadde en rar lyd. Den hørtes nesten ut som en gammel ku. 

 

 

 

Familien til Oliver på biltur 

 

 

Det var ikke så veldig gode bremser på denne bilen, og der vi skulle kjøre, var det fryktelig 

bratt. Vet du hva faren min gjorde? 

Han gikk ut og fant et stort tre som han bandt fast til støtfangeren bak på bilen, så tok han en 

tung stein og bandt fast i treet, og så satte han seg oppå treet. Alle søsknene mine gikk ut av 

bilen, men moren min syntes hun måtte sitte ved siden av meg. Så kjørte jeg i snilefart 
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nedover, det var bare så vidt vi beveget oss. Det var nok litt komisk å se far oppå treet, en 

svær flokk mennesker som vandrer nedover bakkene og en bil som nesten ikke kjørte. Det var 

mange folk som stoppet opp og lo av oss den dagen, men det var artig! 



90 

 

Ludviks fortelling  
 

Jeg er Ludvik 

 

Jeg heter Ludvik, og jeg bor sammen med kona mi. Noen ganger bor vi i en campingvogn, 

andre ganger i et vanlig hus. Campingvogna vår er veldig fin, 

og i den har alt vi trenger. Her er det senger, sofa, TV, 

kjøleskap og oppvaskmaskin. Det som jeg liker aller best med 

å bo i en campingvogn, er at jeg kan reise hvor jeg vil, 

akkurat når jeg vil. Jeg trenger ikke å pakke, for alt jeg har er 

her i campingvogna. Jeg kan bare hekte vogna på bilen og 

dra.  Alle i familien min liker å reise, og vi har gjort det helt 

fra jeg var liten gutt. 

 

Blikkformer, visper og hestetagl 

Faren min lagde forskjellige bokser av blikk, og reparerte 

klokker akkurat som faren til Oliver. Og jeg lagde visper og måtte hjelpe til å tjene penger 

sånn som Oliver og Anna måtte gjøre. Men vi lagde koster også. Av og til gikk vi til 

bondegårdene og spurte om å få hestetagl. Hestetagl er hårene på halen til hesten, og av den 

kunne vi lage koster. Jeg lærte meg å lage fine feiekoster og malerkoster som jeg solgte. 
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 Flaskekost av hestetagl          Hestetagl 

 

 

Jeg husker så mange gode lukter 

Pappa hadde hest, og jeg likte å sitte på når han var ute og kjørte. En gang var vi ute på 

langtur, bare pappa og jeg. Mamma og alle brødrene mine var hjemme, og jeg likte godt å få 

være litt alene sammen med pappa. Vi dro til et sted langt av gårde, og måtte reise hele natten. 
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Jeg ble så sliten så jeg lå på hesteryggen. Jeg tok et godt tak i manen på hesten, og da kom jeg 

veldig nær hesteryggen. Hesten hadde gått langt, den var sliten og den svettet. Det dampet av 

den. Og når hesten damper, blir det en helt spesiell lukt, og det var så godt. Jeg bare lå der og 

snuste inn lukta. Hver gang jeg kjenner den lukta nå så tenker jeg på den gangen jeg var en 

liten gutt på tur sammen med pappaen min. 

 

Så var det lukta av appelsin. Vi 

hadde ikke så mange penger da jeg 

var liten, og vi fikk ikke så mye 

godterier. Men da det var jul og vi 

fikk appelsin, var det nesten som en 

stor fest! Hver gang jeg kjente lukta 

av appelsin da jeg var liten, tenkte 

jeg at nå er det jul. Og hver gang jeg 

kjenner lukta av appelsin nå, så 

tenker jeg på jul.  

 

Noe annet jeg likte godt var når mamma lagde kaffe på primusen. Først kom det litt lukt av 

parafin med en gang mamma tente på, men så hadde hun kaffe på kjelen, og da var det nesten 

så det kilte i nesa, så godt var det!       

