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Sammendrag 

Høsten 2013 skrev en rekke aviser om «Engelen Maria», en blond og grønnøyd jente som 

man mente var kidnappet og holdt skjult i en romleir i Hellas. Historien vakte oppsikt verden 

over og også i Norge fikk denne saken stor pressedekning fram til det viste seg at jenta verken 

var kidnappet eller «holdt skjult». Hvorfor fikk denne saken så stor internasjonal 

oppmerksomhet? Og hvorfor synes den å plassere seg i et landskap av allerede eksisterende 

fortellinger og forestillinger? I denne oppgaven gjør jeg en kulturhistorisk analyse av debatten 

knyttet til tilreisende rom og sigøynere i Norge slik den har foregått i norske medier i 

perioden 2007 til 2014. I oppgaven forsøker jeg å vise hvordan et nytt fenomen med nye 

grupper av tilreisende rom blir diskutert innenfor eldre rammer hva gjelder begreper, retorikk 

og fortellinger. Et overordnet perspektiv er at mennesket er et språklig vesen som forstår og 

orienterer seg i verden ved hjelp av ord, begreper og fortellinger. Jeg bruker Reinhart 

Kosellecks begrepshistoriske arbeider, Quentin Skinners talehandlingsteori, samt ulike teorier 

knyttet til sagn for å få fram ulike sider ved debatten og pressens dekning av gruppen. Ved 

hjelp av Kosellecks teorier om historiens ulike tidslag ser jeg på både endringer, som f.eks. 

endring av etnonym fra sigøyner til rom, og hva dette innebærer, og jeg ser på kontinuitet, i 

f.eks. sagnet om at sigøynere stjeler barn. Dette sagnet, som altså dukker opp i nyhetsbildet 

høsten 2013 i form av «Mariasaken», følger jeg så bakover i tid, helt tilbake til 1800-tallet.  

In the fall of 2013 a number of newspapers covered the story of «Maria the Angel», a blond 

and green eyed girl who was assumed kidnapped and hidden in a Roma camp in Greece. The 

story caused global sensation, and also in Norway it was covered extensively, until it became 

clear that the girl was neither kidnapped nor kept hidden. Why was this story subject to such 

international attention? And why does it seem to fit into a landscape of already existing 

stories and conceptions? In this dissertation I will make a cultural historical analysis of the 

debate regarding the arrival of Roma and gypsies to Norway and the manner in which it was 

expressed in the media in the period from 2007 up to 2014. In the dissertation I will try to 

demonstrate how a new situation with recently arrived groups of travelling Roma is being 

discussed within much older conceptual, rhetorical and narrative frameworks. One guiding 

perspective is that people depend on language and linguistics to understand the world and act 

in it. I will use Reinhart Koselleck’s works on the history of concepts as well as Quentin 

Skinner’s theories on speech acts when I take into consideration how language and 

utterances do things in addition to just being words on paper. Furthermore, I will use theories 
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about legends when I consider some of the stories and conceptions brought out in the debate, 

what effects such stories may have and whether they express continuity and/or change. 

Concepts, speech acts and legends are all tangents between language and history and may 

consequently have something to say about the present.  Leaning on Koselleck’s theories about 

the different historical layers of time I will look into both change, as in the changing of the 

ethnonym gypsy to roma, and the implications of this; and I will consider the concept of 

continuity exemplified for instance by the legend of child stealing gypsies. As mentioned this 

legend crops up in the news in 2013 with the case of “Maria”, and in the final chapter of this 

dissertation I will follow the trail of this legend, all the way back to the 1800s.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

1.1.1 Saken om «Maria» 

I oktober 2013 handlet en av de store sakene i norsk presse om en liten, blond og grønnøyd 

jente i Hellas; fire år gamle «Maria». At hun var blond og grønnøyd viste seg etter hvert å 

være sakens kjerne. Under en razzia mot en romleir «fant» politiet denne jenta man mente 

ikke kunne høre til der. De mistenkte at hun var kidnappet av de foreldrene hun bodde 

sammen med. VG skrev, under en video som viser henne dansende sammen med familien sin, 

at hun ble benyttet som en «dansende bjørn». Det er lederen av organisasjonen Smile of the 

Child
1
 som skal ha sagt dette og VG skriver at han «tror de tjente penger på å utnytte henne» 

(VG 21.10.2013). Saken rullet i flere dager, mistanken mot romfamilien var stor og 

spekulasjonene om hva de «skulle med henne» var mange. Saken preget nyhetsbildet fram til 

det viste seg at jenta ikke var kidnappet likevel. Da kom en dag med oppvask og kritikk av 

pressens dekning, før det hele svant hen og saken ble glemt. 

Hvorfor ble denne saken, som de fleste norske aviser og nyhetskanaler skrev om, dekket på en 

slik tabloid og stereotyp måte?  Ser man på tidligere dekning av saker om sigøynere og rom i 

Sør- og Øst-Europa så har standarden vært at man har hatt et kritisk blikk på den behandling 

denne gruppen får, både av myndighetene, politiet og andre. Man har vært oppmerksom på 

den diskriminering og forfølgelse gruppen har vært utsatt for. Dette kritiske blikket er 

fullstendig fraværende i dekningen av saken om «Maria». Skjer det noe med rammene for 

debatt i denne perioden som kan forklare denne mangelfulle og lite kritiske dekningen av 

saken om en romfamilie i Hellas?  

Etter arbeidet med denne oppgaven er min påstand at; ja, det gjør det. Etter 2007 skjer det en 

gradvis endring av hvordan sigøynere og rom omtales i Norge, og denne endringen skyter 

særlig fart fra og med 2012 og når et slags høydepunkt i 2013 med saken om «Maria». 

Dekningen av, og debatten knyttet til, rom er i denne perioden, fra 2007 til 2013, preget av 

både nye begivenheter og en ny intensitet. Likevel er det tydelig at debatten plasserer seg i et 

allerede eksisterende landskap av begreper, forestillinger og fortellinger. Debatten er slik sett 

preget av både endring og kontinuitet. 

                                                 
1
 organisasjonen som tar vare på henne etter at hun har blitt hentet ut fra familien og stedet hvor hun bor 
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I denne oppgaven gjør jeg en analyse av romdebatten, dvs. den debatten som har fulgt i 

kjølvannet av et økende antall tilreisende rom til Norge. Jeg ser på ulike sider ved dagens 

debatt, med vekt på de begreper som anvendes og de fortellinger som er i spill, samtidig som 

jeg forsøker å sette debatten inn i en historisk kontekst, både hva gjelder synkrone og 

diakrone linjer. Ved hjelp av Kosellecks begrepshistorie og teorier om historiens ulike 

endringstempoer, samt ved å analysere saken om «Maria» som sagn, forsøker jeg å vise at 

romdebatten, en reaksjon på en ny situasjon i Norge, plasserer seg i et allerede eksisterende 

diskursivt landskap. Ved hjelp av Skinners talehandlingsteori og Linda Déghs teorier om 

sagnets ostensivitet forsøker jeg å vise at dette ikke bare er med på å forme debatten, men 

også kan få en rekke andre konsekvenser.  Kjenner man det som er gammelt er det lettere å se 

det som faktisk er nytt. Og både brudd og kontinuitet i diskursen rundt rom vil være gjenstand 

for analyse. 

1.1.2 Endring i debatten og romenes situasjon i Europa 

I undersøkelsesperioden skjer det en tydelig endring i norske mediers omtale av rom.  Den 

starter så smått i 2007, da først og fremst med noe mer omtale av gruppen og endring i bruk 

av etnonym. Deretter ser man økt omtale i 2011 og ytterligere økning i 2012. I 2011 og 2012 

skjer det også en endring i måten gruppen blir omtalt på. Før 2011 dreier de fleste saker i 

norske aviser seg om hvordan gruppen blir behandlet i andre europeiske land. Italia og 

Frankrike blir for eksempel omtalt pga. deres stadig mer restriktive politikk rettet mot 

gruppen. Og Romania blir omtalt pga. stadig økende fattigdom, samt diskriminering mot den 

store gruppen rom i landet. I løpet av 2011 skifter imidlertid fokuset fra rom i andre 

europeiske land til rom i Norge. Dette henger naturlig nok sammen med at Norge denne 

sommeren får besøk av (fram til da) uvanlig mange reisende rom fra sør- og øst – Europa, 

først og fremst Romania, og at disse er synlige i Oslos bybilde på en måte de ikke har vært i 

senere tid, bl.a. med provisoriske leire og tigging. I løpet av 2012 øker også antallet saker 

skrevet om rom, og fra å være et samtaleemne for spesielt interesserte, blir romsaken 

allemannseie. Både politikere, eksperter og mannen i gata deltar i debatten på forskjellige 

arenaer. Det er en sak som vekker følelser og engasjement, til tross for at flere påpeker at den 

store interessen for saken overhodet ikke samsvarer med antallet romfolk som faktisk er 

kommet til Norge.  

Saken ble, og blir, på mange måter betraktet som noe «nytt», et nytt fenomen, et nytt problem, 

en ny type fattigdom, en ny gruppe mennesker vi ikke har erfaring med å håndtere i Norge. 
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Likevel behandles og diskuteres saken i en kontekst bestående av gamle forestillinger og 

historier knyttet til både rom, tigging og fattigdom. Det kan virke som at diskusjonen knyttet 

til den nye gruppen rom bærer preg av gamle forestillinger og historier. Og hvis så er tilfelle 

vil det være viktig å bli klar over hva disse er og på hvilken måte de påvirker diskursen. 

I følge en rekke rapporter er rasismen i mange europeisk land økende, og romfolket 

fremheves gjerne som den mest utsatte minoritetsgruppen. FNs utviklingsprogram, 

Verdensbanken og den Europeiske kommisjon gjennomførte i 2011  undersøkelsen The 

situation of Roma in 11 EU member states som slo fast at «Roma – Europe’s largest minority 

of 10-12 million people – continue to experience discrimination and social exclusion».
2
 Da 

romfolket blir sterkt diskriminert i en rekke europeiske land, inkludert Norge, er det viktig å 

ha fokus på og tilegne seg kunnskap om romsaken, og da ikke bare om romfolkets historie og 

situasjon, men også om majoritetens reaksjoner på møtet med denne minoriteten. I så måte er 

det relevant å se nærmere på de forestillinger om rom som finnes og om disse ligger til grunn 

for diskrimineringen. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) har 

pekt på at Norge ikke har gjort noen kartlegging av omfanget av diskriminering mot rom i 

Norge, slik de for eksempel har gjort i Sverige. De etterlyser også en overvåking av medias 

dekning av minoriteten og mener at dette vil være et viktig skritt i å bekjempe 

diskrimineringen. Romsaken i Norge er en viktig sak som bør dokumenteres i sin samtid. Det 

gjøres fortløpende politiske vedtak som direkte eller indirekte berører gruppen og det er 

derfor viktig med oppdatert kunnskap om det klimaet sakene behandles i og de kulturelle 

forhandlingene saken tydelig er gjenstand for. En kulturhistorisk analyse av debatten kan 

derfor være nyttig. 

1.2 Forskningsfeltets status 

Min oppgave krysser flere forskningsfelt. For det første forskning knyttet til rom og sigøynere 

og de grupper som betegner seg selv eller blir omtalt av andre med disse benevnelsene, for det 

andre forskning knyttet til fortellinger, stereotypier og omtaler av «de andre» og for det tredje 

forskning knyttet til medienes dekning av ulike minoriteter.  

Internasjonalt er det skrevet en del om rom og sigøynere. Et av de viktigste navnene i så måte 

er Ian Hancock, professor ved University of Texas og leder av The Program of Romani 

                                                 
2
 http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-glance Lest: 

02.12.2013 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu-member-states-survey-results-glance
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Studies and The Romani Archives and Documentation Center. Hancock har skrevet en rekke 

historiske, lingvistiske og sosialantropologiske arbeider knyttet til temaet, han er selv av 

romslekt og har ved en rekke tilfeller talt på vegne av romfolket, bl.a. i FN. Hans arbeider blir 

sitert i de fleste større verk om rom, imidlertid er han noe omdiskutert, og noen av hans 

arbeider er blitt kritisert for å være for preget av hans politiske engasjement. 

I norsk sammenheng er det langt mellom avhandlingene knyttet til rom. Og de arbeidene som 

finnes er spredt over en rekke forskjellige fagdisipliner, som historie, statsvitenskap og 

sosialantropologi (jus?). Det finnes slik sett ikke et forskningsmiljø med en 

forskningstradisjon for temaet. Forskningen kan virke både marginal og spredt. Chalak Caveh 

(2010) gjør f.eks. i sin masteroppgave om sigøynerpolitikken i mellomkrigs-Tyskland, et 

poeng ut av at journalisten Jan Otto Johansen gjerne omtales som ekspert på feltet og ofte 

siteres av andre journalister. Han er kritisk til dette og mener at det illustrerer den manglende 

forskningen på feltet. 

De fleste arbeider som er skrevet om «de reisende» i Norge handler dessuten om tatere, ikke 

sigøynere. Her er det skrevet langt flere avhandlinger og langt flere bøker, også i 

kulturhistorie. En god del av disse arbeidene kan tenkes relevante også når man arbeider med 

romtemaet. F.eks har folkloristen Thor Gotaas (1999) skrevet om forestillinger majoriteten 

har hatt om romanifolket, eller taterne. Sosiologen Bjørn Hvinden (2000) har ledet et større 

prosjekt med å kartlegge det norske samfunnets behandling av taterne gjennom det 20. 

århundre. Taternes historie i Norge kan være viktig for å forstå diskursen rundt rom i dag, da 

skillet mellom gruppene for mange ikke er klare, da både sigøynere og tatere (og andre 

reisende) opp gjennom historien har måttet forholde seg til samme politikk, og da historiene 

om dem ofte har hatt likhetstrekk. 

Til tross for forholdsvis få avhandlinger knyttet til akkurat rom skal det poengteres at vi i 

norsk sammenheng har en institusjon som sitter på viktig kompetanse.  Senter for studier av 

Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) arbeider med ulike temaer knyttet til 

Holocaust og til minoriteter i Norge, og i denne sammenheng berører flere av arbeidene ved 

senteret også rom. Imidlertid er det få arbeider som har rom som hovedfokus. Et unntak i så 

måte er temaheftet Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom, utarbeidet av Maria 

Rosvoll og Natasha Bielenberg i 2012. Her understrekes nettopp mangelen på forskning, og 

Rosvoll og Bielenberg etterlyser flere studier om rom i Norge, inkludert rom fra andre 
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europeiske land. De etterlyser også en overvåkning av medias dekning spesielt (Rosvoll og 

Bielenberg 2012). 

Ulike prosjekter er imidlertid satt i gang for å dokumentere romfolks kultur og deres sitasjon i 

Norge i dag, f.eks. har Norsk Kulturråd gitt støtte til prosjektet «Rom i Oslo» ved Oslo 

museum. Sosialantropolog og NOVA-forsker Ada Ingrid Engebrigtsen har dessuten jobbet i 

en årrekke med rom og deres relasjoner til majoritetsbefolkninger i Norden og Europa.
3
 Hun 

har også gitt ut en rekke vitenskapelige publikasjoner om temaet. De siste årene har hun blant 

annet på oppdrag fra NOVA utarbeidet rapportene Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller 

fattige EU-borgere? Myter og realiteter om utenlandske tiggere i Oslo (2012) og i samarbeid 

med Joanna Fraenkel og Daniel Pop Gateliv. Kartlegging av situasjonen til utenlandske 

personer som tigger (2014) som begge tar for seg dagens situasjon med tilreisende tiggere, de 

aller fleste av dem rom.  Jeg mener likevel at mitt prosjekt, å se nærmere på dagens diskurs og 

sette den inn i en historisk kontekst, er viktig og bør gjøres. Og spesielt som en 

masteroppgave i kulturhistorie. Ikke bare fordi det vil gi et bidrag til historien om rom, men 

også fordi oppgaven vil være med  å vise hvordan man omtaler og forteller om «de andre» 

generelt og medias dekning av «de andre» spesielt. 

Når det gjelder forskning som omhandler fortellinger, stereotypier og retorikk knyttet til de 

andre finnes det mye forskningsmateriale å ta av. Innen folkloristikken har f.eks. Bengt af 

Klintberg gjort et viktig arbeid med sine innsamlinger av moderne sagn og vandrehistorier om 

ulike innvandrergrupper i Sverige. «Rottan i pizzan» og «Den stulna njuren. Sägner och 

rykten i vår tid» er bøker som har vært av betydning for mange folklorister og som har blitt 

stående som bautaer i det folkloristiske arbeidet knyttet til slike tema. I min oppgave er det 

særlig kapittelet hvor Mariasaken analyseres som sagn som plasserer seg i denne tradisjonen. 

Også når det gjelder pressens dekning av minoriteter finnes et stort forskningsfelt. Dette feltet 

omfatter imidlertid en rekke ulike fagtradisjoner og fakulteter. Hva gjelder kulturhistoriske 

arbeider er det særlig nevnte avhandling av Thor Gotaas om «Tatere i norsk folketradisjon» 

(1999) som har vært viktig for min oppgave. I «Tatere i norsk folketradisjon» tar Thor Gotaas 

for seg en rekke forestillinger og fortellinger om romanifolket og følger disse gjennom 

historien. Kapittelet om at man trodde tatere stjal barn har vært en sterk inspirasjon til mitt 

eget kapittel om Mariasaken. Her kommer han med en redegjørelse for hvilke elementer 

denne forestillingen besto i, og han gir flere eksempler på at disse fortellingene også dukker 

                                                 
3
 http://www.nova.no/id/340.0 lest: 02.12.2013 

http://www.nova.no/id/340.0
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opp i norsk presse som nyhetssaker. Jeg har for øvrig også støttet meg på en del arbeider som 

ikke er kulturhistoriske som sådan, men som har vært relevante for min oppgave. 

Medieforsker Elisabeth Eide og sosialantropolog Anne Hege Simonsens bøker Å se verden fra 

et annet sted. Medier, norskhet og fremmedhet (2005) og Mistenkelige utlendinger. 

Minoriteter i norsk presse gjennom hundre år (2007) har gitt meg nyttig oversikt og innblikk i 

hvordan de andre er blitt formidlet og presentert i norsk presse over tid. Anna Birgitte Nilsens 

bok Hatprat (2014) har også vært nyttig i forhold til utviklingen i min undersøkelsesperiode 

som i økende grad er preget av det Nilsen betegner som hatprat. Boken har gitt meg et 

innblikk i ulike sider ved denne type retorikk. 

Når det gjelder pressens dekning av rom, og forestillinger og retorikk knyttet til omtalen av 

gruppen, er det vanskelig å finne arbeider som alene omhandler dette. Et unntak er som nevnt 

Rosvoll og Bielenbergs temahefte Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom 

(Rosvoll og Bielenberg 2012).  

1.3 Problemstilling 

Fremstillingen av rom kan til tider virke lite nyansert, preget av stereotypier og 

generaliseringer. Selv om omfanget av den oppmerksomhet som disse gruppene har fått har 

vært særlig stort i undersøkelsesperioden, kan den ensidige fremstillingen spores langt tilbake 

i tid, den kan også spores på tvers av landegrenser og på tvers av sosiale lag. En del 

arketypiske historier går igjen i ulike varianter. Og enten de er positive og framstiller 

sigøyneren som fri og vakker og flamencodansende, eller de er negative og framstiller 

sigøyneren som skitten og kriminell, er det lite rom for nyanser og lite plass for de faktiske 

menneskene. Debatten i dag synes dessuten fastlåst i visse tema og av visse begreper. Uansett 

hvor journalisten eller debattanten plasseres seg i det moralske landskapet synes diskursen å 

dreie seg om gjentagende tema som tigging, kriminalitet og fattigdom. For en kulturhistoriker 

vil det være interessant å se nærmere på diskursen rundt rom; hva fortelles, hvordan fortelles 

det og i hvilken grad er dagens diskurs en videreføring av gamle mønstre. 

I oppgaven gjør jeg nærlesning av en rekke tekster knyttet til dagens debatt om rom med vekt 

på historiske linjer. På hvilken måte markerer dagens debatt noe nytt, på hvilken måte er den 

en videreføring av gamle mønstre? Hvilke fortellinger, begreper og retoriske grep preger 

den? Hvilke historiske føringer bærer den på? Og hva gjør dette både med debatten som 

sådan og med rammene for de handlinger og holdninger denne gruppen møtes med?  I 
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analysen anvender jeg Kosellecks begrepshistorie og teorier om ulike tidslag, samt Skinners 

talehandlingsteori. En begrepshistorisk analyse kan hjelpe en til bedre å forstå enkelte sider 

av debatten, og Kosellecks teorier om tidslag er nyttige redskap når man ser på linjer og 

endringstempo i historien. Talehandlingsteorien vil videre bidra med å belyse den mer 

performative siden ved denne debatten; hva er det disse tekstene gjør? 

1.4 Presentasjon av oppgavens oppbygning 

Denne oppgaven består av syv kapitler; et innlednings- og et avslutningskapittel, en teori- og 

en metodedel, samt tre analysekapitler. I innledningskapittelet redegjøres det for valg av tema, 

for de ulike forskningstradisjonene knyttet til tema og for behovet for mer forskning. Her 

reflekterer jeg også rundt min rolle som forsker og humanioras samfunnsoppdrag. I kapittel 2 

redegjør jeg for og begrunner de teoretiske perspektivene jeg har valgt å analysere materialet 

mitt innenfor. Dette er Kosellecks teorier om historiens ulike tidslag, Skinners teorier om tale 

som handling og både Skinner og Kosellecks begrepshistoriske arbeider. Til slutt presenterer 

jeg en del folkloristiske teorier knyttet til sagn som er anvendt i det siste analysekapittelet.  

I analysekapitlene gjør jeg en nærlesning av en rekke tekster knyttet til den såkalte 

romdebatten i perioden 2007 – 2013, med vekt på både synkrone og diakrone forhold, for slik 

å forstå hva som preger debatten i sin samtid og også hvilke historiske elementer den bærer 

med seg. I det første analysekapittelet, kapittel 4, tar jeg for meg begrepene rom og sigøyner 

og ser på hvordan bruken av disse endrer seg i undersøkelsesperioden, samt hvilke 

konnotasjoner og betydninger begrepene bærer på, både diakront og synkront. I kapittel 5 tar 

jeg for meg den retorikk som preger debatten i undersøkelsesperioden, med vekt på enkelte av 

de begreper som anvendes under dekningen av og debatten knyttet til rom. Jeg ser på hva 

disse begrepene betyr i norsk kontekst og hva de gjør med både rammene for debatt og 

rammene for handling. I det siste analysekapittelet, kapittel 6, analyseres «Mariasaken»  som 

en del av sagnet om at sigøynere og tatere stjeler barn.  Sagnet analyseres synkront gjennom 

pressens dekning av Mariasaken, samt diakront ved å følge elementer fra dette sagnet 

gjennom historien. At også denne typen fortellinger har en performativ side og gjør noe 

utover det å være tale eller tekst, vises her ikke bare gjennom Skinners talehandlingsteori, 

men også gjennom teorier knyttet til sagnets ostensivitet. 

Arbeidet avsluttes med kapittel 7, en oppsummerende drøfting av oppgavens funn og 

resultater.  
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1.5 Begrepsavklaring 

Bruken av begrepene rom og sigøyner vil være et av hovedfokusene for oppgaven. Disse 

begrepene er igjen sterkt knyttet til andre begreper, som romfolk, romani, tater, fant, 

omstreifer osv. En begrepsavklaring er derfor på sin plass og i det følgende gjøres det kort 

rede for de begrepene man kommer borti når man studerer den norske debatten knyttet til 

rom.  

Gjennom 1900-tallet har politikken ført overfor gruppen ikke vært rettet mot rom spesielt, 

men mot omstreifere generelt. Imidlertid er det ofte tydelig at politikken og debatten i praksis 

har fått konsekvenser for tatere og sigøynere spesielt. Omstreiferbetegnelsen fungerer slik sett 

som en sekkebetegnelse som plasserer tatere og sigøynere i samme kategori, og dette kan ha 

preget majoritetens syn på gruppene. Gruppene er imidlertid selv opptatt av at det er snakk 

om to ulike grupper, med ulik historie og ulik kultur. 

En del tatere har opplevd taterbegrepet belastende, slik mange roma også har gitt uttrykk for 

at sigøynerbegrepet er vanskelig. Mange tatere omtaler derfor seg selv som romani eller 

romanifolket. Disse begrepene oppfattes også som mer nøytrale av majoriteten og foretrekkes 

ofte framfor tater. De siste årene har man imidlertid sett en tendens til at medlemmer av 

gruppen uttrykker at de ønsker å ta taterbegrepet tilbake og fylle det med positive 

konnotasjoner.  I vår sammenheng må det poengteres at både taterbegrepet og romanibegrepet 

har betydning for romdebatten. Romanibegrepet brukes f.eks. internasjonalt om begge 

grupper, både tatere og sigøynere. Dvs. at alle de reisende grupper som man mener utvandret 

fra India på 11- og 1500-tallet omtales som romani i andre sammenhenger enn den norske. 