  

Tatere er glad i 

musikk  

 

 

 

 

 

 

Vi tatere er glad i 

musikk. Det var alltid noen som spilte trekkspill eller fele, og alle kunne synge mange sanger. 

Om kvelden likte jeg godt å ligge og høre på når de voksne sang og spilte sangene sine. Det 
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var lange sanger med mange, mange vers, og det var veldig ofte om noen som var kjærester, 

eller som ville bli kjærest med noen. Det var spennende! 

 

Noen sanger var veldig morsomme og da lo de voksne høyt og lenge, men plutselig kunne de 

gråte fordi en sang var trist. Jeg kan også gråte nå hvis jeg hører en trist sang, eller en melodi 

som er veldig sørgmodig. Men selv om sangene er triste liker jeg dem. Det er noen ganger 

godt å gråte når en hører en trist sang. Det er nesten så jeg blir gladere etterpå! 

 

Det hendte bestemor sang til meg når jeg skulle sove. Den sangen jeg likte best, hadde ingen 

ord, bestemor bare trallet, og så satt hun og trampet forsiktig med foten. Det var en god lyd 

som jeg likte å sovne til. 

 

Jeg ønsket meg så veldig et trekkspill 

 

 

 

Av og til spilte pappa og brødrene hans trekkspill. Og en dag kom pappa hjem fra byen med et 

trekkspill til broren min. Broren min var seks år eldre enn meg, og mamma og pappa mente 

han passet godt til å spille trekkspill. Han hadde så lange fingre, slik at han lett kunne nå alle 
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knappene og tangentene. Det var bare det at broren min hadde ikke så veldig lyst til å lære å 

spille. Men det hadde jeg, enda jeg var baresju år. Så hver gang mamma, pappa og broren min 

dro ut tok jeg trekkspillet og øvde meg på å spille. En dag kom de hjem uten at jeg hørte det. 

De sto utenfor og lyttet mens jeg spilte, og da skjønte de at jeg kunne lære det bedre enn 

broren min, selv om jeg ikke hadde så lange fingrer som han! 

 

Det var ikke noen musikkskole jeg kunne gå på for å lære å spille. Men jeg hørte på pappa og 

onklene mine, og så hørte jeg plater på platespilleren. Jeg hørte og hørte og hørte om igjen og 

om igjen. Til slutt kunne jeg spille alle melodiene, og den aller første jeg kunne hette: ”Høgt 

oppe på berget der har jeg en venn.” 

 

Da jeg ble litt eldre spilte jeg bestandig når det var mange folk samlet.  

”Ludvik,” sa de.  

”Kan du ikke ta frem trekkspillet og spille for oss”? 

Jeg likte det godt, og jeg ble ganske god. Og når jeg spilte kom det alltid mange folk, både 

tatere og andre og hørte på. Så trekkspillet er min gode venn. Jeg tar det stadig frem og spiller 

både glade og triste melodier. 
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Sofies fortelling 
 

 

 

Jeg er Sofie 

 

 

Matlaging på bål 

 

Jeg heter Sofie. Mamma og pappa ønsket seg så veldig et barn, men de hadde vært gift lenge 

før jeg ble født. Men endelig en dag ble mamma gravid, og magen hennes begynte å vokse. 

Pappa passet godt på mamma da hun var gravid. En dag mens hun var gravid satt hun og 

strikket klær til babyen, til meg, altså. Plutselig bøyde hun seg fremover og sa:  

”Å, jeg har så mageknip,” og pappa trodde fødselen var begynt og han sprang opp for å ringe 

til jordmora. Vi hadde ikke telefon den gangen, så pappa måtte gå til naboen for å ringe. Men 

på gulvet lå det et garnnøste og pappa satte foten i det og dro det med seg langt bortover 

veien. 

Jordmora kom og undersøkte mamma, men nei, det var ikke tegn til noen fødsel. Så måtte hun 

dra igjen, men pappa var så redd at hver gang mamma sa hun hadde vondt et sted trodde han 
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fødselen begynte, og så ringte han. Jeg tror han ringte 15 ganger, men jordmora kom ikke 

hver gang! 