Skillet mellom roma og romani er slik sett spesielt for Norge (og Sverige).   

Skillet mellom gruppene er imidlertid ikke alltid tydelig i norsk sammenheng heller. 

Omstreiferbetegnelsen er ikke den eneste sekkebetegnelsen begge grupper har havnet i. Også 

begreper som fant, splint, fente, vandri og tarv er blitt brukt om begge grupper. Og de ulike 

begrepene synes å være bærere av hverandres konnotasjoner. Slik sett kan det være 

interessant at sigøynere er blitt omtalt som «tatere i konsentrat» (Kjeldstadli 2003, s 453), 

eller at sigøynere ble omtalt som stor-fant i motsetning til «vanlig» fant.  
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1.5.1 Sigøyner eller rom? 

Både sigøynerbegrepet og rombegrepet er ment å betegne den samme gruppen, dvs. 

etterkommerne etter de utvandrerne fra India som slo seg ned i Sør- og Øst-Europa fra 1100-

tallet og framover.  I norsk sammenheng har sigøyner vært det anvendte begrepet og bærer 

med seg en mye lengre historie enn det nyere (i norsk sammenheng) begrepet rom. Rom 

stammer fra romenes eget språk og betyr menneske, og denne betegnelsen er foretrukket av 

mange romorganisasjoner (men ikke alle!). Et tydelig signal om at gruppen ønsket å gå bort 

fra sigøynerbegrepet kom allerede i 1971 da den første internasjonale kongressen for rom ble 

arrangert i London. Her ble det vedtatt at alle verdens sigøynere heretter skulle omtales som 

rom (Bielenberg 2012, s 8-9). I norsk offentlighet er imidlertid rombegrepet ikke blitt vanlig 

før det siste tiåret, i løpet av denne perioden er det imidlertid etter hvert blitt anvendt langt 

hyppigere enn sigøynerbegrepet. Sigøynerbegrepet lever imidlertid også i beste velgående, 

men anvendes annerledes enn rombegrepet. Dette forholdet er gjenstand for analyse i 

oppgaven. 

1.5.2 Rom i flertall. En norsk variant 

Rom i flertall på språket romanés er roma. Dette fungerer dårlig i forhold til regler for norsk 

grammatikk, og en måte mange har løst dette i praksis på er å omtale roma som romfolk. I den 

norske debatten er begrepet romfolk blitt vanlig og det er svært sjelden noen omtaler gruppen 

som roma. Unntaket er en del vitenskapelige arbeider. Dette har blant annet fått konsekvenser 

for det metodiske arbeidet i denne oppgaven på den måten at ‘romfolk’ har vist seg å være et 

mye mer effektivt søkeord når jeg har lett etter relevante avisartikler enn ‘rom’ har vært. Etter 

hvert har man også begynt å bøye rom-ordet som et vanlig hankjønnsord. Det er dette 

forslaget man i dag finner i norske ordbøker, og NRK fremmer også denne varianten i sin 

flerkulturelle ordbok. Dette vil bli nærmere redegjort for i analysekapittel 4. 

1.5.3 Egen begrepsbruk 

I oppgaven veksler jeg mellom å bruke sigøyner- og rombegrepet. Jeg benytter meg særlig av 

sigøynerbegrepet der det er snakk om norske rom eller historiske forhold, mens jeg i større 

grad bruker rombegrepet der det er snakk om tilreisende sigøynere fra andre europeiske land. 

Jeg er imidlertid ikke konsekvent i forhold til dette, bl.a. fordi mitt arbeid med oppgaven har 

vist at det ene begrepet ikke er bedre eller verre enn det andre, at de både overlapper 
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hverandre og har noe ulike betydninger, samtidig som noen grupper ønsker å bli kalt 

sigøynere, mens andre synes begrepet er belastende og ønsker å bli kalt rom. Det er altså ikke 

noe fasitsvar på hvilket begrep som bør brukes. Begge begreper anvendes av 

majoritetsbefolkningen, begge begreper benyttes av ulike representanter for gruppen, og 

begge begreper brukes således også i denne oppgaven.  

1.6 Min rolle som forsker 

Humaniorafagene får stadig kritikk for sin rolle i samfunnsforskningen, det være seg for 

manglende nytte, manglende metodiske krav eller manglende objektivitet.  Imidlertid er 

dagens debatt knyttet til rom ett av mange gode eksempler på at man trenger noen som kan 

stille seg utenfor og via ulike perspektiv analysere kritisk det samfunnet vi lever i og som vi 

til daglig ser oss blinde på.  Ved å se debatten gjennom Koselleck og Skinners teorier, samt 

ved å analysere en av de sakene som dukker opp i perioden som sagn, håper jeg å gjøre dette. 

Imidlertid skal man være klar over at man ikke kommer unna diskursen og at man også som 

forsker ikke bare bærer på og formes av debatten, men også bidrar til den. Hvordan man selv 

plasserer seg i debatten kan ha betydning for hva man ser og hva slags utvalg man gjør i de 

kildene man har tilgjengelig. 

Mitt eget utgangspunkt er at jeg har vært kritisk til det jeg synes har vært en lite nyansert 

debatt og overrasket over vendingene debatten av og til har tatt, og over den mengde tekst 

som er produsert. Det er da også dette som har gjort meg interessert i de diskursive aspektene 

ved debatten. 

Oppgaven har til tider vært vanskelig å arbeide med, nettopp fordi det har vært vanskelig å 

innta det jeg antar er idealet om en nøytral og objektiv forskerrolle. Jeg har, særlig 

innledningsvis, strevd med mine egne politiske overbevisninger og verdier, mine følelser og 

empatier og også og definitivt; mine egne fordommer. Temaet for oppgaven er så nært både i 

tid og rom at det er vanskelig å skape den nødvendige distansen. Jeg har måttet ta flere runder 

for å komme fram til at min oppgave som masterstudent, i tråd med annen forskning innen 

humaniora, ikke er å finne en «sannhet», en «løsning», en «fasit», eller å gjøre meg opp en 

egen politisk mening. Tvert imot er oppgaven å se på de ulike stemmene som forsøker å gjøre 

nettopp dette og hvilke rammer og kontekster de befinner seg i og hvilke metoder de bevisst 

eller ubevisst bruker for å formidle sitt budskap, og hvordan dette igjen påvirker debatt, 

holdninger og politikk. Å kunne fokusere på debattens innhold og form uten selv å måtte ta 
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stilling ble en nødvendighet i mitt eget arbeide. Å skille mellom jobb og privatliv, hvor det 

politiske legges til det private ble både frigjørende og produktivt.   

Mitt utgangspunkt er ønsket om økt innsikt i en debatt som i stor grad virker ensporet og 

polarisert til tross for dens åpenbare kompleksitet. Hvorfor er det slik? Det har vært mitt 

utgangspunkt. Og jo mer jeg har arbeidet med stoffet, i form av tekster hentet fra den 

offentlige debatten og ulike teoretiske perspektiver hentet fra kulturhistorisk teori, jo lettere 

har det vært å legge privatpersonen til side. I stedet er det vellet av retorikk, fortellinger og 

narrativer i debatten, samt mengden av mulige og nyttige perspektiver å tolke disse i, som har 

blitt overveldende, og også gjort temaet svært spennende og interessant å jobbe med for en 

masterstudent i kulturhistorie. 
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2 Teori 

2.1 Språk som verktøy for handling, språk som historiens speil. 

Teoretiske tilnærminger til begreper og fortellinger om rom.  

2.1 .1Språk og erkjennelse 

Mennesket er et språklig vesen. Vår opplevelse av verden formes blant annet av det språket vi 

anvender og omgir oss med. Vi har mentale kart av ord, begreper og fortellinger hvor vi kan 

plassere og tolke nye opplevelser og erfaringer. Disse er i stor grad kulturelt og sosialt 

betinget, - og dessuten i stadig endring. Språk, og hvordan vi velger å bruke dette språket, er 

noe vi lærer av omgivelsene rundt oss. Vi lærer ord, vi lærer begreper, vi lærer hvilke 

elementer som bør være i fokus og hvilke vi kan utelate, vi lærer hvilke fortellinger vi kan og 

ikke kan fortelle. Dette må få betydning for vår erkjennelse og forståelse av verden. Vår 

opplevelse av verden blir altså farget av det språket vi har til rådighet og av hvordan vi har 

lært å anvende dette språket; hvilke fortellinger vi har lært å fortelle, hvilke elementer vi har 

lært å sette i fokus, hvilke ord og begreper vi har lært oss å bruke. 

Språk forstått som erkjennelsesmåte er en av de teoretiske grunnpilarene i denne oppgaven. 

Hvordan et fenomen blir fortalt og skrevet om har betydning for hvordan fenomenet blir 

forstått, - og dermed håndtert. Språket kan slik medføre en viss type handlinger og hendelser 

og dermed gjøre historien annerledes enn om andre ord, begreper og fortellinger var brukt. 

Språket får dermed en performativitet; en kraft til ikke bare å bevare, men også til å endre og 

bevege. 

En slik forståelse av språket er forholdsvis vanlig innenfor humaniora og har preget de fleste 

retninger som arbeider med språk og tekst siden den såkalte språklige vendingen på 60-tallet. 

I første omgang innebar denne vendingen imidlertid et større fokus på språk og på språket 

som eget forskningsobjekt alene og som kilde til forståelse alene, i stor grad isolert fra den 

historiske kontekst for øvrig.
4
 Språket ble altså ikke bare oppfattet som kilde til erkjennelse, 

språket ble også eget objekt for forskningen. Fra å være opptatt av «alt som lå hinsides og 

                                                 
4
 Dette er ettertidens beskrivelse av den tendens den språklige vendingen utgjorde. Som Helge Jordheim 

påpeker er den språklige vending på ingen måte for en «skole» å regne, da de var ulike i sine teorier og 
overbevisninger.  De bygger dessuten på tidligere teorier fra før «den språklige vendingen» og markerer slik 
mer et vannskille enn et paradigmeskifte (Jordheim 2001). Den språklige vendingen indikerer uansett et større 
fokus på språk. 
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utenfor språket (hendelser, gjenstander, erfaringer osv.)», blir man altså mer opptatt av 

«språket selv (ord, setninger, tekster osv.)» (Asdal m.fl. 2008, 12) En av de som er blitt 

stående som mest innflytelsesrik er lingvisten Ferdinand de Saussure. En rekke viktige 

arbeider er inspirert av hans dikotomier langue/parole, signifiant/signifié og 

diakroni/synkroni, bl. a. innen den franske strukturalistiske og poststrukturalistiske 

tradisjonen. Her med navn som Roland Barthes, Jacques Derrida, Jacques Lacan og Michael 

Foucault i spissen (Asdal m.fl. 2008, 13). Disse har til dels forstått språket som «et lukket og 

autonomt system, atskilt fra både språkbrukerne og fra den historiske og sosiale konteksten» 

(Ibid, 13). En slik forståelse av språket støter imidlertid raskt på en rekke problemer, da 

språket som sosialt system ikke blir til i et vakuum, men i en sosial og historisk kontekst. De 

seneste tiårene har humaniora derfor igjen blitt opptatt av språket som et historisk fenomen, 

man er igjen opptatt av det som er rundt og hinsides språket for å forstå ulike betydninger av 

begreper, eller hva en språkytring faktisk gjorde. Asdal og co. refererer til dette som en 

historisk vending innenfor den språklige vendingen, mens Helge Jordheim argumenterer for at 

man i tillegg kan se på dette som tilbakevending til filologien; man er igjen opptatt av teksten 

i historien (Asdal mfl 2008, 12-17, Jordheim 2001) 

I min oppgave forsøker jeg å forstå debatten rundt tilreisende rom på denne måten; som tekst i 

historien.  Det skrevne ordet blir til innenfor en gitt kontekst og forholder seg til språkets 

sosiale kontrakt. Samtidig kan det skrevne ord endre den sosiale kontrakten ved å teste 

grensene for akseptabel språkbruk. En implikasjon av å lære språkets sosiale regler er 

innsikten i at disse reglene også kan brytes. Hvordan man forteller og skriver om rom vil sette 

nye rammer for møtet med denne gruppen.  

For meg er det ikke bare interessant å se på den aktuelle konteksten, altså å studere 

språkbruken synkront, det er også relevant å se nærmere på de lange linjene, på de diakrone 

forholdene; har begrepsbruken endret seg, dukker gamle fortellinger opp igjen, er debatten 

uttrykk for endring eller kontinuitet? Jeg støtter meg særlig til Koselleck og Skinners teorier, 

som begge har teksten i historien som forskningsfelt (Jordheim 2001). I det siste 

analysekapittelet bruker jeg også folkloristisk teori knyttet til sagn og fortelling, for slik å få 

frem fortellingenes kontinuitet og kraft, - og på hvilken måte elementer i gamle fortellinger 

preger romdebatten. 
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2.1.2 Skinner: Språk som verktøy 

De har erfart at språket kan brukes til å trøste og rose, men også til å kjefte, smelle og 

krangle, og til å såre og kaste ord som håndgranater mot hverandre. De har forstått at 

noen ord er farlige eller stygge og ikke bør brukes når voksne hører. Og at språket kan 

brukes til å lure og lyve – at språket som speil kan fordreie virkeligheten. Uten stort strev 

har de lært ikke bare språkets grammatikk, men også dets etikk. Og at regler brytes! 

(Gudmund Hernes om norske barns språkferdigheter i Morgenbladet nr. 3 2016). 

En av Quentin Skinners grunntanker er at språket gjør noe utover det å være ord på et papir 

eller lyder i et rom. Dette var for så vidt ikke noen ny innsikt i hans samtid, og han bygget da 

også sine arbeider på andres teorier knyttet til denne tanken. Austins forelesninger om How to 

Do Things With Words på 1950-tallet og John Searles videreutvikling av ideene slik de 

kommer fram i boken Speech Act fra 1962 var særlig viktige (Jordheim 2001 s. 209 og 213). 

Disse viser at man gjennom tale også handler og gjør noe, som å bekrefte, rose, skremme. 

Både Austin og Searle er igjen påvirket av Wittgensteins pragmatiske og 

kommunikasjonsorienterte språkfilosofi og hvordan han mente at man ikke må se på ords 

mening isolert, men heller hvordan de brukes i ulike språklige situasjoner (Skinner 2002, s. 

103).  

I sine teorier om språk som handling legger Skinner vekt på forfatterens intensjoner, 

kommunikasjonssituasjonen ytringen oppstår i, og konteksten for øvrig, og hvordan disse 

forholdene rundt selve ytringen er avgjørende for å forstå hva den gjør. Hans egne tekster er 

selvsagt også slike talehandlinger. I Visions of Politics. Regarding Method plasserer han seg 

selv meget grundig i en historisk kontekst da han redegjør for den lingvistiske debatten som 

har gått forut for hans arbeider, og som hans tekst plasserer seg i. Innledningsvis i kapittelet 

Motives, intentions and interpretation nevner han blant annet New Criticism som fremmet en 

«ren» lesning av tekst hvor for eksempel forfatterens intensjoner hverken er tilgjengelige eller 

nødvendige for å få tilgang til en teksts mening, Ronald Barthes og Michel Foucault som 

begge har annonsert forfatterens død, og Jacques Derrida som argumenterte for at hele ideen 

om å tolke tekst er et feilsteg, da ingen slik innsikt egentlig kan leses i en tekst (Skinner 2002 

s. 90-91). Skinner mener at det i den forutgående debatten har vært snakk om flere ulike typer 

mening, og han forsøker å rydde opp i dette ved å dele opp i tre meningsnivåer: 1. Hva ordene 
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eller setningene i en bestemt kontekst betyr; 2. Hva teksten betyr for meg, som leser; og 3. 

Hva forfatteren har ment med det han eller hun sier i en gitt tekst. Skinner sier at selv om vi 

vet hva ordene i en tekst betyr så gir ikke dette oss tilgang til å forstå hva en tekst gjør. Han 

forflytter altså fokuset vekk fra mening til fordel handling og performativitet. Å vite hva 

ordene betyr er selvsagt fremdeles viktig, men i tillegg må man kjenne til flere sider ved 

kommunikasjonssituasjonen. Skinner forener altså det tekstorienterte blikket med det 

kontekstorienterte. Han er kritisk til den rene språklige vendingen og ønsker å gi historien 

eller historisitet en plass i lignelsen igjen. Både tekst og kontekst er viktig for å forstå hva et 

uttrykk gjør. Forfatterens intensjoner er i så måte noe av det som har vært sentralt, da disse på 

et tidspunkt har vært avgjørende for utformingen av teksten. Forfatteren må imidlertid 

kommunisere sine intensjoner og derfor utforme teksten i forhold til gjeldende konvensjoner, 

sedvaner og pågående debatt, enten det er i form av å avkrefte, motbevise, rose, støtte, 

provosere eller lignende (Skinner 2002 s. 101-102). Og det er her det blir interessant og 

Skinners teorier kan tenkes anvendelige. Denne konteksten kan, fordi forfatteren på et visst 

tidspunkt har måttet forholde seg til den i et forsøk på å kommunisere sine intensjoner, gi 

innsikt i hva teksten gjør. Skinner tar også høyde for at talehandlinger kan få en rekke ikke-

intenderte konsekvenser, bl.a. fordi en forfatter, eller avsender av en ytring, aldri har full 

oversikt over konteksten han selv eller mottaker befinner seg i. En tekst kan altså ha mange 

og ulike intenderte og ikke-intenderte meninger og handlinger. I den grad intensjonen blir 

forstått og tatt til følge kan teksten som handling kanskje sies å være en suksess. Det er dog 

altså slik at en tekst svært ofte også er bærer av meningspotensial som ikke nødvendigvis var 

intendert. Skinner (2002) sier det slik: 

The illocutionary acts we perform are identified, like all voluntary acts, by our 

intentions; but the illocutionary forces carried by our utterances are mainly determined 

by their meaning and context. It is for these reasons that it can readily happen that, in 

performing an illocutionary act, my utterance may at the same time carry, without my 

intending it, a much wider range of illocutionary force. (s. 109) 

Helge Jordheim (2001) mener at Skinners talehandlingsteori egentlig innebærer en form for 

lesestrategi som går ut på at man i møte med en tekst er særlig interessert i å forstå hva denne 

teksten gjorde, altså teksten som handling innenfor en gitt historisk kontekst, og at om man 

kjenner denne historiske konteksten og de konvensjonene som var gjeldende da 

talehandlingen ble utført kan man få tilgang til nettopp hva teksten gjorde, altså til teksten 
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som talehandling. Jeg er tilhenger av denne forståelsen av Skinners teorier og anvender ham 

her på en måte som skal gi innsikt i hva språkbruken knyttet til debatten om rom faktisk gjør. 

Både hvordan tale som handling kan endre konvensjonene for debatt, men også hvordan disse 

konvensjonene igjen setter rammene for nye handlinger, - enten de er av språklig eller annen 

art. For igjen å si det med Skinners egne ord: 

The aim is to see such texts as contributions to particular discourses, and thereby to 

recognize the ways in which they followed or challenged or subverted the 

conventional terms of those discourses themselves” (Skinner 2002  s. 125). 

2.1.3. Skinner og begreper 

Skal man forstå konteksten, slik Skinner oppfordrer til i sin tolkningspraksis, må man blant 

annet forstå begrepene, og de ideer disse er uttrykk for, på det aktuelle tidspunkt for 

talehandlingen. Man må forstå de begreper teksten selv benytter seg av, og eventuelt hvilke 

kulturelle forhandlinger begrepet er gjenstand for i det ytringen finner sted. Skinner er med 

andre ord opptatt av hvordan bruken av begreper og tale- eller skrivemåter endrer seg. Og 

også her vektlegger han handlingsperspektivet. Begreper kan ikke ha en mening per se, det er 

bruken av begrepet som definerer det. Å forstå et begrep handler om å forstå hva som gjøres 

med det, hva det kan brukes til i en diskurs (Skinner 2002 s. 176). Særlig har han vært opptatt 

av å undersøke om man kan forstå hvorfor et begrep oppstår på et gitt historisk tidspunkt ved 

å se hva som kan gjøres med det, som ikke kunne gjøres uten det. Et slikt perspektiv på 

studiet av begrepene er relevant for å forstå ulike fenomener i den debatten som er gjenstand 

for min forskning; for eksempel hvorfor man går over fra sigøyner- til rombegrepet for så 

igjen å ta sigøynerordet inn i varmen. Det er for øvrig også et nedslagsfelt for Skinner å se på 

et begreps hyppighet og utbredelse; både med hensyn til hvor stor grad det er i bruk i et visst 

tidsrom og også over tid (ibid s. 179). At både rom- og sigøynerbegrepet øker i bruk i 

undersøkelsesperioden er da også utgangpunktet for analysen i kap. 4. 

2.1.4. Koselleck og begreper 

Den tyske historikeren Reinhart Koselleck er kjent for sine bidrag innen historie, idehistorie 

og lingvistikk. Et av hans største arbeider er utvilsomt encyklopedien Geschichtliche 

Grundbegriffe, hvor han sammen med Werner Conze og Otto Brunner redegjør for de 

viktigste begrepene i tysk historie, et slags historisk leksikon over det sosiale og politiske 
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språket opp gjennom historien. Dette arbeidet har, sammen med en rekke senere artikler fra 

Kosellecks hånd, lagt grunnlaget for en egen begrepshistorisk retning. 

Koselleck er opptatt av begrepene og hvordan disse virker i en gitt kontekst. Han beskriver 

begrepet som et ord som rommer flere betydninger og som forsøker å beskrive en virkelighet 

som i seg selv er flertydig. Dette er for så vidt en side ved språket i seg selv og et resultat av 

at språket har en utpreget sosial og kommunikativ side som gjør at språkets betydninger og 

virkninger må leses ut fra dets setting, - det vil nødvendigvis endre seg med tid, sted og sosial 

situasjon. Koselleck studerer altså denne siden av språket ved å ta for seg et av språkets 

mindre deler; begrepet, som gjenstand for analyse.  

Som Skinner plasserer også Koselleck seg innenfor den historiske delen av den språklige 

vendingen og som Skinner er også Koselleck opptatt av begrepenes iboende kraft, selv om 

han ikke bygger sine arbeider på en talehandlingsteori som sådan. Han ser i stedet begrepenes 

endringspotensial i lys av begrepsparet erfaringsrom og forventningshorisont, hvor det første 

representerer summen av et menneskes erfaring og det andre hvordan det forestiller seg 

fremtiden, og sier at begrepenes kraft ligger i spenningen mellom disse. Koselleck er opptatt 

av det diakrone studiet av begreper, og om begreper generelt påpeker han at en endring fant 

sted i opplysningstiden i det erfaringsrom og forventningshorisont skilte lag. Med det mener 

han at man ikke lenger kunne gå til fortiden for å si noe om framtiden, slik man hadde gjort i 

det tradisjonelle før-moderne samfunnet. Han beskriver hvordan begrepsdannelse går fra bare 

å beskrive faktiske tilstander, faktiske erfaringer, verden slik den er eller oppfattes å være, til 

også å si noe om hva man ønsker skal finnes. Nye, framtidsrettede begreper dukker opp og 

disse inneholdt et prognostisk potensial som avtegner en ny forventningshorisont. Det handler 

dermed ikke lenger bare om begreper som registrerer erfaring, men også om begreper som 

skaper erfaring (Koselleck 2007 s. 52). Skillet mellom forventningshorisont og erfaringsrom 

og avstanden mellom disse er noe av det som kan gi språk kraft til å endre. Koselleck påpeker 

også at jo mindre erfaringsinnhold som faktisk finnes i et begrep dess større blir 

forventningene, og brukt for eksempel i politikken kan slike begreper ha praktiske 

konsekvenser og stor politisk kraft da det blir en politisk oppgave å bygge bro mellom 

erfaring og forventning. Koselleck bruker blant annet ideologiske ismer som kommunisme og 

liberalisme for å illustrere dette. Slike begreper er ifølge ham bevegelsesbegreper som skaper 

endring og som slik er med på å drive historien (ibid. s. 52-53). Kunnskap om disse begrepene 

er derfor sentralt for å forstå hva de faktisk gjør. Denne tanken er sentral i kapittel 5 hvor en 
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del av de begreper som stadig dukker opp i omtalen av rom er gjenstand for analyse. En del 

av disse begrepene henvender seg tydelig til menneskets forventningshorisont, og har 

samtidig lite rotfeste i faktisk erfaring. Disse begrepenes kraft ligger i misforholdet mellom 

nettopp forventning og erfaring. 

Selv om Koselleck her indirekte tar for seg begrepers pragmatiske sider er han, til forskjell fra 

Skinner, i større grad opptatt av begrepenes semantikk. Han er som nevnt kritisk til den 

tradisjonelle idehistoriske tanken om at man i begreper kan finne en fast kjerne av betydning. 