 

Jeg begynte å reise da jeg var bitte liten 

Selv om pappa var engstelig var vi ute og reiste hele tiden mens mamma var gravid. En dag 

hadde mamma og pappa gått ekstra langt og lett etter et sted hvor de kunne overnatte. Mamma 

var så trett, for magen var tung, og hun visste at babyen kunne komme når som helst. Endelig 

kom de til et hus hvor det bodde en de kjente, og her fikk mamma og pappa overnatte. 

Fødselen begynte nesten med en gang de kom inn, så denne gangen var det fint at pappa 

ringte jordmora. Så ble jeg født og alle var kjempeglade. 

 

Det var mange som hadde fått overnatte i det samme huset denne natten, så det var ikke plass 

for oss til å bli boende der. Allerede kvelden etterpå, da var jeg bare 24 timer, dro vi videre. 

Jeg ble pakket godt inn, ”reivet” kalte de det. Det var vanlig at en gjorde det med småbarn 

den gang jeg var liten. Mamma tok et langt skjerf og surra det rundt hele kroppen min slik at 

det ble varmt og godt. Jeg husker ikke hvordan det kjentes, men nå synes jeg det høres litt 

trangt ut.  

 

Da jeg var liten, måtte mamma eller pappa bære meg for jeg kunne jo ikke gå, men jeg husker 

en gang da jeg var litt eldre. Det var så kaldt den dagen, og jeg frøs over hele meg. Men så tok 

pappa ut alt han hadde i sekken, pakket meg inn i et ekstra ullteppe og satte meg oppi der. Det 

var varmt og fint, og så kom jeg høyt opp og hadde god utsikt.  

 

Vi reiste mest om sommeren, men det hendte at vi reiste om vinteren også, og da hadde vi 

ofte med oss en spark. Spark var fint for da slapp mamma og pappa å bære så mye. Noen 

ganger pakket de meg godt inn i ulltepper, og så bandt de meg fast oppå alle tingene sine og 

der lå jeg mens de sparka bortover veien. 

 

Det jeg husker best, er at det var veldig kaldt om vinteren, så det aller beste var å komme inn. 

På den tiden var det mange på gårdene som hadde vedovn med stekeovn i. Så da vi kom inn i 

hus fikk jeg ta av meg støvlene og legge bena inni stekeovnen. Det var deilig, det. 
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Jeg var god i ballspill 

Det var ikke noe morsomt å begynne på nye skoler hele tiden. Det tok alltid litt tid å bli kjent 

med de andre barna, og da vi var blitt kjent, reiste vi til et nytt sted. Reisingen fra sted til sted 

gjorde til at jeg ikke hadde så mange venner på skolen. En annen ting var at når vi kom til nye 

steder i landet, snakket jeg annerledes enn barna som bodde fast på stedet, og da hendte det at 

de ertet meg fordi de syntes jeg snakket rart. Men barna ertet meg ikke bare fordi jeg snakket 

annerledes, de ertet meg også fordi jeg var tater. De sa nesten aldri bare navnet mitt, men  

”Sofie -tater, eller Tater – Sofie.”. Jeg likte ikke det, og ble lei meg.  

 

Jeg hadde ikke søsken, men mange søskenbarn og dem lekte jeg med. Men hvis vi reiste uten 

søskenbarna mine var jeg mest alene. Noen ganger fikk vi overnatte på gårder, og det likte jeg 

godt, for jeg var så glad i dyra. Jeg likte å leke med dyra også, og det var fint å være i bingen 

sammen med dem. Mange ganger lekte jeg ”kakken”, eller ”sisten” med kalven. Jeg dytta til 

kalven og sa: ”kakken”, så sprang jeg, og den kom etter meg og dyttet igjen, og sånn holdt vi 

på.  