Dette kan ikke være sånn, da begreper er relative og åpne størrelser som blir til i et samspill 

med en sosial virkelighet. Begrepenes semantiske betydning vil altså endre seg med tiden og 

skal man forstå for eksempel historiske tekster er det nødvendig at man forstår dem ut fra 

datidens begrepsforståelse og ikke ut fra nåtidens, selv om begrepets form er det samme. Slik 

sett plasserer også Koselleck seg i en kontekstorientert tradisjon. Og han sier at denne 

sammenhengen mellom begrep og virkelighet også gjør at man kan analysere begreper som 

indikatorer på sosiale og politiske endringer (ibid. s 63).  Dermed kan en analyse av et begrep 

ikke bare vise oss hva begrepet gjør som en framtidsrettet handling, men også peke på den 

situasjonen hvori begrepet oppsto. 

Endrede sosiale og politiske forhold kan altså føre til nydannelser av ord. Vel så ofte er det 

imidlertid ikke snakk om nydannelser, men om nye betydninger av gamle ord, altså om endret 

semantikk i ett og samme begrep. Ofte skjer nydannelser og endringer samtidig og Koselleck 

gjør et poeng ut av å studere flere av de begrepene som blir brukt om et saksfelt da de gjerne 

er semantisk knyttet til hverandre og da forståelsen av det ene vil bedre forståelsen av det 

andre, enten det gjelder motbegreper eller begreper som overlapper hverandre i betydning og 

anvendelse. Man kan f.eks. spørre om sigøynerbegrepet har endret betydning etter at 

rombegrepet dukket opp. Eller om de begreper som brukes i tiknytning til rombegrepet sørger 

for å videreføre en del av de negative assosiasjonene som man ønsket å unngå når man gikk 

vekk fra sigøynerordet. 

2.2 Språk og tid 

2.2.1 Koselleck og tid 

I arbeider hvor man studerer ulike former for kontinuitet og endring kan Kosellecks teorier 

om historiens ulike tidslag være nyttige. I og med hans forståelse av historien som en prosess 
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som foregår i forskjellige tempo samtidig, kan man få en annen forståelse av historiske 

fenomen enn det en rent kronologisk fremstilling kan gi. Dette er sentralt i min oppgave og 

jeg går derfor kort igjennom Kosellecks teorier knyttet til historisk tid.  

For det første er det menneskets opplevelse av tid Koselleck er opptatt av, og han  mener at 

forståelsen av dette fenomenet er sentralt når man studerer historien og historiske forhold. Tid 

er imidlertid en størrelse som kan være vanskelig å definere, det er også et fenomen som det 

ikke nødvendigvis er mulig å bevise. Likevel er det ingen tvil om at mennesket har en 

subjektiv opplevelse av tid, og Koselleck mener at vår opplevelse av tid egentlig handler om 

vår opplevelse av forandring. Man må altså studere menneskets forhold til endring for å 

kunne si noe om historisk tid og dermed om hva som beveger historien. Enkelt forklart er det 

intervallet det tar fra en gitt tilstand til en ny og endret tilstand som utgjør vår opplevelse av 

tid. Disse intervallene oppleves å bli stadig kortere og stadig flere, og Koselleck sier at dette 

er noe som preger den moderne tid; vi har en opplevelse av akselerasjon, at ting går stadig 

fortere, at hver nye endring skaper nye endringer som skaper nye endringer. Dette, at tiden 

oppleves å gå fortere og fortere, gjelder imidlertid ikke på alle områder. En rekke tradisjoner 

og skikker holdes i hevd og en rekke fortellinger fortsetter å leve videre i beste velgående, 

selv om verden for øvrig ser ut til å være i rask endring. For å forklare slike uttrykk for både 

kontinuitet og endring innfører Koselleck sin teori om tidslag. 

Kosellecks teori om tidslag sier noe om ulike hastigheter, men også noe om forholdet mellom 

den lineære og den sykliske måten å forstå tid på. Han sier at begge modeller er 

utilstrekkelige da enhver historie inneholder både lineære og gjentagende elementer 

(Koselleck 2007 s. 185). Derfor operer han med tre tidslag. Det første laget er det singulære, 

hvor tiden kan tenkes lineært som en rekke singulære begivenheter som følger etter 

hverandre. Det andre er gjentakelsesstrukturene, hvor elementer i historien gjentas over tid, 

slik postbudet hver dag til samme tid vender tilbake med post. Et poeng Koselleck gjør i så 

måte er at denne rekursiviteten, eller gjentakelsen, er en forutsetning for singularitet, slik 

postbudordningen ivaretar muligheten for å overbringe singulære nyheter (ibid s. 188). Eller 

slik historievitenskapen kun kan identifisere det foranderlige og nye (slik Koselleck forsøker) 

når den kjenner bakgrunnen, konteksten og de varige strukturene det nye oppstår i. Også 

gjentagelsesstrukturene kan forandre seg over tid, slik postbudets regelmessighet har gjort, og 

slik ha en singulær kvalitet. Til slutt tar Koselleck derfor for seg det han kaller «Historiske 

tider som viser ut over individers og generasjoners tidslag» (ibid s. 191), slik som enkelte 
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religiøse og metafysiske sannheter har gjort, og slik reproduksjonen (enn så lenge) stort sett 

har vært uendret i menneskets historie. Det er med tidslagene altså snakk om ulike 

endringshastigheter som opererer på en og samme tid og som kan være både lineære og 

sykliske på en og samme gang. Slik kan Koselleck f.eks. forklare historiens store sosiale, 

politiske og industrielle endringer uten å forkaste tradisjon og fortid. Hvis 

forklaringsmodellen til Koselleck er at den menneskelige oppfatningen av tid og hvordan 

dette har endret seg er det som beveger historien, så sier han her også samtidig at dette er så 

komplekst at hjelpemodeller må til. Endringer beveger seg ikke langs én linje, men langs 

flere, og noen av disse kan gjerne oppleves som sykliske, avhengig av perspektivet man har. 

Igjen kommer det helt tydelig fram at det ikke er snakk om en naturgitt tid, men om den 

menneskelige opplevelsen av forandring. Kosellecks tidslag tar høyde for at et og samme 

fenomen kan være uttrykk for både kontinuitet og endring samtidig. 

2.2.2 Sagnet. Et uttrykk for kontinuitet? (Endring og kontinuitet i praksis) 

Kosellecks gjentakelsesstrukturer kan være til god hjelp når man analyserer folkloristisk 

materiale, som sagn. Sagn, som en rekke andre typer fortellinger, traderes ikke bare i rom, 

men også over tid. En del gamle fortellinger har en egen evne til å overleve tidens tann, noen 

er kanskje borte i en periode for så å dukke opp igjen med fornyet styrke og gjerne tilført nye 

elementer som igjen gjør dem aktuelle. I kap. 6 ser jeg nærmere på hvordan eldre fortellinger 

om rom blir reaktualisert og spredd i massemedia, og hvilke konsekvenser dette får. Jeg 

analyserer fortellingene som sagn. 

Sagnet har først og fremst vært et forskningsobjekt for folkloristene. Innen dette fagfeltet har 

sagnet vært av interesse helt siden faget først oppsto på 1800-tallet med etableringen av ideen 

om folket og en økt interesse rundt folkets ulike kulturelle uttrykk. Sagnet er sågar en 

folkloristisk oppfinnelse, som i utgangpunktet ble brukt om de fortellingene som var mer 

steds- og virkelighetsnære enn de fantasifulle eventyrene (Amundsen m.fl.2002 s.15). At 

sagnet som kategori kommer utenfra og gir en rekke fortellinger en felles benevnelse de i 

utgangspunktet ikke hadde, er det greit å være oppmerksom på. Det er imidlertid ikke noe 

nytt, de fleste litterære kategorier og sjangre er av en slik art; navngitt og bekreftet av fagfolk 

innen humanistiske fag. Sagnene som fenomen er altså ingen naturgitt sak, de er fortellinger 

som blir tolket som sagn av noen. Når sagnet som kategori og sjanger likevel fortsatt er av 

interesse for folklorister og kulturhistorikere i dag, er det fordi dette begrepet og de teorier 
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som er knyttet til det, fremdeles anses å være en nyttig kategori for analyse. Man kan lese noe 

ut av fortellingene når disse analyseres som sagn, som man kanskje ikke kan uten.  

Hvordan man har arbeidet med og forholdt seg til sagnet som objekt for forskning har variert. 

Grimmbrødrenes forholdsvis åpne tolkning av sjangeren, ble raskt avløst av en mer kategorisk 

forståelse med vekt på klassifisering av det innsamlede materialet etter typer, motiver og 

varianter. I forbindelse med dette ble det også lagt ned mye arbeid i å forsøke å definere 

sagnet som fenomen ved « å foreta stadig klarere genreavgrensninger og studier av sagnenes 

innhold, form og funksjon» (Amundsen m.fl. 2002, s. 13). I dag jobber de fleste folklorister 

med et relativt sagnbegrep; det kan ikke gis en entydig definisjon, men det som synes å 

kjennetegne denne type fortellinger er at de på ulike måter tematiserer tid, sted og historie – 

og gjerne når det er noe som synes viktig eller utrolig – og som derfor bør gjenfortelles. Ofte 

avspeiler det som blir fortalt fortellerens (og tilhørernes) normer og verdier, preferanser og 

virkelighetsoppfatninger. Som forskningsobjekt kan sagnet altså fortelle noe om den 

konteksten hvori det oppsto eller på nytt blir tradert. 

Nyere sagnforskning legger altså vekt på denne relasjonelle og relative siden ved sagnet. 

Sagnet traderes i en kontekst hvor forholdet menneskene i mellom og den kulturelle og 

historiske konteksten de befinner seg i er av betydning for hva som blir fortalt. Sagnet 

forteller derfor, uavhengig av om det er sant eller ikke, om noe historisk; om 

virkelighetsoppfatninger, om verdier, om kulturelle forhandlinger. Nyere forskning er også 

opptatt av dagens sagn. Opprinnelig var sagnforskningen en del av en nasjonal 

«redningsaksjon» for å bevare sagn man mente var av gammel opprinnelse og som det var 

viktig å få samlet inn før de forsvant ut av folkets muntlige repertoar. Denne siden ved den 

tidlige sagnforskningen ga sagnet som fenomen en historisk karakter; de var en type gamle 

fortellinger som var muntlig tradert i generasjoner, og som nå måtte reddes og bevares før de 

forsvant. Derfor er det for mange noe overraskende ved tanken om at sagnet som sjanger 

fremdeles lever i beste velgående, -om enn med et noe annet innhold. Å analysere samtidige 

fortellinger som sagn, setter dermed det samtidige materialet i et spesielt lys. Det peker på en 

kontinuitet som vi ikke er oss selv bevisst, til tross for at innholdet er preget av samtidens 

dagsorden, og samtidens normer og verdier.  

I Norge var den tidlige sagnforskningen en del av den politiske og kulturelle 

nasjonsbyggingsprosessen, man gikk til folkekulturen og de fortellinger man fant der for å 

undersøke og gjenoppdage det norske, for å markere norsk kultur og dets egenart. Sagnet var 
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slik sett ikke bare en analysekategori, men også nasjonale symboler som markerte felles 

verdier, historie og forestillingsverdener innad. Denne siden ved sagnet; sagnet som 

samlende, men også som grensedrager mellom oss og de andre, har mange folklorister vært 

opptatt av de siste tiårene. Både historisk og samtidig materiale er blitt underlagt et slikt blikk. 

Bengt af Klintberg skrev for eksempel Rottan i Pizzan i 1986. Her hadde han samlet 

samtidige vandrehistorier som på ulike vis tematiserte svenskenes møter med og forestillinger 

om sine nye landsmenn. Med en slik forståelse tar man et skritt tilbake og ser på hvordan 

sagnet blir brukt og virker i en gitt kontekst, man ser altså nærmere på sagnets funksjon og 

dets performative sider. Sagnet forstås som tekst i historien, som en fortelling som blir fortalt 

i en gitt kontekst. Samtidig innebærer det å fortelle et sagn svært ofte å aktualisere en 

eksisterende fortelling, tilpasse det konteksten og slik videreføre og tradere fortellingen. 

Sagnet blir altså til i et spenn mellom fortid, framtid og nåtid, og det gjør noe utover det å 

være en tekst fordi det er en tekst i historien.  

Flere folklorister har påpekt at sagnet fremdeles er en aktuell sjanger for mennesker i møte 

med det ukjente, i møte med noe som på ulike vis får en til å undres. I en verden i stadig 

raskere endring, og med stadig hyppigere kulturmøter grunnet migrasjon, globalisering, ny 

teknologi osv. vil fortellingene om det rare, det skremmende, det mystiske, det farlige, gi en 

arena for å håndtere eller plassere det man ikke helt forstår. Fortellingen bekrefter gjerne også 

hvem man selv er i møtet med dette nye. Det er ikke bare møter med fremmede kulturer som 

skaper denne typen fortellinger. Diana Goldstein viser noe lignende i sin bok om folklore 

knyttet til sykdommen AIDS på 80-tallet, da sykdommen fremdeles var ny og ukjent, og 

uvitenhet og spekulasjoner rådet. Dette ga grobunn for en rekke moderne sagn som på ulikt 

hvis gjorde det mulig å plassere og dermed også håndtere denne sykdommen, samtidig som 

fortellingene ofte markerte et skille mellom oss (friske) og de andre (syke). Fortellingene ble 

knyttet til moral, til risikoatferd, til personlige egenskaper og sosiokulturelle trekk, - og ble 

slik fortellinger om mye mer enn sykdommene HIV og AIDS (Goldstein 2004). En rekke 

andre folklorister har gjort lignende studier av de fortellinger som blir aktivert og produsert av 

menneskers møter med det nye og ukjente. Birgit Hertzberg Kaare viser f.eks. hvordan 1900-

tallets møter med nye oppfinnelser og ny teknologi fører til vandrehistorier av ulike slag 

(Amundsen m.fl. 2002). 

Nye typer medier og dermed nye muligheter for tradering har dessuten gjort at slike sagn når 

et bredere publikum både sosialt og geografisk. Linda Dégh var opptatt av dette på 90-tallet; 
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av hvordan ny teknologi og nye medier ikke forringet og utvannet folkloren slik man gjerne 

forestilte seg, men tvert imot fikk den til å blomstre, - noen ganger med nytt innhold, form 

eller funksjon, andre ganger ikke (Dégh 1994). Siden den gang har såkalte sosiale medier gitt 

en ny dimensjon til dette perspektivet; sagnet kan leses, skrives, traderes, endres og 

videreføres i et helt annet omfang enn tidligere, og de sosiale medienes åpne struktur, som 

gjør at alle kan skrive, lese og dele – uten at det må igjennom noen form for sensur i forkant – 

gir gode rammevilkår for tradering av sagnet, som tross alt svært ofte kjennetegnes av en 

usikker sannhetsgehalt; man kan gjerne ikke bevise at det man forteller faktisk har skjedd, - 

men det at det kan ha skjedd gjør det verdt å fortelle og diskutere. 

I kapittel 6 ser jeg altså nærmere på moderne vandrehistorier om rom og sigøynere i lys av 

teorier knyttet til sagnet. Jeg ser på hvordan disse traderes i sin samtidige kontekst, samtidig 

som de er svært like gamle fortellinger om sigøynere og rom. Nærmere bestemt tar jeg for 

meg nyhetssaken om «Engelen Maria», den blonde, grønnøyde jenta som ble «funnet» i en 

sigøynerleir i Hellas høsten 2012 og som skapte store overskrifter over hele den vestlige 

verden. Ved å analysere denne saken som sagn håper jeg å kunne se utover nyhetssakens 

singulære kvaliteter og få frem at denne fortellingen om at sigøynere stjeler barn også er et 

uttrykk for kontinuitet, med de konsekvenser dette gir.    

2.3 Oppsummering 

I min analyse av debatten knyttet til rom og ulike mediale fremstillinger av denne gruppen, 

analyserer jeg tekst som tekst i historien; tekstene jeg tar for meg er blitt til i en kontekst, 

samtidig som de formes av både fortid og framtid, og forholdet mellom disse. Enten man er 

på begrepsnivå eller analyserer teksten som en enhet, som en fortelling eller en del av en 

fortelling, er både synkrone og diakrone forhold viktige for hvordan teksten virker og forstås i 

sin samtid. Språket har videre en performativ side, det er ikke bare noe som er, det er også 

noe som gjør. De begreper og fortellinger man traderer og bruker får faktiske konsekvenser, - 

for hvordan man forstår og oppfatter en sak, og dermed også for hvordan man håndterer den. 

Jeg benytter meg særlig av Kosellecks teorier om tid, om singulære begivenheter og 

gjentakelsesstrukturer, for å få fram uttrykk for både endring og kontinuitet i diskursen. Jeg 

bruker i tillegg hans begrepshistorie og idé om språket som både en indikator på og faktor for 

historisk endring. I en forlengelse av dette, for bedre å få fram språkets performative side, tar 

jeg i bruk Skinners teorier om språk som handling. I det siste analysekapittelet ser jeg 
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dessuten på fortellinger om rom i lys av folkloristiske teorier knyttet til sagnet. Disse viser 

også, som Skinner og Kosellecks teorier, språkets og fortellingenes performativitet, deres 

kraft til både å endre og å bevare. Å sortere en del fortellinger som sagn gjør det også mulig å 

følge en viss type historier over tid og rom, og det blir dermed også tydeligere hvilken kraft 

som ligger i en viss type fortellinger, hvilke mekanismer som forårsaker dem, hvordan de 

virker i sin samtid og hvilke konsekvenser de kan få. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

3. Metode 

3.1 Å lese tekster historisk. Begrepet, talehandlingen og sagnet 

som møtepunkt mellom tekst og historie 

Det å «lese tekster historisk» er (…) ikke nødvendigvis det samme som å lese gamle 

tekster. Snarere handler det om å lese alle tekster, enten de er gamle eller nye, på en 

måte som understreker, utdyper og utforsker tekstenes historisitet – de utallige og ofte 

uutgrunnelige måtene tekster kan være historiske på (Asdal m.fl. 2008, 11). 

Min teoretiske tilnærming til materialet jeg studerer, baserer seg på at tekst er historisk, at det 

blir til i et historisk øyeblikk, at det baserer seg på historiske forløp, og at det gjerne også 

peker framover mot en mulig framtid.  Det samme gjør min metodiske tilnærming til 

materialet. Min metode og min tolkningspraksis baserer seg på at materialet jeg tolker er tekst 

i historien. 

I følge forfatterne av boka Tekst og historie. Å lese tekster historisk arbeider humaniora med 

en rekke «problemstillinger som ikke lar seg besvare ved å henvise enten til språkets egne 

strukturer, eller til ikke-språklige hendelsesmønstre» (Asdal m. fl. 2008, 18). Språklige og 

historiske fenomener kan med fordel forstås og analyseres ved å «fokusere på noen av de 

punktene hvor teksten og historien møtes, interagerer eller overlapper» (Ibid,18). I mitt arbeid 

med å analysere debatten knyttet til rom har jeg forsøkt å finne slike punkter hvor tekst og 

historie møtes og hvor det ene kan tenkes å kaste lys over det andre, samtidig som innsikten 

om deres synergi gir en bedre forståelse for debattens kompleksitet og ofte uoverskuelige 

virkninger.  

Etter å ha lest en rekke artikler og debattinnlegg i perioden knyttet til temaet rom, falt jeg etter 

hvert ned på tre hovedpunkter, tre ulike analytiske perspektiver som alle ser på språk og 

historie som tett sammenvevde fenomener. Det første av disse er begrepet. I første omgang, 

og helt konkret, begrepene sigøyner og rom (etnonymer), men også begreper som knyttes til 

disse etnonymene i debatten og som gjerne også anvendes som retoriske virkemidler. Det 

andre møtepunktet er språk forstått som handling. Her ser jeg særlig på retorikk og en del av 

de retoriske grep som preger debatten, men også hvordan en sjanger som sagn kan skape et 

helt spesielt handlingsrom for språklige handlinger. Sagnet som sjanger kan i seg selv være et 
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knutepunkt mellom språk og historie, og i det tredje og siste analysekapittelet mitt er dette 

både gjenstand for og innfallsvinkel til analysen/lesningen. Begrepene rom og sigøyner er 

utgangspunkt for analyse i kapittel 4, tale som handling er utgangspunkt for analyse i kap. 5 

og sagnet som sjanger i kapittel 6.  Det skal imidlertid påpekes at denne inndelingen ikke er 

absolutt, og at det skjer overlappinger mellom kapitlene; begreper har performativ kraft til å 

gjøre noe utover det å betegne et fenomen eller en idé, retorikk kan lene seg på de begreper 

som anvendes, mens også sagnet kan oppfattes som talehandling. De tre møtepunktene 

mellom tekst og historie; begrepet, talehandlingen og sagnet er altså ikke adskilte størrelser, 

de er deler av det språket som anvendes i en gitt historisk kontekst og virker sammen i denne 

konteksten.  

3.2 Avgrensning i tid og rom 

Jeg tar først og fremst for meg debatten i Norge. Imidlertid er det nærmest umulig å se denne 

debatten løsrevet fra resten av verden, da rom av ulike årsaker ofte har måttet reise og 

forflytte seg på tvers av landegrenser. I vår sammenheng er det særlig forhold i EU som kan 

være interessante for å forstå deler av den norske debatten. Hovedfokus vil imidlertid være 

Norge, særlig gjelder det de to første analysekapitlene. I det siste analysekapittelet, som 

handler om en sak i Hellas som får stor pressedekning i hele Europa, er det internasjonale 

perspektivet noe mer til stede. 

Et av mine viktigste redskap for analyse av debatten er Kosellecks teorier om ulike tidslag, og 

dette har vært styrende for min avgrensning i tid. Jeg tar utgangspunkt i debatten knyttet til 

tilreisende rom i perioden 2007 til 2013. Dette er en periode preget av økt omtale og endring i 

hva som er i fokus og hvordan gruppen blir presentert. Jeg har vært interessert i å se nærmere 

på hvilke begreper som preger debatten, hva slags type talehandlinger den bærer på og hvilke 

fortellinger den rommer, og på hvilken måte disse tre møtepunktene mellom tekst og historie 

er uttrykk både for kontinuitet og endring.  

Fordi det i denne perioden er produsert enn enorm mengde tekst, og fordi jeg har ønsket å 

følge noen av fenomenene over tid, har jeg vært nødt til å avgrense meg også i sak. Metoden 

min har bestått i å skumme gjennom de overskriftene som ble produsert fra 2007 til 2013 for å 

se om det er noen saker som får større plass i debatten enn andre og som dermed kan tenkes å 

ha preget også andre deler av debatten, og ikke minst majoritetens forhold til gruppen. På 

denne måten har jeg falt ned på tre hovedtema for analyse. Det første er begrepene rom og 
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sigøyner, og skiftet i pressens bruk av etnonym fra sigøyner til rom, som markerer den første 

økningen i omtalen av gruppen. Disse begrepene følges også over tid. Det andre er 

Sofienberg- og Årvollsaken som er blant de mest omtalte sakene i 2012, et år som i seg selv 

markerer en meget stor økning i omtalen av rom. I denne saken ser jeg først og fremst på de 

begreper og retorikk som preger debatten i sin samtid. I første omgang ønsket jeg også å følge 

dette over tid da det finnes en mengde historisk materiale som viser at også denne saken er 

uttrykk for kontinuitet. Imidlertid ble dette for omfangsrikt for denne oppgavens rammer og i 

denne saken har jeg derfor valgt å legge vekt på de synkrone forhold, samtidig som 

talehandlingsperspektivet er sterkere til stede her. Til slutt har jeg falt ned på en av de mest 

omtalte sakene i 2013, et år som sammen med 2012 markerer en slags «topp» hva gjelder den 

plass rom får i norske medier. Denne saken er saken om «Maria», som har flere trekk av en 

type folklore som gjør at denne nyhetssaken kan analyseres som sagn. Dette sagnet følger jeg 

så over tid, helt tilbake til 1800-tallet.  

3.3 Valg av kildemateriale 

3.3.1 Aviser og nettdebatter 

Med den offentlige debatt rundt rom, og medienes framstilling av gruppen, som fokus for 

prosjektet var det naturlig å ta utgangspunkt i avisartikler. For å finne relevante sådanne har 

jeg benyttet meg av søkemotoren Retriever. Retriever er ofte kjent under navnet Atekst som 

var Aftenpostens digitale artikkelarkiv. Retriever gir imidlertid, i tillegg til Atekst-arkivet, 

også tilgang til de fleste andre norske aviser og tidsskrifter. Retriever er i dag en 

betalingstjeneste som er eid av Norsk Telegrambyrå (NTB) og Tidningarnas Telegrambyrå. 

Jeg har hatt tilgang til denne tjenesten gjennom Universitetet i Oslo. Enkelte av artiklene har 

jeg også lest nettutgaven av for å se på nettdebattene/kommentarfeltene som har fulgt enkelte 

saker. Av personvernhensyn har jeg ikke sitert noen av nettdebattantene direkte, men heller 

gitt en oppsummering av de tema og begreper som er i spill. Å ikke sitere en del av disse 

innleggene direkte gjør en del av oppgaven noe mindre interessant å lese, men 

personvernhensynet til debattantene veier altså tyngst. Dette er også i tråd med Den nasjonale 

forskningsetiske komité for samfunnsfagene og humaniora (NESH) og deres retningslinjer for 

god forskningsetikk.
5
 Her står det at sitater fra nettet kan gjengis, men at dette må vurderes og 

                                                 
5
 https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/etiske-retningslinjer-for-forskning-pa-internett/bruk-

av-sitater-som-er-hentet-fra-internett/ (lest 22.03.2016) 

https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/etiske-retningslinjer-for-forskning-pa-internett/bruk-av-sitater-som-er-hentet-fra-internett/
https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/etiske-retningslinjer-for-forskning-pa-internett/bruk-av-sitater-som-er-hentet-fra-internett/
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at hensyn må tas. Da fulle sitater lett kan spores og da mange nettdebatter har en viss uformell 

karakter, har jeg unngått å gjengi faktiske sitater. 

3.3.2 Andre skriftlige kilder 

De fleste norske aviser er digitalt tilgjengelig gjennom Retriever fra begynnelsen av 2000- 

tallet, noen aviser går også mye lenger tilbake i tid, VG så langt tilbake som 1964. Som 

utgangspunkt for søk i min undersøkelsesperiode 2007-2013 har jeg derfor regnet det som 

godt nok å bruke Retriever, men i jakt på eldre kilder som kan si noe om begreper, retorikk og 

fortellinger knyttet til gruppen har jeg i tillegg måttet gå på jakt andre steder.  

Når det gjelder kilder til analysekapittel 6, som tar for seg sagnet om at tatere og sigøynere 

stjeler barn, har Thor Gotaas’ bok Tatere i norsk folketradisjon (1999) vært et godt 

utgangspunkt for å finne kilder. I og med at han henviser til flere avisartikler underveis har 

det vært overkommelig for meg å søke i Nasjonalbibliotekets klipparkiv og der finne disse og 

andre artikler som omhandler de saker Gotaas referer til.  

I tillegg har jeg benyttet meg av Eilert Sundts avhandling om Fante- eller landstrygerfolket i 

Norge. Denne boken har vært en god kilde til å få et innblikk i de begreper, retorikk og 

fortellinger som var i bruk ved omtale av disse gruppene på midten av 1800-tallet. Eilert 

Sundt var den første som gjorde sosiologiske studier av datidens reisende, det er derfor en av 

de tidligste større kilder for innsikt i omtalen av disse gruppene og majoritetens syn på dem. 

Også i Eilert Sundts avhandling dukker motivet om at de reisende røver barn opp. 

Til slutt har jeg benyttet meg av en samling av norske presseutklipp om sigøynere fra 1960-

1990 som er samlet og arkivert av Norske Argus og som befinner seg på 

Universitetsbiblioteket (Sigøynere i norsk presse 1960-1990: Utklipp fra norske aviser av 

Norske Argus, Byrået for avisutklipp, 1960-1990). Dette har gitt meg et bedre innblikk i 

omtalen av norske sigøynere før min undersøkelsesperiode 2007-2013, og enkelte av artiklene 

som er funnet gjennom denne samlingen er brukt i arbeidet med de diakrone linjene. 
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3.3.3 Kilde- og metodekritikk 

De kildene som er nevnt over dekker selvfølgelig ikke all offentlig diskusjon rundt sigøynere 

og rom som er kommet fram i norsk presse og andre steder. De kan derfor på ingen måte gi et 

fullstendig bilde av dekningen. Likevel er «hullene» mindre enn de kan synes som. Dette 

henger sammen med sigøynernes tilstedeværelse i landet. Man antar at de første sigøynerne 

kom til landet mellom 1860 og1880. Eilert Sundts avhandling om fantefolket treffer denne 

perioden ganske godt. På begynnelsen av 1900-tallet forlot de norske sigøynerfamiliene 

landet pga. den strenge fornorskingspolitikken og i frykt for å miste barna. I 1927 ble den 

såkalte «sigøynerparagrafen» innført, dvs. Fremmedloven av 1927, som gjorde det mulig å 

nekte sigøynere og omstreifere adgang til riket. Denne loven ble opphevet i 1956, og først 

etter dette vendte flere norske sigøynerfamilier tilbake til landet. Denne hjemkomsten fikk 

oppmerksomhet, bl.a. fordi «sigøynerleire» igjen dukket opp i landet. Pressearkivet til Norske 

Argus dekker en del av dekningen i perioden etter dette. Mye av omtalen i den senere tid 

dekkes av arkivet til Retriever. Jeg mener at dette til sammen gir et godt nok overblikk til å 

kunne gjøre de strategiske utvalg jeg trenger for å kunne svare på min problemstilling. 

I det siste analysekapittelet hvor jeg blant annet følger et sagn bakover i tid er det en metodisk 

utfordring at jeg både bruker fortellinger om sigøynere og fortellinger om tatere. Jeg gjør 

dette fordi både norske myndigheter og det norske folk for øvrig har behandlet disse 

forholdsvis likt under sekkebetegnelser som «omstreifere» og «fant». Gamle fortellinger og 

forestillinger om tatere kan dermed på ny bli aktuelle ved hendelser som «Mariasaken». Jeg 

gjør det også fordi den norske folkloren knyttet til tatere og romani har en mye rikere og 

lengre tradisjon i norsk kontekst. Den er imidlertid, som nevnt, sammenflettet med 

sigøynernes.  

3.4  Debatt eller diskurs? Et hermeneutisk blikk på nærlesning 

I de forskjellige kapitlene nærleser jeg ulike sider av debatten, med vekt på de begreper og 

fortellinger som preger den. Nærlesning som metode innebærer en grundig lesning av 

materialet man studerer, med vekt på detaljer og gjerne med grundigere undersøkelser av 

enkelte av disse detaljene. I mitt arbeid med materialet har jeg brukt nærlesning som metode 

hele veien, men jeg forfølger altså litt ulike elementer i de enkelte analysekapitlene: begreper, 

retorikk forstått som talehandling, og sagn. Disse elementene er forholdvis vide kategorier og 
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plasserer seg i ulike metodiske tradisjoner, men altså innenfor rammene av humanioras 

nærlesning.  

Utgangspunktet for nærlesningen og analysen er debatten knyttet til rom, slik den kommer 

fram i norske medier i perioden 2007 til 2013. Imidlertid har jeg fulgt en del av elementene 

som dukker opp her på en slik måte at begrepet debatt av og til synes for snevert. Når jeg 

trekker inn byråkratiets og det offentliges reaksjoner overfor tilreisende rom, når jeg trekker 

inn de forestillinger og vandrehistorier som spres om gruppen, når jeg trekker inn historiske 

forhold og lover og regler rettet mot gruppen, - da synes det mer å dreie seg om en diskurs.  

3.4.1 Foucault og diskursen 

 

Jeg skulle gjerne ha glidd umerkelig inn i den diskursen jeg må føre i dag, og i de 

diskursene jeg kanskje i flere år må føre her. I stedet for å ta ordet skulle jeg gjerne heller 

ha blitt omhyllet av det og ført bort langt hinsides enhver mulig begynnelse. Jeg skulle 

ønske at jeg oppdaget en navnløs stemme mens jeg talte, en stemme som allerede lenge 

hadde vært der før meg: da ville det vært nok for meg å henge meg på, fortsette setningen 

og installere meg i dens pauser uten at det merkes, som om den hadde gitt meg et tegn ved 

å nøle et øyeblikk. Dermed ville det ikke finnes en begynnelse, og i stedet for å være den 

som diskursen kommer i fra, ville jeg snarere være et lite hulrom som utsettes for dens 

tilfeldige forløp, det punkt hvor den kan forsvinne (Foucault 1999, 7). 

Foucault begynner sin tiltredelsesforelesning ved College de France med et bilde på behaget 

ved å være omsluttet av en diskurs og tryggheten i å tilhøre en allerede etablert sådan. 

Subjektet blir borte, man hviler på en bølge som fører en med seg, ubehagelig blir det først 

når man må svømme motstrøms, men selv da er det nettopp diskursen man må forholde seg 

til.  Han utdyper denne tanken og viser hvordan enhver tale og handling har utgangspunkt i en 

allerede eksisterende diskurs og hvordan makten er å finne i diskursen og ikke i det enkelte 

talende subjekt.  

En slik tanke om diskursen som noe mer enn et bakteppe, som et aktivt element som former i 

stedet for å bli formet, kan være interessant for en analyse av debatten knyttet til rom i Norge. 

Kanskje kan man slik f.eks. se på hvilken måte gamle fortellinger består og videreføres under 

ulike politiske og sosiale forhold. Kanskje kan man slik se at makten til å definere ligger på 
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utallige punkter i denne veven. Kanskje kan man se at enhver handling forholder seg til, men 

også er en del av, og dermed utgjør dette nettet. 

Min lesning av debatten tar høyde for at den er del av en større diskurs. Den hviler på en 

hermeneutisk tanke om at delen er en del av helheten og at helheten endres eller videreføres i 

kraft av disse delene. Det ene reflekterer det andre. Men mens det ene er konkret og tydelig, 

er det andre stort og uoversiktlig. Utgangspunktet mitt er det lille og konkrete; debatten slik 

den utspiller seg på visse nedslagsfelt i undersøkelsesperioden; men med visshet om at denne 

debatten kan være påvirket av en større diskurs. 
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4. Rom for sigøynere  

– et begrepshistorisk blikk på etnonymene sigøyner og rom 

Både sigøyner og rom er såkalte etnonymer, det vil si navn på en etnisk gruppe, enten dette 

navnet er gitt av dem selv eller av andre. I utgangspunktet kan man si at sigøynerordet er et 

eksonym, det vil si en betegnelse gitt av andre, mens rom er et autonym, altså en 

egenbenevnelse. Sigøynerbenevnelsen ble opprinnelig gitt gruppen av majoriteten. 

Rombenevnelsen kom som et ønske fra en del av disse gruppene selv. Skillet er i praksis 

likevel ikke så klart da enkelte av de gruppene som majoriteten i dag oftere og oftere kaller 

rom – selv ønsker å bli kalt sigøyner, - eller eventuelt et annet autonym. Både rom og 

sigøynerbenevnelsen anvendes i dag, avhengig av hvor man er og hvem man snakker med, 

både som autonymer og eksonymer. De er etnonymer. 

Som begreper er etnonymer spesielle ord. De er redskaper for å plassere seg selv eller andre i 

en etnisk gruppe. Når slike begreper anvendes av andre for å kategorisere et menneske inn i et 

system av nasjonaliteter, etnisiteter og sosiale grupper som vi mener å vite noe om på 

forhånd, kan det gjøre møter med nye mennesker mer håndterbart og det kan også skape en 

sterkere egenidentitet, men det har også noen klare fallgruver. Dette gjelder særlig når det til 

vanlig er liten kontakt mellom gruppene, og kunnskapen derfor er lav. Da ser man oftere en 

mer stereotyp forståelse av etnonymet, det vil si en mer generalisert forestilling om hvordan 

en bestemt gruppe mennesker er. Slike stereotype forståelser av etnonymer er svært vanlige 

ved omtale av andre, og de deles av mange, selv om de ofte ikke har noe med virkeligheten 

som sådan å gjøre. Som begreper bærer etnonymer på ulike erfaringer, historier, fortellinger 

og parallell- og motbegreper som på ulikt vis er med på å forme disse ordenes semantikk. De 

er begreper som bærer på sin egen virkningshistorie, de er begreper som anvendes på ulike 

måter, og de er begreper som til stadig er gjenstand for kulturelle forhandlinger. 

I perioden 2007-2014 er det tydelig at begrepene rom og sigøyner er gjenstand for en endring 

hva gjelder semantikk, bruk og utbredelse. Det er klare kulturelle forhandlinger knyttet til 

hvordan begrepene skal brukes og hva som er mest «korrekt». Begge begrepene har og har 

hatt en rekke ulike konnotasjoner knyttet til seg. Noen av disse synes å endres i perioden, 

mens andre lever videre tross uttalte ønsker om det motsatte. I dette kapittelet gjøres en 

begrepshistorisk analyse av etnonymene rom og sigøyner. Med utgangspunkt i den endring 
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som skjer og den debatt som er knyttet til begrepene forøker jeg å vise hva denne endringen 

skyldes, hvilke politiske og sosialøkonomiske forhold den peker på og de kulturelle 

forhandlingene begrepene etter hvert blir gjenstand for, samt den virkningshistorie disse 

begrepene bærer på, eventuelt synes å mangle, og hvordan dette også får betydning for 

debatten.  

4.1 Innføring av nytt etnonym 

4.1.1 Innføring av nytt etnonym – del 1 

Sigøyner og rom er begge begreper som i dag brukes av norsk presse. Slik har det ikke alltid 

vært. Mens sigøynerbegrepet har vært i bruk i Norge siden sigøynerne først kom til landet på 

1800-tallet, synes rombegrepet å være nytt. Internasjonalt har imidlertid rombegrepet hatt en 

plass, utover det å være egenbenevnelsen blant enkelte grupper sigøynere, siden 1970-tallet. 

Under den første internasjonale romkongressen i 1971 ble det vedtatt at man ønsket å gå vekk 

fra sigøynerbegrepet, til fordel for etnonymet rom. Dette ønsket kom særlig fra sigøynere med 

tysk eller rumensk bakgrunn, hvor benevnelsen hadde særlige historiske konnotasjoner. I 

Romania ble ordet tsigan forbundet med slave, og i Tyskland hadde Zigeuner under andre 

verdenskrig for mange vært en dødsdom (Bielenberg 2012 s 8-9). Etnonymet sigøyner ble 

opplevd som belastende, et begrep med tunge historiske konnotasjoner og som dessuten 

representerte majoritetens kategorisering av dem som gruppe. Man ønsket altså av politiske 

grunner å gå over til rom, både fordi dette av mange grupper var deres egen benevnelse på seg 

selv, men også fordi man ønsket seg vekk fra de stereotypiene sigøynerbegrepet syntes å være 

bærer av. 

I europeisk sammenheng er rombegrepet brukt side om side med sigøynerbegrepet i mange år. 

Slik er det ikke i Norge. I norsk sammenheng er etnonymet rom forholdsvis nytt. Og den 

norske varianten som er mest brukt av norsk presse i dag; romfolk, var stort sett ikke i bruk. 

Ved søk på Retriever er den første artikkelen som bruker disse begrepene fra 1984
6
. Denne 

artikkelen omtaler humaniorauken ved Universitetet i Oslo hvor et av temaene har vært 

sigøynere i Norge. Denne artikkelen illustrerer godt den tidlige bruken av rombegrepet i norsk 

                                                 
6
 Denne artikkelen er funnet gjennom søk på Retriever. Gjennomgang av andre baser kan gi andre funn da ikke 

alle aviser i Retrievers database går like langt tilbake i tid.  I noen få av de eldre artiklene jeg har funnet i 
magasinene til Nasjonalbiblioteket og Universitetsbiblioteket anvendes faktisk rom. Da er det imidlertid som en 
beskrivelse på hva sigøynere kaller seg selv, altså rom som sigøynernes egenbenevnelse på språket romanés. 
Også Eilert Sundt var inne på dette.  
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presse: Innledningsvis brukes kun begrepet sigøynere, før det halvveis informeres om at rom 

er «deres egen korrekte betegnelse på sitt folk» (Aftenposten 31.01.1984). Deretter brukes 

både rom, romfolk og sigøyner. Dette er typisk for alle saker før 2007 hvor rombenevnelsen 

brukes. Sigøynerbegrepet brukes først og mest, rombegrepet dukker gjerne opp som del av en 

historisk forklaring på hvem sigøynerne er, deretter vender man som regel tilbake til å bruke 

sigøynerbetegnelsen på nytt. Når det er sagt er det imidlertid svært få saker hvor rombegrepet 

anvendes før 2007. For det aller meste brukes kun sigøyner. 

4.1.2 Innføring av nytt etnonym – del 2  

Rombegrepet har imidlertid en historie i Norge før 2007, som er starten på vår 

undersøkelsesperiode, selv om ikke dette er særlig synlig i media. Det skjer nemlig en endring 

i begrepsbruk på politisk nivå før dette blir synlig i norsk presse. Fra 1990-tallet skjer det en 

gradvis endring i offentlige institusjoners omtale av minoriteter, i første omgang i EUs 

institusjoner, men etter hvert også her hjemme i Norge. Politikken går i retning av at 

minoriteter generelt skal omtales med sine egne begreper, altså det etnonymet de selv 

betegner seg med. Når Norge i 1998 anerkjenner rom som én av fem nasjonale minoriteter 

bruker de derfor rom og roma som hovedetnonym, mens sigøyner står i parentes
7
. I en rekke 

stortingsdokumenter i årene etter er rom og sigøynerbegrepet brukt side om side, evt. med 

sigøynerbegrepet i parentes. Med noen unntak er det sjelden sigøynerbegrepet står alene. 

Denne endringen skjer imidlertid ikke i pressens praksis ved omtale av disse gruppene. 

Sigøynerbegrepet er fremdeles det vanligste blant nyhetsmediene.  

Dette endrer seg imidlertid fullstendig i løpet av vår undersøkelsesperiode fra 2007 til 2014. I 

løpet av denne perioden ser det ut til at rombegrepet på mange områder erstatter 

sigøynerbegrepet, og det går fra å være det minst brukte av de to, til det desidert mest 

anvendte. Dette kan blant annet illustreres med antall treff på Retriever i denne perioden. Her 

er det tydelig at det skjer en endring i 2007, som så blir markant i 2008, før det øker voldsomt 

på ny i 2012 og 2013: 

 

 

                                                 
7
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-80-1997-98-/id202013/ [lest 15.02.2016]. I dette 

dokumentet ratifiseres Europarådets rammekonvensjon av 1. februar 1995 om beskyttelse av nasjonale 
minoriteter. Ratifiseringen er gjeldende fra 1999. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-80-1997-98-/id202013/
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Begreper   Romfolk Romfolket     Sigøyner Sigøynere Sigøynerne 
Årstall 

        2013 
 

2088 1397 
  

147 384 120 
2012   1801 2637     143 545 227 
2011 

 
118 244 

  
82 223 84 

2010   349 473     100 390 157 
2009 

 
74 132 

  
90 251 57 

2008   41 151     118 273 85 
2007 

 
0 13 

  
60 240 103 

2006   1 1     62 211 72 
2005 

 
2 2 

  
73 180 77 

2004   1 2     66 209 95 
2003 

 
0 0 

  
75 164 67 

2002   0 0     47 141 46 
2001 

 
0 1 

  
47 202 77 

2000   0 4     56 224 74 
1999 

 
0 1 

  
70 258 100 

1998   0 0     37 135 56 
1997 

 
0 0 

  
47 115 88 

1996   0 0     47 118 66 
1995 

 
0 0 

  
27 94 36 

1994   0 0     38 84 33 
1993 

 
0 0 

  
51 87 37 

1992   0 0     33 113 37 
1991 

 
0 0 

  
32 120 85 

1990   0 0     42 124 50 

                           1986   0 1     5 38 11 

1984 
 

1 1 
  

16 27 13 
1968   1 0     4 7 13 

 

Tabellen ovenfor viser altså antall treff når man søker på romfolk- og sigøynerbegrepene i 

Retriever.
8
 Sigøynerbenevnelsen er i bruk hele veien, med en økning de siste årene. 

Romfolkbenevnelsen synes nærmest å dukke opp fra ingensteds i 2007. Før 2007 er det 

nesten ingen treff på romfolk, og de treffene som finnes handler stort sett om helt andre ting, 

som Nasa og astronauter eller science fiction og romvesener. Den nevnte artikkelen fra 1984 

er et stort unntak, kun 7 av treffene før 2007 viser til artikler som på en eller annen måte 

henviser til rom/sigøynere. Og i samtlige av disse er sigøynerbegrepet også i bruk, og det er 

                                                 
8
 Dessverre er etnonymet rom vanskelig å søke på, da rom også betyr andre ting på norsk og man får opp 

tusenvis av ikke- relevante treff. Imidlertid er det sjelden i norsk presse at rom brukes alene uten at den norske 

konstruksjonen romfolk også dukker opp. Derfor har jeg brukt ordet romfolk som søkeord, i tillegg til sigøyner. 

Dette er redegjort for i metodedelen. 
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også mer brukt enn rom eller romfolk. Etter 2007 ser man en ytterligere og bemerkelsesverdig 

økning i 2008, og det samme gjør man i 2012 hvor antall treff på romfolket er oppe i hele 

2637. 

Koselleck sier at endring i begrepsbruk kan være indikatorer på sosiale og politiske endringer. 

Med tanke på dette; hvordan skal vi tolke endringen i begrepsbruk her. Hva skjedde i 2007 og 

2008? Hva skjedde i 2012? 

4.1.3 Hvorfor øker anvendelsen av etnonymet rom?  Årene 2007 og 2008 

At omtalen av rom øker i 2007 og 2008 skyldes flere forhold. Viktig i så måte er opphevelsen 

av den siste paragrafen i Løsgjengerloven i 2006, som avkriminaliserte tigging i Norge. Året 

etter, i 2007 blir både Romania og Bulgaria medlemmer av EU. Dette førte ikke umiddelbart 

til en stor økning av antall arbeidssøkende da landet lå under en del restriksjoner hva gjelder 

EUs frie marked fram til det norske Storting opphevet disse i 2012. En del kom likevel på 

turistvisum og fra 2007 ser man altså de første oppslagene om tilreisende rom og sigøynere i 

Norge. I 2008 øker så omtalen ytterligere. Samtidig ser man en tydelig endring i bruken av 

rom til fordel for sigøyner, selv om begge etnonymene har flere treff i 2008 enn tidligere. Hva 

skyldes dette begynnende skifte av etnonym i norsk presse? Det er tross alt 37 år siden den 

første internasjonale romkongressen vedtok at man ønsket å bli betegnet som rom og ikke 

sigøyner, og i offentlige dokumenter er rombegrepet brukt side om side med sigøynerbegrepet 

siden 1998, da rom ble anerkjent som én av fem nasjonale minoriteter i Norge.  Er økt antall 

tilreisende rom alene god nok forklaring på hvorfor man skifter etnonym i denne perioden? Er 

det slik at økt omtale av disse gruppene «aktiviserer» et ord som lenge har ligger der latent? 

Eller er det andre forhold som også spiller inn? 

4.1.4  NRK innfører nytt etnonym 

Tirsdag formiddag sendte nyhetsredaktør i NRK, Grethe Gynnhild Johnsen, ut en 

melding til de ansatte med beskjed om at "rom" fra nå av skal erstatte betegnelsen 

"sigøyner" (NRK 15.04.2008) 

I april 2008 erklærer NRK, sammen med Aftenposten, at de ønsker å gå vekk fra 

sigøynerordet til fordel for rom. De begrunner avgjørelsen med at «representanter for 

romfolket har gitt uttrykk for at de oppfatter sigøyner som et rasistisk ord». Dette kommer 

etter at Jan Jansen, norsk rom og ofte omtalt som talsmann for Jansen-familien, i et NRK-
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intervju forteller at han opplever ordet sigøyner som rasistisk (NRK 14.04.2008). NRKs skifte 

av etnonym skjer mer eller mindre «over natta». Dette får umiddelbare konsekvenser for 

anvendelsen av både rom og sigøyner, både fordi dette skaper en debatt om etnonymene i seg 

selv, og fordi etnonymet rom får økt oppmerksomhet og dessuten blir presentert som et 

politisk korrekt alternativ til sigøyner. At dette sammenfaller med en periode hvor man ser de 

første besøk av tilreisende rom fra EU-land gjør antagelig at dette begrepet fester seg noe 

raskere i det norske vokabularet. Et nytt etnonym synes å ha fått sin endelige introduksjon i 

norsk presse. Mai 2008, måneden etter denne omleggingen, var for øvrig «rom» ukens ord i 

VG under Rolf Theils faste språkspalte (VG 03.05.2008). Det illustrerer både noe av det økte 

omfanget i bruk og den «nyheten» dette ordet representerte i det norske mediebildet. Det skjer 

altså en bevisst endring hos enkelte medier i 2008 på bakgrunn av begrepsendring i resten av 

Europa, enkelte norske sigøyneres uttalte ønske om endring av etnonym og av en generell 

stemning i tiden for hva som var korrekt. Flere nyhetsmedier følger raskt etter. Svært mange 

velger imidlertid varianten romfolk, antagelig pga. språklig usikkerhet rundt hvordan ordet 

rom skal bøyes. 

4.1.5 Ny økning i 2012 

I 2012 øker så omtalen igjen. Også i perioden mellom 2007 og 20012 får rom og sigøynere en 

del plass i media, noe pga. tilreisende rom, men særlig oppmerksomhet får romenes situasjon 

i andre land. Det er i perioden før 2012 flere artikler og reportasjer om politisk ekskludering 

og diskriminering av gruppen, f.eks. er Frankrikes og Italias politikk overfor tilreisende rom i 

fokus. Finanskrisa som traff Europa i 2008 rammer sigøynerne hardt, både økonomisk og 

politisk. Antall tilreisende rom til Norge øker antagelig noe i 2012 pga. den vanskelige 

situasjonen som har bygget seg opp over noen år i flere land i Europa og den økte 

diskrimineringen av gruppen. I tillegg er restriksjonene knyttet til arbeidsinnvandring fra 

Romania nettopp blitt opphevet. Dette året skifter fokuset fra rom i andre land til rom i 

Norge
9
 og dermed eksploderer nærmest omtalen av gruppen. Det blir flere saker og hver sak 

får større dekning. Flere aviser kjører de samme sakene. Den enkelte avis kjører en sak lenge. 