 

Men det var en ting jeg fikk være med på sammen med de andre barna, og det var ball-lek. Vi 

hadde et ballspill vi kalte stikkball, og da var det to lag. Et lag sto bak en strek i den ene enden 

av en stor plass, og et lag sto ute på plassen. Den som sto bak streken skulle slå ballen med et 

balltre og så skulle en løpe til den andre siden av plassen. Mens en løp, kunne det laget som 

var ute på plassen kaste ballen og prøve å 

treffe den som løp, og hvis en traff, måtte 

lagene bytte plass. Jeg var så god til å kaste 

ball, jeg kasta så det svei: ”Ikke kast så 

hardt da, ”Tater-Sofie”, for det gjør så gør 

vondt,” sa dem. Så derfor var det best å 

være på samme lag som meg. 

 

Om sommeren bodde vi i telt 

Jeg likte godt å bo i telt da jeg var liten. Men 

det var aller best når det var varmt og 

solskinn. Når det regnet, sa pappa alltid:  
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”Du må ikke komme inntil teltduken for da blir alt sengetøyet vått.” Det var veldig vanskelig 

å huske på. Jeg kom mange ganger løpende inn i teltet og rett bort på teltduken. Da måtte 

pappa enten ta primusen og sette den på det våte stedet så det tørket, eller vi kunne slå med 

granbar på yttersiden, så tørket teltduken. 

Det var stor stas da vi fikk plast som vi kunne legge over teltet, da var det tørt og godt 

hele tiden. Men vi måtte passe godt på plasten, for hvis det var mye vind, kunne den plutselig 

blåse av, og vi måtte løpe og lete etter den.  

 

Pappa var redd for tordenvær 

Det var særlig når vi var i telt at pappa var redd. Jeg husker vi hadde lagt oss ned i sengetøyet 

vårt. Plutselig begynte det å tordne, veldig høyt. Da tok pappa alle sengeklærne over hodet og 

satt der helt stille. Han kunne bare rope ut av og til: ”Hvordan ser det ut ute nå? Blir det 

bedre”? Mamma var ikke så redd, men hun hadde hørt at lynet kunne slå ned i det som var 

blankt, så hun tok av alle smykkene og gjemte dem langt vekk. 

 

Jeg ville bli urmaker da jeg var liten 

Da jeg var liten ville jeg også jobbe med 

klokker sånn som faren min, så en dag da 

pappa hadde lagt seg for å hvile middag 

bestemte jeg meg for å hjelpe han litt. Jeg 

listet meg forsiktig inn og satte lupen 

foran øyet. Lupen gjorde til at det jeg så 

på ble større, og det var fint for inne i 

klokkene er skruene fryktelig små. Jeg 

skrudde på flere skruer og tenkte at nå 

blir nok pappa glad, men da han våknet 

og så hva jeg hadde gjort var det ikke 

glad han ble! Jeg hadde ødelagt alt han 

hadde gjort så han måtte gjøre alt en gang til. 

”Det er nok ikke urmaker jeg skal bli,”  tenkte jeg da! 
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Mamma og bestemor hadde mange gode kjerringråd 

Mamma var veldig nøye på at vi vasket oss godt da vi var ute og reiste. Vi hadde ikke dusj, 

men om sommeren vasket vi oss i elver og vann, og var det ikke rennende vann i nærheten 

laget mamma fat. Hun tok steiner og la i en ring, oppå der la hun noe slags plast, og så hadde 

vi fat vi kunne vaske oss i.  

 

Mamma var redd vi skulle få lus for det var mange som fikk det den gangen. Hvis jeg eller 

pappa klødde oss i hodet kom hun med en gang med en stor og fin kam og gredde oss. Hvis 

hun trodde det var lus der tok hun parafin og tømte det rett i hodet på oss og masserte det 

rundt. Parafinen drepte lusene, og etterpå måtte vi vaske håret godt så vi ikke gikk rundt og 

luktet parafin. 

 

Jeg har mange andre fortellinger også, men de må vente til en annen gang! 