Og sakene fører i mye større grad enn tidligere til debatt og meningsinnlegg både i avisene, 

kommentarfeltene og sosiale medier. I 2012 brukes etnonymene rom og romfolk for første 

gang oftere i pressen enn etnonymet sigøyner. Dette året har media flere store saker tilknyttet 

rom. De fleste av dem er på ulikt vis knyttet til roms synlighet i bybildet, enten det gjelder 

                                                 
9
 Denne tendensen starter allerede i 2011, men blir ikke ordentlig tydelig før i 2012. 
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tigging eller overnatting. Særlig oppmerksomhet får romleirene ved Årvoll og utenfor 

Sofienberg kirke. 

Det skjer altså en bevisst endring av enkelte medier i 2008 på bakgrunn av begrepsendring i 

resten av Europa, enkelte norske sigøynernes uttalte ønske om endring av etnonym og av en 

generell stemning i tiden for hva som var korrekt. Økningen av bruken i 2012 skyldes nye 

sosiale begivenheter og forhold og da særlig at romene er mer synlige i byrommet enn før. 

4.2 Forhandling om begrepene 

4.2.1 Sigøyner vs. rom i akademisk språkbruk 

Forvirringen rundt korrekt bruk av etnonym  har vært tydelig i hele perioden fra 2007 til 

2014. Hvilket etnonym er korrekt å bruke, hva ønsker gruppene selv å bli kalt, er det greit å 

bruke sigøyner, eller er det nå blitt et rasistisk og negativt ladet ord? Hvis man skal bruke 

rom, - hvordan skal man anvende det i praksis, hvordan skal det f.eks. bøyes? Brukes 

etnonymene om ulike grupper? Anvendes de ulikt? Betyr de egentlig det samme? 

Denne forvirringen rundt, og forhandlingen om, hva de ulike etnonymene innebærer og betyr 

og hvordan de skal brukes, er slående ikke bare i media, men også blant fagfolk og i 

akademia, noe som understreker graden av usikkerhet knyttet både til begrepenes semantikk 

og hva man gjør ved å anvende dem. Så godt som samtlige av de avhandlinger og oppgaver 

og vitenskapelige arbeider jeg har lest i forbindelse med denne oppgaven ser seg nødt til å 

forklare, argumentere for, og gjerne også posisjonere seg i forhold til disse begrepene. 

Veronika Myking som skrev sin masteroppgave om norsk sigøynerpolitikk i 2009 skriver: 

Begrepet sigøyner er en stereotypi som dessverre ofte er negativt ladet. Å gå ifra 

bruken av begrepet sigøyner og heller omtale gruppen som rom, roma eller romani vil 

kunne bidra til en dekonstruksjon av den tidligere stigmatiserende effekten 

benevnelsen sigøyner hadde. (Myking 2009 s. 7) 

Hun er kritisk til at man i vitenskapelige arbeider ikke i tilstrekkelig grad er gått bort fra å 

bruke benevnelsen sigøyner, og hun nevner arbeid- og inkluderingsminister Bjarne Håkon 

Hansens uttalelser i 2008 om en «feilslått sigøynerpolitikk» og uttrykker overraskelse over «at 

en politiker faktisk bruker begrepet sigøyner om gruppen, åtte år etter at den ble anerkjent 
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med etnonymet rom» (Ibid s. 9). Slik Myking oppfatter sigøynerbegrepet er det et uttrykk for 

diskriminering og stigmatisering i seg selv. 

Andre er ikke like kategoriske i sine betraktninger rundt bruk av begrepet. Chalak Kaveh 

anvender f.eks. sigøyner i sin masteroppgave i historie fra 2010 og begrunner dette særlig 

med at så godt som samtlige av hans historiske kilder anvender sigøynerbegrepet og at dette 

begrepet dekker flere grupper enn dagens rombegrep gjør. Å anvende rombegrepet når man 

skriver historiske arbeider kan derfor føre til problemer av metodisk art. Han poengterer 

dessuten at argumentet om at sigøynere selv opplever sigøynerbenevnelsen som 

diskriminerende og derfor ønsker å bli kalt rom ikke holder mål da mange sigøynergrupper 

slett ikke er enige i dette. Det er ikke alle som har noen tradisjon for å kalle seg rom. Rom 

ekskluderer altså en del av de gruppene som har kalt seg sigøyner eller som 

majoritetssamfunnet har kalt sigøyner (Kaveh 2010 s. 16-17). 

Ada Engebrigtsen, forsker ved NOVA og ofte referert til i debatten, bruker begge 

betegnelsene. Hun bruker sigøyner når hun snakker om alle de grupper som tradisjonelt er 

blitt betegnet som sigøynere. Når det er snakk om de enkelte gruppene bruker hun imidlertid 

deres egne betegnelser (Engebrigtsen 2012, s. 24). Sigøynerbegrepet er altså en 

samlekategori, mens rom er benevnelsen på én av flere ulike grupper som tradisjonelt har gått 

under betegnelsen sigøynere av storsamfunnet. 

Påfallende er det imidlertid at alle som gjør større arbeider om rom og sigøynere gjør rede for 

sin begrepsbruk og for sitt valg av etnonym.  

4.2.2. Sigøyner vs. rom i pressen 

I norske medier ser man at forhandlingene om begrepene sigøyner og rom for alvor starter 

med NRKs omlegging av begrepsbruk i 2008. Reaksjonene på en slik plutselig endring av 

begrep, hvor det ene ikke bare skal erstatte, men også utelukke det andre, møter umiddelbart 

en del motbør. Det er flere debattinnlegg hvor det diskuteres om dette egentlig lar seg gjøre, 

og i disse kommenteres gjerne det Steven Pinker (1994) kaller «den eufemistiske tredemølle» 

som innebærer å erstatte et negativt ladet begrep med et mer nøytralt begrep, for deretter å se 

at konnotasjonene følger med:  

Aftenposten skrev i går at avisen erstatter «sigøyner» med «rom» fordi noen mener 

sigøyner «betegner noen som stjeler». På samme side fortalte avisen at «ti romkvinner 
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er tiltalt for trygdebedrageri». Mon tro hva Aftenposten vil bytte ut «rom» med. 

(Dagens Næringsliv, 18.04.2008) 

De praktiske problemer med rombegrepet brukt på norsk tas også opp: 

(…)«Romfolket» går vel til nød an, selv om de færreste skjønner hva det betyr. Men 

hva med personene, skal det hete en rom (rominne), flere rommer – eller rom-mann, 

rom-kvinne? Hva da med kjente ord som rom-fart, rom-farere, rom-ferge, rom-stasjon 

– skal de få dobbel betydning? (….) Intensjonene bak ordbyttet er sikkert de aller 

beste. Men såpass burde vi lært av språkplanleggingens fiasko at det er ytterst 

vanskelig å innpode et importord som «rom» i norsk, især når det skjer uten tanke på 

ordbøyninger og avledninger. Resultatet kan bli at en velment gestus glir over i det 

latterlige. (Klassekampen 18.06.2008) 

Etter den innledende debatten ser man imidlertid at etnonymet rom får fotfeste i pressens 

omtale av gruppen. I denne innledende fasen handler mange av sakene som slås opp i media 

om rom i andre land og hvordan de blir behandlet der, etter hvert handler det mer og mer om 

tilreisende rom i Norge. Dekningen av sakene i Norge er ofte annerledes vinklet enn sakene 

fra Europa. Simen Sætre påpeker allerede i 2009 i en artikkel i Morgenbladet den 

dobbeltmoral som synes å prege norske journalister i dekningen av rom; vinklingen og 

dekningen av romenes forhold i andre land er nyansert og ofte systemkritisk, mens dekningen 

av rom i Norge er mer stereotyp (Morgenbladet 31.07.2009, s.8). Dette er for øvrig et forhold 

som kjennetegner hele perioden fram til 2014, men siden fokuset på Norge etter hvert 

overskygger fokuset på forholdene i andre land virker pressens dekning samlet sett mer 

stereotyp. Felles for sakene som dekker saker knyttet ril rom, uavhengig av om det er i Norge 

eller ikke, er dessuten at de i stor grad er ulike grader av elendighetsbeskrivelser, med vekt på 

de problemer gruppen har, eller utgjør. Dette er selvfølgelig viktig for de konnotasjoner det 

«nye» etnonymet rom skal komme til å bære med seg i det norske språket, det er viktig for 

begrepets semantikk. 

Fra 2007 ser vi altså en innføring av begrepet rom som benevnelse på grupper vi før ville kalt 

sigøynere. I første omgang brukes begrepet mest om rom i andre land, etter hvert brukes det 

også om besøkende rom i Norge, og til slutt, for en periode, brukes det om alle de grupper vi 

tidligere har kalt sigøynere. Sigøynerbegrepet lever imidlertid fremdeles videre, også i denne 

perioden. Det er ikke slik at etnonymet rom har erstattet sigøynerordet i alle sammenhenger.  
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Koselleck er opptatt av dette, av tilstøtende og til dels overlappende begreper og at hvordan 

disse virker i forhold til hverandre må undersøkes for å kunne forstå hva enkeltbegrepene 

gjorde og var uttrykk for. I dekningen av rom og sigøynere mellom 2007 og 2014 ser man at 

sigøynerbegrepet og rombegrepet lever side om side. I første del av perioden brukes 

sigøynerordet klart mest i alle sammenhenger. Etter hvert brukes rom mer og mer, men gjerne 

sammen med sigøynerordet for å forklare hvem romene er. Etter 2012 er ikke dette like 

vanlig. Det dukker opp flere og flere artikler og reportasjer og innlegg om rom hvor 

sigøynerordet ikke er brukt i det hele tatt. Mens rombegrepet etter hvert blir forbeholdt 

omtalene av tilreisende rom, ser man at sigøynerbegrepet brukes på en litt annen måte. 

4.2.3 Rom vs. sigøyner: Sigøynerbegrepet lever videre 

Brudeferden. Et ekte sigøynerbryllup feires med tre hundre gjester, tre dager til ende 

(Dagbladet 05.05.2007 s. 60)
10

. 

Det er viktig å poengtere at rom og sigøyner er overlappende begreper i hele perioden. 

Likevel er det en klar tendens at man bruker sigøynerbegrepet stadig sjeldnere når man 

omtaler gruppens situasjon både i andre land og i Norge og at rom oftere og oftere blir 

foretrukket. Det er imidlertid to klare områder for bruk hvor rom ikke erstatter sigøyner, hvor 

kun sigøynerbegrepet brukes. 

Det første og viktigste er omtalen av enkelte deler av sigøynernes kunst og kultur, og da 

særlig når sigøyner er brukt som forstavelse på et fenomen man forbinder med gruppen. Man 

skriver fremdeles sigøynermusikk, sigøynerjazz, sigøynerfestival, sigøynerklær, 

sigøynerbrud, sigøynerdronning, sigøynerliv osv. 

Dagens Næringsliv kommer med denne kommentaren på omleggingen fra sigøyner til rom i 

2008: 

Kunstkrise NRK og Aftenposten vil slutte å bruke ordet «sigøyner». I stedet skal 

redaksjonene bruke ordet «rom».  Det blir ikke helt det samme å ha et maleri av en 

rompike på veggen (Dagens Næringsliv Morgen 16.04.2008 s. 2).  

                                                 
10

 I denne artikkelen omtales for øvrig menneskene som romfolk, mens kulturen likevel blir knyttet til 
sigøynerbegrepet: «Det reisende norske romfolket har skapt et eget levesett, bygd på gamle 
sigøynertradisjoner». 
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Seks år senere kan vi fremdeles lese om sigøynermusikk i norske aviser. Her i Porsgrunn 

Dagblad: 

Skal piske opp følelsene dine. – Det skal bli sigøyner-elsk i Porgrunn. «Brennende 

hjerter» lover glede, lidelse og temperament når de spiller sigøynerkonsert på Kafe K 

(Porsgrunn Dagblad 21.1.2014 s. 3).  

Disse begrepene med sigøynerordet brukt som forstavelse har mange positive konnotasjoner 

og en del av dem brukes også for å beskrive ikke-sigøynere som lever utradisjonelle liv. Man 

kan for eksempel leve et sigøynerliv eller føle seg som sigøyner, selv om man ikke er det:  

Trailersjåføren som ble sigøynerdronning. Inger Valen er utdannet 

bremsemekaniker og var trailersjåfør i ti år. Nå driver hun med sigøynerhester på 

heltid (Stavanger Aftenblad 23.8.2014 s. 14). 

- Jeg føler meg som en sigøyner Sogndal-treneren har flyttet 11 ganger siden han var 

15 år (VG 13.4.2003).
11

 

Det motsatte forekommer ikke. Rombegrepet brukes ikke om slike fenomener eller aktiviteter 

på norsk. Man skriver ikke rommusikk, romliv, romfestival osv. i denne perioden. 

Sigøynerbegrepet bærer altså med seg en kultur og en historie som rombegrepet (enda) ikke 

gjør i norsk sammenheng. Det finnes riktignok eksempler på artikler og reportasjer som 

omtaler romenes, eller som regel romfolkets, kultur og historie, men også da er 

sigøynerbegrepet ofte brukt som forstavelse. 

Rosvoll og Bielenberg viser hvordan fremstillingen av sigøynerne ofte har vært tosidig: 

Det finnes grovt sett to ulike fremstillinger av rom – en positiv, romantiserende og en 

negativ, stigmatiserende fremstilling. Disse har vært forbausende uforandrede siden 

rom kom til Europa, og det er slående hvor like fremstillingene er over hele 

kontinentet. De to fremstillingene er selvsagt ikke gjensidig utelukkende, men 

overlapper hverandre. Vi kan finne kjennetegn på den romantiske fremstillingen også i 

den negative fremstillingen og omvendt (Rosvoll og Bielenberg 2012 s.17). 

Rosvoll og Bielenberg knytter de to fremstillingsformene til gruppen, uavhengig av etnonym, 

men i det materialet jeg har sett er det, i norsk kontekst, tydelig at den romantiske 

                                                 
11

 http://www.vg.no/sport/fotball/sogndal/jeg-foeler-meg-som-en-sigoeyner/a/55522/ (lastet ned 19.08.2015) 

http://www.vg.no/sport/fotball/sogndal/jeg-foeler-meg-som-en-sigoeyner/a/55522/
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fremstillingen i større grad er av historisk art og dermed knyttet til sigøynerbegrepet. Den 

romantiske fremstillingen har vært vanlig innen kunst, litteratur, musikk, teater og dans. Og 

den dukket også opp i avisoppslag, f.eks i beskrivelser av sigøynerleiren. Det første 

eksempelet nedenfor er fra Arbeiderbladet i 1957. Det andre eksempelet er en bildetekst i 

Dagbladet i 1963:  

Her er det ingen grammofon- og radiohurlumhei, sandalsko og shorts. Ingen hektisk 

jakt for å få utnyttet ferien mest mulig. For her i denne leiren [sic] er ferien uendelig 

(De oppfant campingen, Arbeiderbladet, 20.7.1957).  

Vår lille sigøynerminoritet begynner å samle seg igjen etter sommerens reiser omkring 

i Europa. Deres flåte av amerikanske biler og campingvogner vokser stadig og får 

stadig et mer og mer permanent preg… Vi går og kikker litt misunnelig på disse 

landeveiens folk som klarer å trosse alle velferdssamfunnets forsøk på kontroll og 

dirigering. De har klart det vi alle higer etter i hemmelighet å få alle det siviliserte 

samfunns fordeler, men ikke dets ulemper (Dagbladet, 19.nov 1963). 

Det er sjelden å finne slike fremstillinger knyttet til rombegrepet i dag. Dagens beskrivelser 

av rom, eller romfolk, er stort sett elendighetsbeskrivelser av ulike slag med stor vekt på 

sosialpolitiske og sosioøkonomiske problemer
12

. Romordet som begrep i det norske språket er 

altså ikke, slik det brukes i dag, en ren erstatning for sigøynerbegrepet, dets 

betydningsinnhold på norsk ser ut til å være noe fattigere. Dette gjelder på både godt og 

vondt, for man ser samtidig at sigøynerbegrepet har et større anvendelsesområde enn rom 

også på andre måter. Det brukes for eksempel fremdeles som skjellsord. Blant annet innen 

idretten: 

- Jeg blir kalt sigøynerunge og jævla tater gjennom hele kampen - Jeg blir kalt 

sigøynerunge og jævla tater gjennom hele kampen. Det er trist, vondt og det hører ikke 

hjemme i norsk hockey. Det er ren skjær rasisme, sier en opprørt Tommy Kristiansen 

                                                 
12

 I en del nettdebatter uttrykkes det i perioden forvirring rundt hvem som er rom og hvem som bare er fra 
Romania. Den språklige likheten gjør at rom knyttes til Romania og til en rumensk nasjonalitet. I den 
forbindelse debatteres det av enkelte for at rom ikke er et godt nok etnonym da rumenere kan bli tatt for å 
være rom og da de ikke ønsker å assosieres med gruppen. Man vil ikke risikere at de negative konnotasjonene 
overføres til egen gruppe. 
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etter søndagens eliteseriekamp mellom Stjernen og Stavanger (Fredrikstad Blad 

21.10.2013)
13

  

Rombegrepet har altså tatt over for sosialpolitiske omtaler av gruppen, mens sigøynerbegrepet 

lever videre på kultur- og historiefronten, og av og til også som skjellsord. Dette henger 

sammen med at rombegrepet først er blitt vanlig i perioden 2007-2014, en periode med 

massiv oppmerksomhet rundt sosialpolitiske forhold. Hvis man tenker seg at begreper er 

bærere av sin egen historiske semantikk har sigøynerbegrepet, som man har en mye lengre 

tradisjon for å bruke på norsk, flere konnotasjoner og flere historier knyttet til seg. Når man 

ønsket å gå over til å bruke rom var det for å unngå en del av de negative stereotypiene som 

var knyttet til sigøynerordet. I stedet kan det se ut som om man har mistet mange av de 

positive konnotasjonene (også disse gjerne stereotypier).  

4.2.4 Rom vs. sigøyner: Sigøynerbegrepet inn i varmen igjen 

At sigøynerbegrepet lever videre i omtalen av romenes kunst og kultur, samtidig som det i 

denne perioden av mange anses som politisk ukorrekt, er også følgende overskrift og ingress 

fra 2014, slutten av vår undersøkelsesperiode, uttrykk for:  

Er det greit å si «sigøynermusikk»? NRK skal gå gjennom språkreglene sine og 

finne ut om etablerte ord er moden for skraphaugen. Du kan være med og foreslå 

hvilke ord som skal ut.(Nrk.no 13.05.2014)
14

 

NRK utarbeider i 2014 en flerkulturell ordbok, lignende den såkalte «svartelista» som ble 

laget i 1999.
15

 I den flerkulturelle ordboka tar NRK for seg de ord og begreper medier bruker 

om innvandrere og flerkultur. Dokumentet som gjelder for alle NRKs journalister, og som 

også mange andre nyhetsmedier ser til, er ment som en veiledning og bevisstgjøring om 

hvordan begreper brukes og oppfattes. I gjennomgangen av begrepene har NRK sortert disse 

inn i kategoriene «Greie begreper», «Vær varsom» og «Bør ikke brukes». Rom er sortert 

under den første kategorien, sigøyner under den andre og romfolk under den siste. 

Om rom skriver NRK følgende: 

                                                 
13

 http://www.f-b.no/stjernen/sport/stjernen/jeg-blir-kalt-sigoynerunge-og-javla-tater-gjennom-hele-
kampen/s/2-2.952-1.8122014 (lastet ned 19.08.2015). 
14

 http://www.nrk.no/kultur/er-det-greit-a-si-_sigoynermusikk__-1.11714603 (lest 15.08.2015).  
15

 NRKs flerkulturelle ordliste: http://www.nrk.no/retningslinjer/nrks-flerkulturelle-ordliste-1.1659296 (lest 
15.08.2015) 

http://www.f-b.no/stjernen/sport/stjernen/jeg-blir-kalt-sigoynerunge-og-javla-tater-gjennom-hele-kampen/s/2-2.952-1.8122014
http://www.f-b.no/stjernen/sport/stjernen/jeg-blir-kalt-sigoynerunge-og-javla-tater-gjennom-hele-kampen/s/2-2.952-1.8122014
http://www.nrk.no/kultur/er-det-greit-a-si-_sigoynermusikk__-1.11714603
http://www.nrk.no/retningslinjer/nrks-flerkulturelle-ordliste-1.1659296


45 

 

ROM er nå den vanligste betegnelsen på gruppen som tidligere ble kalt «sigøynere» i 

Norge. Det norske miljøet er delt, enkelte ønsker å bli kalt rom, andre vil bli kalt 

sigøynere. Som hovedregel skal NRK bruke begrepet intervjuobjektet/familien selv 

ønsker å bruke. I tvilstilfeller bruker vi «rom». NRK skal ikke bruke begrepet 

«romfolk», bruk heller flertallsformen romer (uttale rómer, tonelag 2).  

Det er altså tydelig at rom som begrep er blitt etablert og akseptert som et vanlig brukt 

etnonym for gruppen siden 2008. Imidlertid er ikke lenger NRK så kategoriske på at 

sigøynerbegrepet ikke kan brukes. Tvert i mot tar de det inn i varmen igjen:  

SIGØYNER. I utgangspunktet er ikke ordet «sigøyner» negativt på norsk, men i 

mange europeiske språk kan det være svært nedsettende. I Norge er gruppa selv delt i 

synet. Noen familier ønsker å bli kalt «rom», mens andre vil bli kalt «sigøyner». Dette 

skal NRK ha respekt for. Bruk «sigøyner» dersom du vet at personen/ familien vil bli 

kalt det. I tvilstilfeller bruker vi «rom». Begreper som «sigøynermusikk» og 

«sigøynerkultur» er greie å bruke. 

4.2.5 Rom vs. Sigøyner: Og hva med romfolket? 

NRK har altså falt ned på at både sigøynere og rom kan brukes så lenge man tar hensyn til 

hva representanter for gruppen selv ønsker å bli kalt. Romfolk skal imidlertid ikke brukes: 

ROMFOLK. «Romfolk» er en kunstig konstruksjon, som kan bli oppfattet negativt. 

Begrepet har oppstått fordi mange har vært usikre på hvordan ordet «rom» skal bøyes. 

Det er ikke snakk om en helhetlig gruppe, men ulike folkegrupper. Bruk heller 

flertallsformen av ordet «rom» (en rom - romen - romer - romene). 

Romfolkkonstruksjonen dukker for alvor opp i norske medier i 2007/2008.  Dette er 

begynnelsen på en periode hvor omtalen øker år for år. Som NRK påpeker i sin flerkulturelle 

ordbok har ordet oppstått av pragmatiske grunner. Det har vært vanskelig å bruke rom fordi 

ordet ikke har presedens på norsk og man ikke har visst hvordan ordet skal bøyes i bestemt 

form entall og i ubestemt form entall og flertall. Det første rettskrivningsvedtaket om ordet 

rom ble riktignok gjort av Norsk Språkråd i 2003, men ordet er aldri blitt «aktivert» i praksis 

da omtalen har vært liten fram til 2007/8. I rettskrivningsvedtaket er ordet bøyd som et vanlig 
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hankjønnssubstantiv: rom – romen – romer - romene.
16

 Denne skrivemåten er imidlertid ikke 

blitt vanlig, heller ikke etter 2007/8. Den massive omtalen av romfolket i perioden har 

dessuten gjort at ordet har festet seg godt i det norske språket og det gjenstår å se om NRKs 

anbefalinger fra 2014 vil endre den faktiske språkbruken. Selv med en bevisst språkpolitikk, 

skjer språklige endringer først og fremst gjennom praktisk anvendelse. Det er hvordan språket 

faktisk brukes som er avgjørende for hvordan et språk ser ut. Det er imidlertid et paradoks at 

det både i akademia og etter hvert i pressens språketiske føringer er enighet om at begrepet 

romfolk bør unngås når dette helt tydelig er det foretrukne og mest anvendte begrepet i 

praksis.  

4.3 Begrepenes virkningshistorie 

4.3.1. Rom for jøder. «Jødetesten» og begrepers virkningshistorie 

På vei til Oslo. Mens jeg kjørte forbi rasteplassen på Svartskog rakk jeg og tell [sic] 12 

store varebiler tilhørende en stor gruppe jøder. Det blir sikkert trivelig for innbyggerne 

og turister å oppholde seg i hovedstaden i sommer… De har jo regjeringens 

velsignelse til å komme hit og tigge (Valens facebookprofil 03.04.2013) 

Onsdag 03.04.2013 ble SV-politikeren Snorre Valen flere ganger rapportert til Facebook etter 

å ha lagt ut ovennevnte statusoppdatering på facebookveggen sin. Det viste seg at 

oppdateringen var en ordrett kopi av en annen politikers statusoppdatering, nemlig FRP-

mannen Ulf Leirstein. Eneste unntak var at sigøynere var byttet ut med jøder. Leirsteins 

opprinnelige tekst om sigøynere skapte ingen videre oppstandelse slik Valens kopi om jøder 

gjorde. 

Hvorfor skapte ikke Leirsteins tekst reaksjoner før Valen tok fatt i den og byttet ut sigøyner 

med jøde? Hvilke konnotasjoner gir etnonymet jøde til teksten som sigøyner ikke gir? 

4.3.2. Begrepenes virkningshistorie og underkommuniseringen av porrajmos 

Koselleck sier at det som skiller ord fra begreper er at mens man kan definere et ord er 

begreper kjennetegnet av at de er mangetydige. Det er ikke mulig å gi en entydig definisjon 

av begreper, da de hele tiden bærer på sin egen virkningshistorie. Det forhandles derfor stadig 

om hva et begrep skal bety, og dets semantiske betydning blir til i spennet mellom begrepets 
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 Se http://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Norsk/Rettskrivingsreformer/Rettskrivningvedtak-1962-2003/#R  
(lest 15.08.2015).  

http://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Norsk/Rettskrivingsreformer/Rettskrivningvedtak-1962-2003/#R
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fortid, nåtid og framtid. Hva begrepet har betydd og hvilke virkninger det har hatt, hvordan 

begrepet brukes i sin samtid og hvilke konsekvenser dette har, samt hva man ønsker at 

begrepet skal bety og gjøre i framtiden er avgjørende. Også etnonymer, i kraft av å være 

begreper, har et ontologisk potensial; for hvordan vi tolker fortiden, for hvordan vi forstår 

nåtiden, samt for hvordan vi ønsker eller frykter at framtiden skal bli. Antisemittisme og 

jødenes historie trekkes ofte inn i det offentlige ordskiftet knyttet til rom og sigøynere. Dette 

er fordi jøder og sigøynere i europeisk sammenheng deler historie som ofre i holocaust under 

andre verdenskrig, eller Porrajmos som sigøynere kaller det. Europa har imidlertid tatt et helt 

annet oppgjør med jødenes Holocaust enn de har med sigøynernes Porrajmos. 

Sigøynerne kaller altså sine opplevelser under andre verdenskrig for Porrajmos. Ordet betyr 

fortæring (Rosvoll og Bielenberg 2012 s. 33). Som for jødenes Holocaust innebar Porrajmos 

ikke bare registrering, overvåkning og kontroll, mange ble også internert i konsentrasjons- og 

arbeidsleire hvor de ble utsatt for nazistenes eksperimenter og drept. Man regner med at minst 

en halv million sigøynere mistet livet under andre verdenskrig. Porrajmos var relativt sett en 

like stor katastrofe for sigøynerne som Holocaust var for jødene. Kunnskapen om Porrajmos 

er imidlertid liten, både i europeisk og norsk sammenheng. De store historiske arbeidene om 

sigøynernes erfaringer under andre verdens krig har i stor grad uteblitt og i den grad de er 

behandlet er det drøftet som en del av jødenes Holocaust. Dette er i ferd med å endre seg. I 

norsk sammenheng er Chalak Kavehs masteroppgave i historie et eksempel på dette. I 

”Sigøynerplagen”. Kontinuitet og brudd i tysk sigøynerpolitikk 1929-1938 som han leverte 

ved Universitetet i Oslo høsten 2010 tar han for seg tysk sigøynerpolitikk i overgangen fra 

Weimarrepublikken til naziregimet. Han spør hvordan sigøynerne kunne bli utsatt for 

forfølgelse og folkemord, når gruppen i utgangspunktet ble behandlet som et perifert problem 

og ikke ble viet særlig oppmerksomhet. De ble heller ikke gjenstand for den type propaganda 

som jødene ble. Kaveh viser imidlertid hvordan ideer og holdninger som var vanlige overfor 

sigøynerne allerede før naziregimets tid ble videreført og radikalisert, blant annet ved en 

profesjonalisering av politiet og ved at raseforskere fikk større innflytelse (Kaveh 2010). Selv 

om veiene til Holocaust og Porrajmos har vært noe forskjellige er omfanget av lidelsene 

forholdsvis like. Holocaust er både grundig dokumentert og kommunisert, Porrajmos er det 

ikke. I den grad kunnskap om Porrajmos finnes, er den for spesielt interesserte. Dette gjør at 

ordet jøde bærer på helt andre konnotasjoner og en annen historie enn sigøynerordet gjør.  
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Maria Rosvoll og Natasha Bielenberg ved senteret for studier av Holocaust og 

livssynsminoriteter poengterer at det aldri ble tatt et skikkelig oppgjør med Porrajmos etter 

krigen:  

Det tok lang tid før både forskere, politikere, administratorer og opinionen forstod 

hvor omfattende porrajmos hadde vært. I etterkrigstiden fortsatte undertrykkingen. 

Ingen med rombakgrunn vitnet for eksempel under Nürnbergrettssakene, og generelt 

endte sakene mot overgriperne mot rom med frifinnelse. Det hersket en stemning som 

la skylden på ofrene, der ekspertvitnene i rettssakene ofte var blant de tidligere 

overgriperne. I tysk høyesterett måtte man vente helt frem til 1963 før rom fikk aksept 

for at de ble forfulgt fra 1938 og utover, motivert ut fra rasemessige argumenter 

(Rosvoll og Bielenberg 2012 s 34).   

Heller ikke i Norge tok man sigøynernes lidelser under Porrajmos inn over seg. Mange av de 

norske sigøynerne som ble avvist på grensen mellom Tyskland og Danmark på sin vei til 

Norge i 1934 døde senere i tyske konsentrasjonsleirer. For de overlevende ble det en lang 

kamp etter krigen å få anerkjent sine norske statsborgerskap av norske myndigheter. Den 

første som fikk anerkjent sitt statsborgerskap fikk dette så sent som i 1954. 

Det manglende oppgjøret med Porrajmos etter krigen og den lenge fraværende forskningen 

gjør altså at etnonymet jøde bærer på en helt annen historie enn etnonymet sigøyner. Jøde 

bærer på en virkningshistorie som er glemt i sigøynerbegrepet slik det brukes av ikke-rom. 

Også om sigøynernes historie i Norge er det liten fagkunnskap. Det som finnes av litteratur og 

arbeider er dessuten bygget på kilder som i hovedsak kommer fra politikere, politiet, media og 

kirken (Rosvoll og Bielenberg 2012 s. 35). Historien er derfor ensidig. Arbeidene som faktisk 

er gjort har dessuten gjerne fått lite oppmerksomhet, og slik sett blir fremstillingen av 

sigøynerne i massemedia den eneste fremstillingen som når ut til en større leserkrets (Ibid s. 

36). Derfor er det viktig å se nærmere på denne fremstillingen med tanke på de 

konsekvensene den kan få.  

Etnonymet sigøyner og etter hvert også rom, slik de er forstått av ikke-sigøynere, mangler 

altså en viktig del av sigøynernes og Europas historie, både fordi man ikke tok et offisielt 

oppgjør med Porrajmos etter krigen, men også fordi denne delen av historien om andre 

verdenskrig har vært underkommunisert. Det mangler ikke bare fagkunnskap på området, det 

mangler antagelig også allmennkunnskap blant befolkningen om dette. Derfor blir hatretorikk 



49 

 

mot sigøynere mer usynlig enn om man bytter etnonym med jøde. På grunn av en helt annen 

kunnskap om jødenes historie ser vi uttalelser om jødene med et annet blikk enn vi ser 

uttalelser om sigøynere. 

4.3.3 Antisiganisme 

Den manglende kunnskapen om rom og sigøynernes historie gjelder ikke bare andre 

verdenskrig. Også deres møter med majoritetssamfunnet før og etter krigen er 

underkommunisert i norske historiebøker og lærebøker. I arbeidet etter andre verdenskrig med 

å synliggjøre at jødenes Holocaust ikke bare var en unntakstilstand, men en videreføring av et 

tankegods som var vanlig i Europa på den tiden, har begrepet antisemittisme vært viktig. 

Begrepet antisemittisme viser til en fiendtlig innstilling overfor mennesker fordi de er jøder. 

Til tider har denne fiendtligheten vært begrunnet i rase, til tider i religion og/eller kultur. 

Uansett viser den til en rekke stereotypier og fordommer som under nazistenes tid ble spredt 

og forsterket gjennom massiv og sterkt dehumaniserende propaganda, men som hverken 

startet med nazismen eller sluttet med freden. Begrepet gir anledning til å beskrive et fenomen 

som mange jøder har erfart på kroppen, og som ikke kan beskrives like godt uten dette ordet. 

Rasisme blir f.eks. for generelt da det ikke får fram at de fiendtlige holdningene og 

handlingene er rettet mot én spesiell gruppe og at denne gruppen historisk sett har vært 

spesielt utsatt for en viss type diskriminering og tankegods. 

Også sigøynerne har vært utsatt for en historisk diskriminering. Og selv om de ikke ble 

gjenstand for samme type propaganda som jødene ble under andre verdenskrig, har 

stereotypiene og fortellingene om dem fulgt dem gjennom stort sett hele deres historie i 

Europa, og forfølgelser og diskriminering har vært en stor del av denne historien, også i 

Norge. I fremmedloven av 1927 er de f.eks. nektet adgang til riket med bakgrunn i deres 

etnisitet. Det finnes altså en spesiell type diskriminering mot gruppen som er blitt legitimert i 

at de tilhører gruppen, altså i etnisitet, i at de er sigøynere. Noe eget ord for denne 

diskrimineringen har man imidlertid ikke hatt før i helt ny tid. Har fraværet av begrepet 

antisiganisme gjort det vanskeligere å ta inn over seg eksistensen av denne spesielle formen 

for rasisme? Er lite kunnskap om diskrimineringen av rom årsaken til at antisiganisme ikke er 

brukt som begrep tidligere?  Historikeren Wolfgang Wippermann, en av Europas fremste 

eksperter på antisiganisme, skriver:  
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Før den tid (80-tallet) virker det som om motviljen mot romani og rom var så utbredt 

og så vanlig at det ikke var noe behov for et eget ord for det (Ibid s.14).  

Som Koselleck påpeker er språk og historie sterkt knyttet sammen. Å ta inn over seg at noe 

eksisterer når det ikke finnes ord for det kan være vanskelig. Det motsatte vil i hvert fall gjøre 

det lettere. Begrepene man anvender har betydning for de erkjennelser man gjør, det betyr 

også at fraværet av begreper er av betydning.  

Antisiganisme
17

 som begrep og som beskrivelse av en spesiell type rasisme rettet mot rom er 

altså forholdsvis nytt
18

. I følge Rosvoll og Bielenberg ble begrepet introdusert i Europa på 80-

tallet (Ibid s. 14). Forskere som Ian Hancock og nevnte Wipperman har vært blant de første til 

å ta begrepet i bruk, imidlertid har antisiganisme ikke vært offisielt anerkjent av Europarådet 

som et faktisk fenomen før om lag 2005 og Rosvoll og Bielenberg poengterer at begrepet ikke 

har vært brukt i Norge tidligere (Rosvoll og Bielenberg 2011 s.7). HL-senterets hefte 

Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom er blant de første skriftlige arbeider som 

både presenterer og aktivt setter søkelyset på antisiganisme i Norge.  

Sammen med økt kunnskap om sigøynere og rom og deres historie kan begrepet 

antisiganisme øke forståelsen for at det finnes en egen form for rasisme, med sine spesielle 

kjennetegn, som er spesifikt rettet mot gruppen. Det kan også gjøre noe med både sigøyner -

og rombegrepet som sådan å få kunnskap om, samt nye ord til å beskrive, viktige deler av 

deres og Europas historie og erfaringer. 

4.4 Oppsummering og avsluttende betraktninger 

I sin begrepshistorie er ikke Koselleck bare opptatt av det enkelte begreps diakrone og 

synkrone semantikk, han er også interessert i overlappende eller tilgrensende begreper. 

Kunnskap av dette slaget kan gi økt forståelse for både historiens kontinuitet og endring. I 

perioden 2007-2013 skjer det en helt konkret endring i bruk av etnonymene rom og sigøyner, 

det blir mer vanlig å bruke rom, det blir mindre vanlig å bruke sigøyner. Samtidig er begge 

begrepene gjenstand for forhandlinger i forhold til faktisk bruk. Forhandlingene de har vært 

                                                 
17

 Også begrepet antisiganisme har vært gjenstand for debatt og forhandlinger. Enkelte har vært kritiske til 
begrepet fordi det tar utgangspunkt i sigøynerbenevnelsen som mange oppfatter problematisk. I England 
bruker man anti-gypsism og i Sverige ønsker organisasjonen Unga Romer å gå over til å bruke anti-romism 
(Expo nr. 4 2014) 
18

 Det finnes fremdeles ikke i norske ordbøker f.eks. (Søket er gjort 19.08.2015, i Ordnett Pluss – i 
Kunnskapsforlagets samlebase for norske ordbøker). 
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gjenstand for synes å skyldes flere forhold: Politiske endringer, med et skifte i holdninger til 

nasjonale minoriteter på institusjonelt nivå, først i Europa og så i Norge. Deretter både 

politiske og sosiale endringer i form av nye EU-medlemskap, finanskrise og økt reiseaktivitet 

mellom disse landene og Norge. Disse nye besøkende, hvorav svært mange var sigøyner og 

rom, har ført til en «aktivisering» av begrepet rom. Det ble altså innført på 90-tallet, men ikke 

vanlig før etter 2007/2008 da omtalen av disse gruppene økte. I denne perioden ble også 

romfolk vanlig, - et pragmatisk resultat av usikkerhet knyttet til substantivbøyningen av ordet 

rom. Den økte bruken av rom og romfolk har imidlertid ikke ført til at sigøynerbegrepet har 

forsvunnet eller at rom har overtatt sigøynerbegrepets semantikk. Selv om de er nært knyttet 

sammen lever de sine egne semantiske liv. 

Når Veronika Myking skriver i sin masteoppgave fra 2009 at «å gå ifra bruken av begrepet 

sigøyner og heller omtale gruppen som rom, roma eller romani vil kunne bidra til en 

dekonstruksjon av den tidligere stigmatiserende effekten benevnelsen sigøyner hadde», så har 

hun ikke tatt i betraktning at sigøynerbenevnelsen på ingen måte har vært ensidig negativ i 

norsk sammenheng. Hun har heller ikke tatt høyde for at nye begreper hverken gir garantier 

for endringer av konnotasjonene eller for at disse skal være positive.
 

Begge begrepene bærer preg av deres virkningshistorie, og også deres mangel på sådan. 

Sigøynerbegrepet har en langt rikere semantikk da det har en lengre historie i det norske 

språket og dermed også i den norske historien, både på godt og vondt. Rombegrepet har ikke 

fanget opp alle disse betydningene. Det kan synes som om fokuset på elendighetsbeskrivelser 

og de ulike «problemene» man mener gruppen medfører for majoritetsbefolkningen medfører 

at etnonymet rom har flere negative konnotasjoner enn sigøynerbegrepet. Men ordet er 

fremdeles nytt i norsk sammenheng og forhandlinger om begrepers semantikk foregår hele 

tiden. Kanskje kan økt oppmerksomhet rundt antisiganisme være med på å endre noe av den 

retorikken som brukes om rom og som er med på å bidra til disse negative konnotasjonene. 

Etnonymer er uansett en særegen klasse av begreper da de er ment å gi tilhørighet til eller 

klassifisere en helt etnisk gruppe. I romenes og sigøynernes tilfelle er begrepene dessuten 

brukt som samlekategori av majoritetsbefolkningen, noe som innebærer at en rekke ulike 

grupper i ulike navn blir benevnt med det samme etnonymet. Etnonymene får sin semantikk 

gjennom hvordan de anvendes, hvordan de snakkes om , hvilke erfaringer, historier og 

fortellinger man forbinder med dem. I de følgende kapitlene ser jeg nærmere på dette, på 
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hvordan man snakker om sigøyner og rom og på hvilke fortellinger som traderes om disse 

gruppene. Dette vil igjen kunne belyse ytterligere etnonymenes semantikk. 
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5   Romleiren. Retorikk og talehandling.  

Å analysere rom og sigøyner som begreper, slik jeg har gjort i det foregående kapittelet kan 

by på en del problemer. Det mest i øyenfallende er at man tilsynelatende reduserer en gruppe 

mennesker til språklige størrelser, enten det er de ord og begreper de selv betegner seg med 

eller de ord og begreper andre bruker om dem. Det får et nivå av abstraksjon hvor 

menneskene det dreier seg om synes å være tatt ut av bildet. Dette er ikke min intensjon. 

Derimot ønsker jeg å vise at debatten bærer preg av en slik abstraksjon, hvor ideene, 

fortellingene og konnotasjonene knyttet til begrepene (og ikke til de faktiske menneskene) 

farger og setter rammer for debatten. Manglende kunnskap, liten reell kontakt og det faktum 

at gruppene selv i liten grad får uttale seg som meddebattanter gjør det språklige aspektet ved 

debatten særlig viktig.  

Omtalen av rom og sigøynere øker som vi har sett betraktelig i 2012. Dette er et år hvor 

omtalen blir så stor at det er naturlig å anta, eller i hvert fall ta høyde for, at den retorikken og 

det fokus saken gis vil kunne bekrefte eller endre de konnotasjoner og ideer som er knyttet til 

sigøyner og rom og å gi føringer for både debatten som sådan, men også for konkrete 

politiske bestemmelser eller for enkeltpersoners handlinger. Blant de mest omtalte sakene 

dette året var leirene ved Sofienberg og Årvoll. En rekke forhold ble debattert, og debatten var 

i denne fasen stor både hva gjelder omfang, følelser og retoriske grep. Debatten var ofte 

unyansert og ved flere tilfeller var den direkte hatefull. Dette henger nok ikke bare sammen 

med et skifte i fokus fra rom i andre land til rom i Norge, men også med at notisene blir flere 

og bakgrunnsartiklene færre. Dette er ulike mediesjangre som gir ulike muligheter for å 

beskrive og forklare situasjonen. Omtalen blir mer stereotyp og mindre kontekstorientert. Den 

voldsomme økningen i omfang fortjener oppmerksomhet alene, men sommeren 2012 kan 

også betraktes som del av en fase hvor debatten både tilspisses og tar tydeligere form, - en 

sommer hvor rammene for debatt settes og «saken» defineres, samt en sommer hvor vår 

forståelse av og forestillinger knyttet til både fattigdom og rom kommer til syne på den ene 

siden og vår forståelse av eget samfunn og egen identitet på den andre. 

Med utgangspunkt i debatten rundt romleirene ved Sofienberg og Årvoll sommeren 2012 og 

Skinners teorier om tale som handling, ønsker jeg å se nærmere på hva slags retorikk som 

preger denne perioden og om denne retorikken gjør noe utover det å være språklige ytringer. 
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Retorikk er her forstått som talehandling, altså en språkbruk som er ment å gjøre noe med det 

den forsøker å kommunisere. I motsetning til klassiske retoriske teorier som ser på retorikk 

som en talekunst, som utføres bevisst i forhold til retorikkens tradisjoner og de kunnskaper 

man har om denne kunstformen, så tar retorikk forstått som talehandling også høyde for den 

ikke-intenderte siden ved språkhandlingen og de mange og uoversiktlige konsekvenser en 

språklig ytring kan få. 

Analysen er todelt. I den første legges det vekt på de begreper som preger debatten og som 

anvendes, om enn på noe ulike måter, både av journalister, politikere og nettdebattanter, og av 

og til også av byråkratiet. Den andre analysedelen tar for seg det offentliges reaksjoner på det 

som også er hovedfokus for debatten ellers – på romleirens tilstedeværelse og på ryktene om 

at rom har rett på velferdsgoder. Begge analysedelene tar utgangspunkt i Skinners tanker om 

språk som handling, begge analysedelene ser på hva en viss type retorikk gjør og hva de 

perlokusjonære, det vil si de ikke-intenderte, effektene av denne retorikken kan være. 

5.1 Bakgrunn: 2012. Årvoll og Sofienberg 

Forhistorien til debatten rundt Sofienberg og Årvoll startet i sommermånedene juni og juli. Da 

hadde romenes synlighet i bybildet allerede fått mye oppmerksomhet og etter hvert kom det 

flere oppslag om «rydding» av romleire.  I juni aksjonerte Rusken og politiet mot flere ulike 

leire. I følge NRK ble samtlige som oppholdt seg i disse leirene bortvist og flere ilagt forelegg 

på 6000 kr.  Fokuset i disse sakene ligger på søppel og avføring og at områdene ikke lenger 

kan brukes av stedets fastboende innbyggere. Romleirene oppleves som et problem og 

artiklene og notisene dreier seg om ulike sider ved dette problemet.  

Mandag 9. juli 2012 søker flere rom seg til Sofienberg kirke. Gjennom organisasjonen Folk er 

Folk gir de uttrykk for at politiet, rusken og vektere gjør det vanskelig for dem å oppholde seg 

i byen og å finne et sted å sove. De jages fra sted til sted, sier de. De ber om å få et sted hvor 

de kan sove natten igjennom. Samtidig ønsker de oppmerksomhet rundt den behandlingen de 

får av politi og vektere. 

Leiren som blir satt opp utenfor Sofienberg kirke får stor oppmerksomhet. Imidlertid blir ikke 

fokuset på behandlingen av rom, slik Folk er Folk og romene har håpet. I stedet blir fokuset 

også nå på leiren i seg selv og de problemer en provisorisk leir sentralt i Oslo medfører for 

andre mennesker som oppholder seg eller bor i området. Særlig får omtalen av sanitære og 
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hygieniske utfordringer en slik leir medfører mye plass. Sitater som uttrykker bekymring for 

avføring, smittefare og rotter er typiske. Presset for å få leiren fjernet er der altså fra første 

dag, det blir ytret fra flere hold at romene ikke kan bo der. Etter press fra naboer, 

bydelspolitikere og politiet gir kirken etter hvert beskjed om at leiren må ryddes. Avgjørelsen 

kom etter «et hastemøte mellom kirken og byrådsleder Stian Berger Røsland (H)» tirsdag 

ettermiddag den 10. juli (Dagsavisen 11.07.2012). Fredag 13. juli kommer et tilbud fra en 

privatperson, som først velger å være anonym, om at gruppen kan få bo på en tomt ved 

Årvoll. 

Mange av de som har holdt til utenfor Sofienberg kirke velger å benytte seg av tilbudet, og 

flere flytter til Årvoll i løpet av helgen. Flere aviser forteller lørdag 14. juli at romfolket 

ankommer Årvoll og allerede denne dagen melder NTB at romfolket er uønsket («Romfolket 

uønsket av politikere på Årvoll» NTB 14.07.2012). Samme dag har VG et oppslag om at 

gatemagasinselgerne kan ha rett på velferdsgoder («Gatemagasinsalg gir rett på 

velferdspenger» VG 14.07.2012).  Arbeidsdepartementet avviser umiddelbart disse 

påstandene, og flere medier går ut og sier at man skal være forsiktig med å tro på slike rykter 

og spekulasjoner. Likevel får dette oppslaget mange etterspill og preger deler av debatten i 

denne perioden. I tillegg til romleirens fysiske tilstedeværelse, er det de ulike spekulasjonene 

knyttet til velferdsstaten og velferdsgoder som skaper størst reaksjoner, både i den offentlige 

debatten som sådan slik den viser seg i mediebildet, men også hos det offentlige byråkratiet 

og politiske representanter for dette. Både den offentlige debatten i media og byråkratiets 

reaksjoner på både romleiren og ryktene om velferdsgoder er gjenstand for analyse. Mange av 

de talehandlingene som preger debatten er i utgangspunktet talehandlinger med en forholdsvis 

klar intensjon, de er for eksempel ment for å advare, påpeke, informere, kritisere, sette på 

dagsorden osv. Disse talehandlingene har imidlertid en ikke-intendert kraft, en kraft til å gjøre 

mye mer enn det som opprinnelig var intensjonen. 

5.2 Ord og begreper brukt i debatten 

Både ord, begreper og fortellinger er avgjørende for hvordan man oppfatter en sak eller 

hvordan man ønsker å formidle en sak og de eventuelle konsekvensene disse får. I det 

følgende legges fokuset på begreper. Kosellecks forståelse av begreper, slik vi så det i forrige 

kapittel, er fortsatt viktig for analysen. Det vil si begreper som noe mangetydig, som noe som 

kan bære en rekke ulike betydninger, forestillinger, erfaringer, fortellinger og forventninger, 
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samtidig som de er bærere av sin egen virkningshistorie og dermed er i stadig endring. 

Nettopp dette gjør begrepene interessante å analysere i Skinners talehandlingsperspektiv. Hva 

gjør disse begrepene utover det å samle opp i seg erfaringer og betydninger, hva betyr de i en 

gitt historisk kontekst og hvilke virkninger får de i denne konteksten? Da ett og samme 

begrep kan være uttrykk for ulike betydninger, ulike historier og ulike assosiasjoner kan de 

være vanskelige å bruke i en talehandling. De kan ende opp med å gjøre noe annet eller mer 

enn det avsenders intensjon opprinnelig var. Dette er det Skinner omtaler som talehandlingens 

perlokusjonære kraft. En del begreper kan tilføre en talehandling slik kraft i form av sin 

mangetydighet og sine assosiasjoner. Slike begreper brukes selvfølgelig også helt bevisst, 

men uansett er det vanskelig å overskue deres effekter. I det følgende analyseres en del 

begreper med vekt på hva disse begrepene betyr i en viss kontekst, for slik å finne ut hva disse 

begrepene gjør som del av en talehandling. En del ord og begreper i nettdebattene i denne 

perioden er særlig interessante da de går igjen i senere nettdebatter, og da de også brukes av 

en del politikere. De er også interessante fordi de rommer en rekke konnotasjoner og 

forestillinger knyttet til gruppen og dermed kan være bærere av en rekke ulike budskap og 

dermed tilfører talehandlingen ekstra kraft både til det intenderte og ikke-intenderte 

budskapet. I debatten rundt Sofienberg og Årvoll er begrepet søppel ofte i bruk, særlig i 

beskrivelsene av leiren eller forventningene knyttet til leiren og menneskene der. Begrepet 

søppel er dessuten fulgt av ord som avføring, smitte og rotter. I debatten rundt velferdsgoder 

går begreper som snillisme, naiv og dumsnill igjen, mens begrepet invasjon brukes som 

argument for hvorfor man ikke må vise velvilje overfor rom enten det gjelder å sette opp 

toaletter eller tilby andre goder. I det følgende ser jeg derfor nærmere på disse begrepene. 

5.2.1 Søppel (og avføring, smitte og rotter) 

Høsten 2012, noen uker etter den massive omtalen av romleirene ved Sofienberg og Årvoll, 

legger Oslo kommune ut et offentlig anbudsskjema hvor det kommer frem at kommunen 

ønsker å inngå rammeavtaler om rydding og bortkjøring av søppel fra kommunale områder og 

bygninger. I anbudsskjemaet ligger også et rapporteringsskjema kommunen ønsker at 

leverandørene skal fylle ut etter rydding av søppel. I dette skjemaet plasseres sigøynerne i 

underkategorien «andre forhold». Sammen med trær som kan være til fare, dumping av 

masser, bilvrak, høyt gress og kratt sorteres sigøynere under ting som kommunen ønsker 

ryddet. 
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(kilde: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/oslo-kommune-omtaler-

sigoeynere-i-soeppelskjema/a/10054821/ 10.10.2012) 

Forestillinger og retorikk knyttet til sigøynere kan selvfølgelig komme til uttrykk også i 

offentlige dokumenter. Og selv om skjemaet fikk stor oppmerksomhet, mye kritikk og 

følgelig ble endret, virket det som en videreføring i institusjonalisert form av den retorikken 

som ble anvendt hele denne sommeren, og særlig i omtalene av Årvoll og Sofienberg og de 

menneskene som bodde der. 

Fokuset på søppel er stort, både i omtalen i nyhetsmediene og i kommentarfeltene som følger 

enkelte saker. Begrepet søppel er dessuten tett fulgt av ord som avføring, rotter og smitte. 

Ordene brukes enten som uttrykk for problemer man mener rom og romleire medfører, - at de 

forsøpler, bæsjer og spiser rotter, eller som metafor, - at de er søppel, skitt og rotter. Det er 

selvfølgelig en stor retorisk forskjell på om man bruker slike ord metaforisk eller beskrivende. 

Men også den beskrivende bruken er problematisk når presentasjonen er selektiv, og 

bakenforliggende forhold som at disse menneskene ikke har tilgang til renovasjon og toaletter 

ikke nevnes. Den metaforiske bruken dukker særlig opp i kommentarfeltene, mens det i media 

for øvrig er mer snakk om fokus og vinkling av saker. Likevel kan den gjentatte koblingen 

mellom søppel og rom, selv når det ikke er brukt metaforisk, føre til en metaforisk forståelse 

av rom som søppel (i verste fall), eller et folk som søpler og er skitne (i beste fall). George 

Lakoff og Mark Johnson (2003) viser for eksempel hvordan også det postmoderne mennesket 

i stor grad tenker metaforisk og hvordan forbindelser mellom ord kan skape virkelighet. 

Uansett er det er en svært effektiv måte å avhumanisere mennesker på, gjøre de ufyselige, 

skitne, urene, smittsomme osv.  Og lest som diskurs vil kombinasjonen av vinkling og 

metaforbruk forsterke dette ytterligere. De delene av pressens dekning som setter fokus på 

søppel er nok i utgangspunktet talehandlinger som er ment å informere eller sette noe man 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/oslo-kommune-omtaler-sigoeynere-i-soeppelskjema/a/10054821/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/oslo-kommune-omtaler-sigoeynere-i-soeppelskjema/a/10054821/
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oppfatter som et problem på dagsorden. Samlet sett får imidlertid dette fokuset også andre 

effekter. Det beskriver en gruppe mennesker som skitne, det det forsterker et skille mellom 

«oss» og «dem» og i verste fall innebærer det altså en avhumanisering av gruppen. 

I debatten rundt Sofienberg kirke og leiren på Årvoll er det særlig bekymring for forsøpling 

som kommer til uttrykk. Det er også flere artikler som gir beskrivelser av både søppel og 

avføring, men det er i like stor grad en forventning om dette som kommer til uttrykk. Det er 

kanskje ikke så rart med tanke på enkelte oppslag sommeren før. Dittoslo.no skriver artikler 

med følgende overskrifter «Griller hunder og bæsjer i buskene»
19

 og «Her bæsjer tiggerne 

midt på Grønland»
20

 Artiklene gir inntrykk av at rumenske tiggere (det påpekes i begge 

artiklene at de fleste av disse er rom) er svært urenslige, at de gjør fra seg hvor som helst og at 

de gjør fra seg og griller om hverandre. Her følger et avsnitt fra den første artikkelen:  

Spiser hunder og rotter 

Usjenert ligger søppel, gamle klær, muggen mat, ekskrementer og rottebein slengt 

rundt. Lukten av denne blandingen ligger som en eim i området. Middagsrestene er 

grillet rotte, men duer, ender og hunder har også stått på menyen  

At tiggerne spiser rotter gir dittoslo.no «bevis» på i form av et bilde av et lite kyllinglignende 

ben på bakken og bildeteksten «Selv om restene etter flådde rotter er ekle, er de antagelig ikke 

farlige».    

  

                                                 
19

 http://www.dittoslo.no/nyheter/nyheter/griller-hunder-og-basjer-i-buskene/s/2-2.4092-1.6534144  
20

 http://www.dittoslo.no/nyheter/nyheter/her-basjer-tiggerne-midt-pa-gronland/s/2-2.4092-1.6173887  

http://www.dittoslo.no/nyheter/nyheter/griller-hunder-og-basjer-i-buskene/s/2-2.4092-1.6534144
http://www.dittoslo.no/nyheter/nyheter/her-basjer-tiggerne-midt-pa-gronland/s/2-2.4092-1.6173887
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I den samme artikkelen gjøres det også oppmerksom på at disse menneskene kan utgjøre en 

smittefare: 

Frykter smitte. – Rumenerne gjør fra seg ute. Ofte uten å tørke seg. Deretter tigger de 

penger, og pengene tar de i handa og betaler med i butikken. Dette kan ikke være 

forsvarlig, med tanke på smittevern, sier ruskengeneral Hauger 

Søppel og avføring. Begrepene har en rekke konnotasjoner. En del av oss vil kanskje tenke i 

retning av gjenvinning, skattejakt, brensel, ressurs og lignende, men stort sett er 

konnotasjonene negative. Det er vanlig å forbinde begrepene med stank, sykdom, smitte, skitt, 

urenheter, rotter, kaos, skam, rydde, vaske, slite osv. Begrepet søppel er dessuten også 

gjenstand for stadige forhandlinger. Hva er egentlig søppel? Og hvordan definerer man hva 

som er søppel? Svaret på dette er, som så ofte ellers, relativt: Det varierer med tid, sted, 

kontekst og ikke minst sosial status. Det som er søppel for deg, kan være gull for meg. Sikkert 

er det at vi alle søpler, at vi alle produserer ulike former for avfall. Og i vårt 

overflodssamfunn produserer vi t.o.m. søppel i en sånn mengde og skala at det er uten 

sidestykke i historisk sammenheng. Ting våre forfedre aldri ville drømt om å definere som 

søppel, langt mindre faktisk kaste, havner på dynga daglig. Klær som ikke sitter så pent 

lenger, litt for brune bananer, en slapp salat, resten av matpakka, en fullt fungerende 

mobiltelefon. Det er altså ikke slik at vi, majoritetsbefolkningen, ikke søpler. Tvert i mot 

søpler vi stadig mer, og definerer stadig mer som søppel. 

Det ligger stor makt i å kunne definere hva som er søppel. Når aviser rapporterer om rydding 

av romleire og fjerning av søppel regner man med at det er faktisk rydding av søppel som 

skjer og ikke kasting av fattige menneskers eiendeler. Her er det, i denne perioden først og 

fremst de som «rydder» som får plass i media og som dermed får definisjonsmakten. Noen 

motfortellinger kommer imidlertid også. I en artikkel på tv2.no forteller for eksempel 

talsmann for Folk er Folk Bjønnulv Evenrud i forbindelse med opprettelsen av leiren utenfor 

Sofienberg kirke at «de så langt har levert over 20 politianmeldelser etter at eiendelene til 

romfolk har blitt kastet av politiet» (tv2.no 09.07.2012)
21

. 

Fokuset på søppel og hygieniske forhold sier også mye om vårt eget samfunn. Selv om vi alle 

søpler, er det blitt viktig i de fleste moderne samfunn at søppel plasseres der det hører 

hjemme. Mary Douglas (1966) definerer f.eks. det skitne og urene som «matter out of place». 

                                                 
21

 http://www.tv2.no/a/3829321 (lest: 29.03.2016) 
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Dvs. at det skitne og urene ikke er skittent og urent i seg selv, men at det i menneskenes 

verden kan bli det i en viss kontekst. Melk er f.eks. ikke skitt før det havner i barten eller på 

duken. I moderne samfunn er det stadig mer som er «matter out of place». Norbert Elias 

(2000) har for eksempel i sine arbeider vist hvordan det siviliserte samfunn kjennetegnes av at 

menneskene internaliserer stadig større krav til orden og renslighet. Eilert Sundts (1869) 

beskrivelser av norske bønders toalettvaner er helt utenkelige i dag: de hadde ikke utedoer på 

alle gårder og det var helt vanlig å sette seg bak husveggen og gjøre sitt fornødne der. 

Dessuten ble også menneskers avføring tatt vare på og brukt som gjødsel. Avføring ute var 

ikke «matter out of place», det var naturlig og det var en ressurs. Jonas Frykman og Orvar 

Löfgren (1994) beskriver noe av det samme i boken Det kultiverte mennesket; hvordan 

menneskets forhold til kroppens «utsondringer» har endret seg radikalt (s. 164-184). 

Halvannet århundre senere er slike vaner uttrykk for det mest skitne man kan tenke seg. I en 

moderne kontekst er derfor et unyansert fokus på skitt, søppel og avføring en effektiv måte å 

gjøre «de andre» enda mer fremmede på. Skinner er opptatt av dette. Kontekst og 

konvensjoner er viktig for talehandlingen da den som ytrer seg må forholde seg til disse for at 

talehandlingen skal bli vellykket. Imidlertid er kontekster og konvensjoner alltid 

mangefasetterte og kan endre seg fra sted til sted og med sosiale lag også innenfor et og 

samme tidsrom. I det en talehandling er ytret lever den derfor sitt eget liv. Dette livet 

forholder seg først og fremst til konteksten og ikke til avsenders intensjoner.  

Ord som på ulike måter beskriver romleirene og deres innbyggere som skitne og uhygieniske 

er både uttrykk for hva man tror og tenker om rom, samtidig er de med på å gjenskape og 

bekrefte denne gamle stereotypien av rom og sigøynere som skitne og uhygieniske. Og å 

skape ytterligere avstand til denne gruppen. Ord er uttrykk for hvordan man forstår og 

oppfatter virkeligheten, men ord skaper også virkelighetsforståelser. Når denne type ord i 

tillegg anvendes som rene metaforer er dette direkte degraderende karakteristikker som 

medfører at man kan betrakte denne gruppen mennesker med forakt og fiendtlighet. Søppel, 

avføring og smitte er fenomener i vår hverdag vi forsøker å skjule, rydde vekk, ja til og med 

utrydde. Det er stor sannsynlighet for at medias vinkling av saker på avføring, søppel og 

smitte fører til økt bruk av degraderende retorikk i sosiale medier. Kommentarfeltene som 

følger en del av disse sakene tyder på det. 

I tillegg skal vi huske på at vinklingen og retorikken er ment for majoritetsbefolkningen og 

ikke de tilreisende romene som nok sjelden leser norske aviser eller nettdebatter. Vi snakker 
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til hverandre, ikke til dem. Retorikken forteller altså også noe om hvordan man ønsker å 

oppfatte seg selv og sin egen gruppe. Å ta avstand fra forhold man mener er uheldige, enten 

det er politisk, moralsk eller sosialt, kan både bekrefte egen identitet og styrke samholdet 

innad i gruppen, i hvert fall med de som mener det samme. En god del av retorikken som 

brukes i nettdebattene viser med tydelighet at det handler like mye om oss, som det handler 

om dem. 

5.2.2 Snillisme, dumsnillhet og naivitet 

I nettdebattene uttrykker ikke folk bare hva de mener om rom og sigøynere. Synet på en selv, 

på nordmenn, kommer også fram. Noen ganger mer direkte enn andre. Det som går igjen i 

beskrivelsene av oss selv er at vi på en eller annen måte er for snille, for gode og at dette er en 

ulempe i møte med dem man antar er kriminelle, snyltere eller noen som på annet vis forsøker 

å føre oss bak lyset. Ord som dumsnill, naiv og snillisme går igjen. Disse dukker opp i de 

fleste kommentarfelt, og særlig i debatten om rom og velferdsgoder. Mens dumsnill og naiv er 

adjektiv som i større grad brukes for å beskrive nordmenn generelt, er snillisme et begrep som 

opprinnelig er knyttet til det politiske landskap og brukt for å kritisere en rettighetsorientert 

innvandringspolitikk.  

Sommeren 2012 ser man dette for eksempel når avisen Adressa skriver på lederplass «om en 

snillisme ingen overskuer konsekvensene av» i sin kommentar av det som skjer på Årvoll 

(Adressa 18.07.2012).
22

 Eller når naboer uttrykker at «snillismen har gått for langt» 

(nettavisen.no)
 23

.  Og når Siv Jensen uttaler følgende:  

Vi så det komme, og det kunne vært løst lenge før det ble leir på Årvoll. Det var 

allerede da tilgrising av parker og grønne lunger, uten at noe myndighetsorgan løftet 

en finger. Den misforståtte, naive snillismen førte til handlingslammelse, sier Frp-

lederen (Dagen.no 26.07. 2012) 
24

  

Slike talehandlinger har ikke bare en intensjon om å informere om et politisk standpunkt i 

forhold til romleire, det kritiserer også myndighetenes og delvis også andre partiers politikk 
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 http://www.adressa.no/nyheter/innsyn/article3249891.ece  
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 http://www.nettavisen.no/dittoslo/ber-romfolket-om-a-pelle-seg-hjem/3423094966.html 
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 http://www.dagen.no/Innenriks/-_Bred_st%C3%B8tte_til_Frps_tiggepolitikk-2837 
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ovenfor gruppen. Begrepet snillisme er her sentralt for å forstå hva denne kritikken innebærer 

og hva slike talehandlinger gjør. Snillisme er, i motsetning til naiv og dumsnill, et forholdsvis 

nytt begrep. Det anvendes tradisjonelt i større grad som en direkte politisk kritikk, selv om 

også dumsnill og naiv er begreper med politisk og moralsk betydning. Snillisme er da også et 

begrep som har oppstått i politikken, nærmere bestemt som en kommentar til norsk 

innvandringspolitikk, og det er da også et begrep som anvendes i denne type diskusjoner. 

Begrepet brukes i dag oftest av høyresiden som en kritikk av venstresidens 

innvandringspolitikk, men ironisk nok ble begrepet introdusert i Ap-politikeren Rune 

Gerhardsens bok Snillisme på norsk som ble utgitt i 1991. Gerhardsen har selv uttalt at han 

med boken ønsket å ta et oppgjør med ulike sider av velferdspolitikken som ble ført i Norge 

på den tiden og å skape en større debatt rundt denne politikken» (Dagbladet 26.09.2010)
25

. 

Begrepet snillisme ble raskt ønsket velkomment av Frp og den daværende partilederen Carl I. 

Hagen. Siden den gang er begrepet ofte blitt brukt til andre formål enn det som nok 

opprinnelig var meningen. Lest i kommentarfeltene i forbindelse med saker knyttet til 

romleire er begrepet snillisme ikke anvendt for å skape debatt og refleksjon rundt norsk 

innvandringspolitikk, det er mer brukt som et skjellsord for å kritisere venstresiden i norsk 

politikk generelt eller de som forsvarer rom spesielt, og brukt for å uttrykke at noen frivillig 

lar seg lure, samt at noen er ute etter å lure. Slik begrepet etter hvert er blitt anvendt gjør det 

noe annet enn det Gerhardsen antagelig intenderte. Det hindrer, mer enn fremmer en nyansert 

debatt. Et begrep som opprinnelig var ment som kritikk av en viss type integreringspolitikk og 

ment for å skape debatt ble i stedet et begrep brukt for å kritisere venstresiden i norsk politikk, 

i tillegg; slik det brukes i debatten om rom, er det brukt for å kritisere enhver medmenneskelig 

handling overfor gruppen, selv når dette er så lite som å invitere dem til en tomt hvor de kan 

slå opp telt, eller sette opp toaletter. Å være snill eller hjelpsom er, i hvert fall hvis man er det 

mot rom, uttrykk for snillisme slik begrepet brukes her. Begrepet har altså endret betydning 

og anvendelsesmåte siden det ble lansert av Gerhardsen i 1991. 

Begrepet snillisme følges ofte av dumsnill og naiv, dette er begreper som i større grad handler 

om oss selv. Mens snillisme i større grad handler om kritikk av en politisk holdning eller 

ideologi, eller verdisyn om man vil, handler begrepene dumsnill og naiv om egenskaper vi 

mener nordmenn som folk er bærere av. Jon Hustad sier det slik i sine refleksjoner rundt det å 

finne «ei løysing på romproblematikken i Noreg»:  

                                                 
25

  http://www.nrk.no/verden/anti-snillismen-som-endret-norge-1.7305686 (lest 30.05.2014) 
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Om det finst eit folkeslag som verkeleg er snilt – ja, dumsnilt – her i verda, så er det 

faktisk nordmenn. Vi betaler mest skatt, vi gjev mest i u-hjelp, vi har dei lægste sosiale 

skilnadene i verda, lista er svært lang. (Jon Hustad i Dag og Tid 03.08.2012). 
26

 

Mens snillisten lar seg lure med åpne øyne, gjør ikke den dumsnille eller naive det. Disse 

ordene skal på ulike vis uttrykke noe av den uskylden, troskyldigheten og godheten man 

mener nordmenn bærer preg av og vise hvordan dette kan være til skade og ulempe i enkelte 

tilfeller. Det som i utgangspunktet er gode egenskaper, som uskyld og godhet, blir altså til de 

negativt ladede dumsnill og naiv. Ord som dumsnill og naiv uttrykker ganske sikkert nyanser 

ved det å være snill eller troskyldig som disse begrepene ikke i seg selv er gode nok bærere 

av, men de fungerer også som retoriske grep hvor effektene blant annet kan være at det blir 

vanskeligere å vise nestekjærlighet og tillit til akkurat denne gruppen fordi dette i stedet blir et 

uttrykk for å være dumsnill og naiv. 

Begreper som naiv og dumsnill er i denne sammenhengen ikke bare uttrykk for oppfattelse av 

egen identitet, det er også uttrykk for våre tanker om ‘de andre’. I tillegg til å være uttrykk for 

en stereotyp forståelse av virkeligheten gjør også disse begrepene noe. På den ene siden 

forsterker de egen identitet, som representanter for et folk som er gode, snille og troskyldige, 

samtidig som man tar avstand fra både rom og sigøynere, og de representanter fra egen 

gruppe som man mener er for uskyldige og gode for eget og andres beste og er blitt dumsnille 

og naive. Dette er, i dette tilfelle, de som støtter eller forsvarer eller på andre måter hjelper 

rom og sigøynere. Disse begrepene gjør dermed også noe med debatten som sådan, da det å 

uttrykke støtte til denne gruppen for noen kan bli vanskeligere, mens det å ta avstand blir 

enklere, - det sier ikke bare noe om hva du mener om rom, det sier også noe om egen 

karakter. 

5.2.3 Invasjon 

Begrepene dumsnill, naiv og snillisme blir ofte, særlig i kommentarfeltene, koblet sammen 

med frykten for en framtidig «invasjon» av rom. Begrepet invasjon er, slik det er brukt i 

denne debatten, fulgt av en forestilling om at hvis man hjelper noen vil mange flere komme. I 

et anonymt innlegg på en nettside skriver f.eks en debattant: 
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La oss gi dem alt de peker på, slik at de kan gi beskjed til alle venner og familie i 

Romania, kom til Norge! Her er de så dumme at de gir deg alt du vil ha, bare du 

bæsjer nok i parken og truer med selvmord.. Fyttirakkern! Send dem hjem!! (13. juli 

2012)
27

 

Tanken er altså at er man «for» snill vil ryktet spre seg og flere komme. De talehandlinger 

hvor begrepet invasjon er brukt er som regel ment å advare mot å hjelpe rom. Begrepet 

invasjon gir denne advarselen ytterligere kraft. Det er ikke bare i kommentarfeltene og 

nettdebattene at denne tanken kommer til uttrykk. Både begrepet invasjon og ideen om at 

tilrettelegging vil føre til at flere kommer viser seg også i uttalelser fra politikere og 

representanter fra det offentlige. Under overskriften «Politiet maktesløse overfor 

tiggerinvasjon i Oslo» står følgende bildetekst å lese: «MAKTESLØSE: Politiet føler seg 

maktesløse overfor tiggerinvasjonen i Oslo. Det forteller fungerende politimester Roger 

Andresen» (tv2.no 9.07.2012)
28

, mens byrådsleder Røsland uttaler seg til Tv2 dagen etter i 

forbindelse med leiren utenfor Sofienberg kirke: 

Røsland ønsker ikke å tilrettelegge for det store antallet tiggere slik som blant annet er 

gjort i Trondheim. Byrådslederen tror at en tilrettelegging kun vil føre til at enda flere 

kommer til Norge og Oslo 

– Vi har nå rundt 2000 utenlandske statsborgere som ikke har noe bosted i Oslo. De 

har kommet hit uten at kommunen har foretatt seg noe spesielt. Jeg er bekymret for 

hva som vil skje dersom vi starter en tilretteleggelse for at flere skal komme hit. Da 

tror jeg vi raskt kan komme i en situasjon hvor det ikke bare er 2000, men mange 

ganger det antallet som kommer hit, sier Røsland. (tv2.no 10.07.2012)
29

  

Både i nettdebattene spesielt, men også i media generelt, ser man altså at argumentene for 

ikke å la dem få et tilholdssted eller ikke sette opp sanitæranlegg bl.a. er at man mener det da 

vil komme mange flere. Etter at gruppen som har bodd utenfor Sofienberg kirke blir invitert 

til Årvoll og en del flytter dit, og etter at kommunen har opphevet det første 
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http://www.klikk.no/forum/barnimagen/index.php/topic/143954065-ikke-gi-penger-til-
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stengningsvedtaket, begynner det å gå slike rykter om at mange flere rom er på vei til Norge 

nettopp fordi man har gitt dem et sted å være (selv om dette stedet bare er et nedlagt grustak). 

Onsdag 18. juli 2012, fire dager etter at de første romene flyttet til Årvoll, har NTB følgende 

notis: 

Ikke økt pågang av romfolk ved Svinesund foreløpig. Samtidig som det går rykter om 

at flere hundre romfolk er på vei til Norge, har politiet på Svinesund inntil onsdag 

ettermiddag ikke merket økt pågang. Men de erkjenner at kontrollen av utenlandske 

borgere inn til landet er begrenset.  (..) I følge VG er flere hundre romfolk onsdag på 

vei til Norge fra andre steder i Europa, hovedsakelig fra Romania, etter at gruppen 

som befinner seg i leiren på Årvoll har gitt beskjed om at de besitter en fri leir som de 

kan oppholde seg på (NTB 18.07 kl 17.21). 

Premisset om at det å gi romene et sted å sove vil føre til økt tilstrømming er altså et premiss 

som godtas av ulike medieaktører og som følges opp bl.a. ved å sjekke grenseovergangen ved 

Svinesund. Denne forestillingen, som både nettdebattanter, politikere, representanter for det 

offentlige og media som sådan gir uttrykk for, gjør også noe med rammene for debatten. Når 

denne forestillingen også følges av begrepet invasjon, slik det bl.a. gjør i debatten rundt 

Årvoll og Sofienberg forsterkes effekten av forestillingen i negativ retning. Utover det å 

skulle være en advarsel mot fremtidige gjester, har også begrepet invasjon en rekke 

konnotasjoner, som bl.a. gjør at budskapet om en advarsel kommer sterkere frem. Invasjon er 

i utgangspunktet et militært begrep hvor det brukes om militære styrkers inntrengning, eller 

invasjon av, f.eks. et land. Det kan også brukes i overført betydning om en stor og gjerne ny 

tilstrømming eller oppblomstring av noe. Slik brukes det for eksempel i biologien om uønsket 

oppblomstring eller tilstrømming av fremmede arter, enten dette er dyr, insekter eller vekster. 

Begrepet er slik sett sterkt negativt ladet, og en invasjon bærer med seg tanken om at man bør 

og må forsvare seg. Å argumentere for å sette inn tiltak som kan hjelpe en økonomisk og 

sosialt utstøtt og diskriminert folkegruppe blir dermed vanskeligere da premissene for 

diskusjonen i denne perioden ikke er hva som kan bedre levekårene til gruppen eller 

forholdene i leirene, men hvorvidt det å hjelpe vil føre til en invasjon. 

I tillegg innehar begrepet invasjon, slik det brukes i denne debatten, en temporal dimensjon, 

det er en advarsel om en ukjent framtid. Koselleck beskriver hvordan begreper, som peker på 

forhold hvor vi ikke kan gå til egne erfaringer for å forsøke å forutse framtiden, er effektive 
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politiske virkemidler. I romfolkdebatten er det slik at de aller fleste av majoritetsbefolkningen 

har liten kontakt med gruppen, og kunnskapsnivået er lavt, det har f.eks vært lite fokus på 

denne minoritetens historie i norsk skole. Det er altså et stort spenn mellom erfaringsrom og 

forventningshorisont når begreper som invasjon brukes. Begreper som dette kan derfor brukes 

til å legitimere en politisk handling; det blir en politisk oppgave å unngå denne invasjonen. 

5.2.4 Deloppsummering 

Mens søppel og avføring avhumaniserer gruppen, brukes snillisme og invasjon som 

argumenter for hvorfor man ikke skal gjøre det som er moralsk riktig og som vi er opplært til 

å gjøre i møte med fattige og diskriminerte mennesker. Invasjon brukes som en sterk 

implikasjon på at det å hjelpe er å utsette seg selv for risiko. Dumsnill, naiv og snillisme 

brukes for å vise at de som likevel velger å hjelpe ikke vet sitt eget beste, eller er 

representanter for venstresiden som i det skjulte undergraver samfunnet ved å gi alle det de 

peker på, ved en slags ettergivenhetens politikk. Begrepene virker altså sammen og tilspisser 

og polemiserer debatten: Det er lite rom for nyanser. Du må velge side og du må gjøre det 

tydelig hvilken side du står på. Enhver nyansering indikerer at du står på den andre siden. 

5.3 Fra tale til handling. Motstand mot rom og deres støttespillere 

Begreper som dumsnill, naiv og snillisme gjør altså noe med debatten og det gjør det 

vanskeligere å hjelpe eller uttrykke støtte overfor rom da begrepene slik de er brukt impliserer 

at å hjelpe er å la seg lure. Begrepet invasjon, slik det er brukt i både media og særlig i en del 

nettdebatter, gjør at de som ønsker å hjelpe ikke bare anses som meningsmotstandere, men 

som en trussel i seg selv da de er med på å legge forholdene til rette for en invasjon. 

Retorikken og fokuset er dessuten av en slik art at debatten som helhet blir tilspisset, 

kriseorientert og polarisert og at den i en forlengelse av dette oppfordrer eller «rettferdiggjør» 

også andre typer handlinger.  

De som på ulike måter forsvarer rom møter da også mye motstand i denne perioden. 

Organisasjonen Folk er Folk får en del oppmerksomhet sommeren 2012, og på mange måter 

kan man nok si at leirene ved Sofienberg og Årvoll er med på å presentere organisasjonen for 

en bredere allmenhet. I nettdebattene uttrykkes det skepsis overfor organisasjonen generelt, 

og talsperson Bjønnulv Evenrud spesielt. Også Vanessa Quintavalle, som har invitert romene 
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til å bo på tomten på Årvoll, får gjennomgå i denne perioden. Under overskriften FEIGING! 

skriver Dagbladet at «grunneier Vanessa Quintavalle ble møtt av sinte tilrop da hun kom til 

tomta på Årvoll i Oslo i går kveld» fordi hun ikke vil avvikle leiren (Dagbladet 17.07.2012). 

Bjønnulv Evenrud blir i denne perioden også drapstruet. Og fra flere hold settes det 

spørsmålstegn ved hans og Folk er Folks hensikter og metoder. Følgende kan leses på 

lederplass i Adresseavisen 18. juli
30

: 

Organisasjonen «Folk er folk» har på en kynisk måte utnyttet romfolkets jakt på en 

tilværelse i Norge. De gir dem falske forhåpninger og operer på en måte som virker 

ganske rufsete (Adresseavisen 18.07.2012).
31

 

 

Også enkelte representanter fra kirken viser skepsis til motivene for å etablere en leir utenfor 

Sofienberg kirke. Under overskriften «Biskop tror bakmenn bruker Kirken i romkonflikten» 

uttaler fungerende biskop Olav Dag Hauge at han tror bakmenn
32

 legger strategien for 

romfolkene ved Sofienberg og bruker Kirken bevisst (NTBTekst 13.07.2012 kl. 03.57). Hvem 

bakmennene er uttales ikke eksplisitt, men ut fra konteksten i notisen er det antagelig Folk er 

Folk han har i tankene, det er i hvert fall det man får inntrykk av. Hvorvidt det egentlig er galt 

å bruke Kirken bevisst for å sette søkelys på diskriminering av rom, slik andre grupper også 

har gjort det tidligere
33

, forblir også uklart, men når hovedbudskapet i notisen er at bakmenn 

bruker Kirken bevisst går tankene i retning av at noe er galt og at det setter spørsmålstegn ved 

integriteten til romenes støttespillere. Det viser også en ganske nedlatende holdning ovenfor 

rom da det gir uttrykk for at det er lite sannsynlig at rom selv har lagt slike strategier. Flere 

                                                 
30

 Lignende utspill kommer også fra andre. Se f.eks Fabian Stangs uttalelser i VG 17.07.2012 eller Hadia Tajiks 
uttalelser til vg.no: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/arbeiderpartiet-stoetter-
opprydningsaksjon-av-romfolk-i-oslo/a/10066602/  
31

 http://www.adressa.no/nyheter/innsyn/article3249891.ece  
32

 Begrepet bakmenn dukker ofte opp i de ulike debattene knyttet til rom, og selv om det ikke er plass til det i 
denne oppgaven er det definitivt et begrep som kunne vært interessant å følge. Her er de brukt om romenes 
norske støttespillere. I andre sammenhenger brukes de i forbindelse med tigging og spekulasjoner om 
kriminalitet. Tanken synes å være at rom ikke kan organisere seg selv, men blir brukt eller lar seg utnytte av 
andre, gjerne ukjente og umoralske mennesker. Begrepet er dessuten en effektiv måte å så tvil om 
redeligheten ved et prosjekt eller tiltak. 
33

 Å søke tilflukt i en kirke er ikke noe nytt. Norge har en lang tradisjon for å tillate kirkeasyl, en ordning som går 
utenom vanlige juridiske regler, og som slik sett har gjort kirken til et sted hvor det offentlige, byråkratiske 
Norge ikke nødvendigvis har innpass. En ordning som også ofte gir enkeltsaker politisk oppmerksomhet. Å søke 
tilflukt på en kirkegård er imidlertid ikke like vanlig i norsk kontekst. Likevel kan man si at det i Oslo, i 
månedene før, ble skapt en presedens for å benytte seg også av kirkegården på denne måten; søke tilflukt og få 
oppmerksomhet rundt sin sak. Både palestinske og etiopiske flyktninger hadde satt opp lignende leire, 
henholdsvis ved Jakob kirke og Oslo domkirke, bl.a. for å rette oppmerksomheten mot papirløse flyktninger og 
deres situasjon. Se f.eks. http://www.nrk.no/ostlandssendingen/palestinere-setter-opp-ny-leir-1.8121663 eller 
http://www.nrk.no/norge/etiopiere-sover-igjen-utenfor-kirka-1.7609845 [lest 12.03.2015] 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/arbeiderpartiet-stoetter-opprydningsaksjon-av-romfolk-i-oslo/a/10066602/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/arbeiderpartiet-stoetter-opprydningsaksjon-av-romfolk-i-oslo/a/10066602/
http://www.adressa.no/nyheter/innsyn/article3249891.ece
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/palestinere-setter-opp-ny-leir-1.8121663
http://www.nrk.no/norge/etiopiere-sover-igjen-utenfor-kirka-1.7609845


68 

 

aviser slår opp den samme saken under lignende overskrifter (se f.eks Aftenposten og 

Stavanger Aftenblad 13.07.2012). 

 

Motstanden mot både rom og de som på ulike vis uttrykker støtte til rom i debatten 

manifesterer seg også fysisk i denne perioden. Dagbladets politiske redaktør Marie Simonsen 

fikk f.eks, samme dag som hun hadde på trykk en kommentar i Dagbladet med tittelen 

«Ubehaget i parken»
34

 hvor hun kritiserer enkeltes holdning til romfolket, en pakke med 

avføring levert på døra.
35

 Vanessa Quintavalle får, som vi har sett, sinte tilrop fra folk som har 

samlet seg rundt leiren. Mediene omtaler stemningen oppe ved leiren som amper og 

aggressiv
36

. Til Aftenposten forteller en av naboene at han har snakket med flere naboer som 

er så lei av situasjonen at de vurderer å gå fysisk til angrep.
37

 Til Dagbladet skal en annen ha 

truet med å sette fyr på leiren (Dagsavisen 16.07.2012 s. 9). Bjønnulv Evenrud og Nicolai 

Stoika blir angrepet av to menn søndag ettermiddag, 15.juli. De klarer å løpe fra dem og en 

politipatrulje avverger det som er i ferd med å skje. Bjønnulv Evenrud har i tillegg mottatt 

flere drapstrusler mot seg og sin familie (NTBTekst 15.07.2012 kl. 20.22). Natt til søndag blir 

det avfyrt raketter mot leiren. Fire voksne menn blir arrestert for dette (Dagsavisen 

16.07.2012 s. 9).  

 

I denne perioden kan det se ut som om debatten er av en slik at det oppfordres til handling og 

at dette får faktiske og fysiske følger.  

5.4  Møtet med det offentlige. Det offentlige tar grep.  

Også det offentlige er synlig i debatten i denne perioden, både dets politiske og dets 

byråkratiske representanter kommer med innspill. I en talehandlingsanalyse har det offentlige 

en spesiell posisjon fordi de i kraft av å være det offentlige kan legge en annen type tyngde til 

ytringene sine.  Austin , som Skinner bygger sine arbeider på, var opptatt av dette og viser 

hvordan noen typer talehandlinger er avhengig av en spesiell kontekst eller avsender for at de 

skal være vellykkede. Når noen dømmer deg til 6 års fengsel er dette en talehandling hvis det 

er en dommer i en rettssal som sier disse ordene. Hvis presten i erklærer et par for rette 

                                                 
34

 http://www.dagbladet.no/digital/a/?p2=3108c223186892869  
35

 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/skrev-om-romfolket-fikk-baesj-paa-doera/a/10051622/  

36
 Aftenposten Morgen 17.07.2012 Aggressivt ved romleiren på Årvoll s. 6 

37
 Aftenposten Morgen 17.07.2012 Aggressivt ved romleiren på Årvoll s. 6 

http://www.dagbladet.no/digital/a/?p2=3108c223186892869
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/skrev-om-romfolket-fikk-baesj-paa-doera/a/10051622/
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ektefolk å være er det i kraft av sin posisjon som prest at denne ytringen blir vellykket 

(Jordheim 2001). Det samme kan sies om det offentlige. En del ytringer fra dem blir til 

spesielle talehandlinger nettopp fordi ytringen kommer fra det offentlige. Et byråkratisk 

vedtak kan være et eksempel på dette.  

Mandag 16. juli, første arbeidsdag etter at området ved Årvoll er tatt i bruk som leir, sender 

NTB ut en rekke pressemeldinger: 

- 16.07 NTB kl 12.30: Fungerende byrådsleder Torger Ødegaard (H) i Oslo hadde mandag 

formiddag et møte med Bjerke bydel. Der ble de enige om at forholdene for romfolket som bor i 

leiren skal undersøkes av kommunen. – Vi skal sende inn bydelsoverlege og helsesøster for å 

undersøke om det er trygt å være der. Det gjelder både sikkerhet og sanitære forhold. 

Bydelsbarnevernet skal også inn fordi de har mottatt fler bekymringsmeldinger, sier Ødegaard til 

NTB. (to toaletter kommet opp, to til på vei) 

- Kl. 16.12: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og justisminister Grete Faremo (Ap) har innkalt til et 

møte tirsdag for å diskutere romfolket og det eksisterende regelverket. Statsrådene har invitert 

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Politidirektoratet til møtet tirsdag 

ettermiddag. – Romfolket har rett til å komme til Norge, men det er krav om selvforsørgelse. 

Gjennom mediene er det skapt et inntrykk av at mennesker som kommer til Norge fra andre land, 

har rettigheter til trygd og sosialhjelp uten å ha hatt et reelt arbeidsforhold bak seg. Det er ikke 

korrekt, sier statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet i en pressemelding. 

- Kl. 16.31: Kommunelege Tore Sten mener romfolkets leir på Årvoll er klart helsefarlig og vil 

oppfordre Oslo kommune til å fjerne leiren. (…) – Det ble blant annet hentet vann fra en bekk i 

nærheten. (…) Også barnevernsleder Marit Bratli var med på befaringen. Heller ikke hun var 

fornøyd med det hun så. 

- Kl. 16.44: Oslo-biskop Ole Kristian Kvarme sa mandag at han vil bidra (til) at dialogen blir bedre 

mellom romfolket og myndighetene. Kvarme møtte i dag noen av beboerne i leiren på Årvoll i Oslo 

da han kom tilbake fra ferie 

- Kl. 18.02: Romfolket må forlate tomten på Årvoll i Oslo i løpet av mandag. Å oppholde seg i leiren 

er helseskadelig, mener bydelsoverlegen i Bydel Bjerke. (IKKE ROM FOR FATTIGDOM I DEN 

NORSKE VELFERDSSTATEN!!). (…) Beskjeden var at romfolket må flytte så snart som mulig 

og i løpet av dagen. 

- Kl. 18.22: Dessuten er det et krav om arbeid og bosetning for å få ytelser fra folketrygden, i følge 

kommunikasjonsjef Ingrid Dåsnes ++ 

- Kl. 18.50: I vedtaket skriver bydel Bjerke: « Det var ikke tilrettelagt for tilstrekkelig hygienisk og 

betryggende drikkevann. Vann ble hentet fra rennende bekk. Det var ikke etablert avløpsordning. 

Tre barn befant seg på området sammen med 20-30 voksne. Området bærer preg av byggeplass, 

omkranset av store steinhauger og sandhauger av åtte til ti meters høyde og brattere enn 45 grader» 

- Bydelslegen vurderer at det er forbundet med overhengende fare for helseskade å opprettholde 

den virksomheten som er på eiendommen, og har derfor med hjemmel i folkehelseloven § 16 fattet 

vedtak om opphør av virksomheten, heter det i en pressemelding fra byrådet i Oslo. 

- Kl. 19.41: Politiet i Oslo sier de vil aksjonere mot romleiren på Årvoll dersom kommunen ber om 

det.  

- Kl. 19.52. Det var mandag kveld fem politibiler oppe ved leiren, men politiet har foreløpig ingen 

planer om å gripe inn. (….) Kommuneoverlege Tore Steen i Oslo kommune var med på befaringen 

i leiren på Årvoll sammen med tre representanter fra Bjerke bydel. 

- Kl. 21.57: Vanessa Quintavalle sier mandag kveld at hun vil sørge for at området blir sikret slik at 

romfolket kan bli værende. (…) Leder Steinar Arnesen (Ap) i bydelsutvalget i bydel Bjerke 
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reagerer på Quintavalles utspill. – Vi forventer at eierne følger pålegget fra kommunen. (…) Flere 

naboer er mandag kveld i området og følger utviklingen. Og ikke alle er skeptiske. De to 

venninnene Melitia Jadan og Keros Gonaseelan var innom leiren med mat og ble møtt med store 

klemmer av dem som bor der. 

 

En rekke aktører er involvert denne dagen. Og tilstedeværelsen fra det offentlige er tydelig. 

Siden undersøkelsesperiodens begynnelse har det gjentatte ganger kommet ønsker og krav om 

at politikerne og det offentlige må ta ansvar for situasjonen. Flere politikere og andre 

representanter for det offentlige har da også vært på banen tidligere, men denne mandagen er 

det uvanlig mange på kort tid, - dagen gir et bilde på hvordan mennesker blir til «sak» i møtet 

med det offentlige. 

Det er to «saker» som det offentlige reagerer på denne dagen. Den første er utspillet om at 

tilreisende tiggere kan ha rett til velferdsgoder og det andre er den nye «romleiren» på Årvoll. 

5.4.1 Velferdsgoder 

Alle som følger med på denne saken ser hva som foregår. Nok er nok, sett opp busser, 

send dem ut, sier Siv Jensen (Nrk 15.07.2012)
38

. 

«Personer som kommer til Norge og mener at man må bli forsørget av Norge, må bli 

bedt om å reise hjem, og hvis man ikke gjør det frivillig, må man tvinges, sier 

byrådsleder i Oslo, Stian Berger(H) (Nrk 15.07.2012).
 39

. 

Som vi har sett i analysen av en del av de begreper som er gjengangere i debatten rundt 

romleirene, er forestillingen om at «de kommer for å utnytte oss» ofte til stede. I nettdebattene 

spesielt, men også i media generelt kommer denne ideen jevnlig til syne, av og til gjennom 

begreper som invasjon og snillisme, av og til på andre måter. VGs artikkel om at selgere av 

magasinet Folk er Folk kan ha rett på velferdsgoder gir brensel til bålet, og reaksjonene er 

store i media og nettdebatter. Også det offentlige tar grep i forhold til VGs artikkel, i første 

omgang for å avkrefte den påstanden som er satt fram. Allerede samme dag sender 

Arbeidsdepartementet ut en pressemelding om at fremstillingen av dette i media ikke er riktig: 

«Romfolket har rett til å komme til Norge, men det er krav om selvforsørgelse. Gjennom 

mediene er det skapt et inntrykk av at mennesker som kommer til Norge fra andre land, har 

rettigheter til trygd og sosialhjelp uten å ha hatt et reelt arbeidsforhold bak seg. Det er ikke 

                                                 
38

 http://www.nrk.no/norge/jensen_-_-nok-er-nok_-send-dem-ut-1.8244413  
39

 http://www.nrk.no/norge/jensen_-_-nok-er-nok_-send-dem-ut-1.8244413  
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korrekt» (NTBTekst 16.07.20012 kl. 16.12).
40

  Likevel innkaller arbeidsministeren og 

justisministeren samme dag til et møte tirsdag for å diskuterer romfolket og det eksisterende 

regelverket. Både Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet og 

Politidirektoratet er innkalt.  Det er tydelig at man tar VGs oppslag på alvor, selv om man 

mener fremstillingen er feil. At innkallingen publiseres på regjeringens hjemmeside under 

tittelen «Innkaller til møte om romfolket»
 41

 signaliserer dessuten at møtet ikke handler om 

velferdsgoder i forhold til EU-migranter generelt, men om velferdsgoder i forhold til rom 

spesielt. Møtet blir omtalt i media, og under overskrifter og ingresser som disse:  

Faremo og Bjurstrøm innkaller til møte om romfolk. Arbeidsminister Hanne 

Bjurstrøm (Ap) og justisminister Grete Faremo (Ap) vil forsikre seg om at politiet og 

sosiale tjenester håndhever regelverket riktig (Aftenposten 16.12.2012). 
42

 

Faremo og Bjurstrøm innkaller til møte om romfolk. Arbeidsminister Hanne 

Bjurstrøm (Ap) og justisminister Grete Faremo (Ap) har innkalt til et møte tirsdag for 

å diskutere romfolket og det eksisterende regelverket (Tv2.no 16.072012).
43

 

- Har ikke rett på trygd. Bjurstrøm og Faremo innkaller til krisemøte om romfolket i 

morgen (Dagbladet 16.07.2012).
44

  

Sett i forhold til debattens kontekst for øvrig er det en viss mulighet for at slike utspill fra det 

offentlige dermed bekrefter, mer enn avkrefter, denne forestillingen om at rom kommer for å 

utnytte velferdsstaten. 

5.4.2 Romleiren 

Når det gjelder det offentliges reaksjoner på selve romleiren ved Årvoll, er bydel Bjerke 

sterkest til stede. Gjennom flere lokale instanser forsøker de å få en oversikt over det som av 

flere er blitt oppfattet og presentert som et problem for bydelen.  Fungerende byrådsleder 

organiserer arbeidet sammen med Bjerke bydel og det blir vedtatt å sende inn bydelsoverlege, 

helsesøster og bydelsbarnevernet på befaring. Både kommuneoverlegen, barnevernslederen 

                                                 
40

 Pressemeldingen kan leses i sin helhet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innkaller-til-mote-om-
romfolket-/id696813/  
41

 Pressemeldingen kan leses i sin helhet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innkaller-til-mote-om-
romfolket-/id696813/  
42

 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Faremo-og-Bjurstrom-innkaller-til-mote-om-romfolk-
6944040.html  
43

 http://www.tv2.no/a/3834040  
44

 http://www.dagbladet.no/2012/07/16/nyheter/romfolket/politikk/innenriks/regjeringen/22563593/  
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og byrådslederen finner leiren helsefarlig, og bydelsoverlegen oppfordrer Oslo kommune å 

fjerne leiren. I løpet av dagen utarbeider da også bydelen et vedtak om å stenge leiren: 

Vedtak fra Oslo kommune, bydel Bjerke 

STANSNING AV VIRKSOMHET PÅ ÅRVOLL EIENDOM AS SIN GRUNN 

Gjennom media og gjennom henvendelser fra enkeltpersoner i nærmiljøet, er vi blitt kjent med at det 

siden 14.06.2012 er blitt etablert en ny og midlertidig virksomhet på Årvoll eiendom AS sin grunn i 

Østreheimveien 28 A, g.nr 86, br.nr 1001. 

Det er foretatt befaring på eiendommen i dag. Representanter for så vel Bydel Bjerke som Helseetaten i 

Oslo kommune deltok. Kommunen skal etter § 6. Tilsyn og virkemidler, i forskrift om miljørettet 

helsevern, søke å sikre befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Det var slått opp ca. 15 telt og "plankehytter" på Årvoll eiendom AS sin grunn. I løpet av dagen har det 

blitt brakt opp fire mobile toaletter til området. En stor søppelcontainer var tilgjengelig. Det var ikke 

tilrettelagt for tilstrekkelig hygienisk og betryggende drikkevann. Vann ble hentet fra rennende bekk 

Det var ikke etablert avløpsordning. Tre barn befant seg på området sammen med 20 - 30 voksne. 

Området bærer preg av å være en byggeplass, omkranset av store steinhauger og sandhauger av åtte til ti 

meters høyde og brattere enn 45 grader. Teltene og plankehyttene var satt tett inntil randsonen for svært 

bratte masser. Det ble flere steder registrert utrasing fra sandhaugene, sannsynligvis på grunn av store 

nedbørsmengder i de siste dagene. Fjellskjæringene og de høye sprengsteinfyllingene med til dels svært 

store steiner, var ikke sikret og syntes ustabile. 

Klær var lagt ut til tørk på en av steinhaugene. Barn, unge og voksne skal ha blitt observert på og ved de 

ustabile skråningene. Faren for steinvelt er tilstede. Konsekvensene ved steinras kan bli svært alvorlige. 

Man kan under slike omstendigheter ikke ha garanti for sikkerhet og helse. 

Vedtak 

Ut i fra en samlet vurdering, i medhold av § 16. Stansning. i Lov om folkehelsearbeid, fattes følgende 

vedtak hva gjelder den nyetablerte camingplasslignende virksomhet på Arvoll eiendom AS sin grunn i 

Østreheimveien 28. A: 

1) Virksomheten må stanses, idet virksomheten kan medføre overhengende helsefare. 

2) Området må fraflyttes så fort som mulig og i løpet av dagen. 

3) Beboerne må omgående varsles om helsefaren. 

Klageadgang 
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Vedtaket kan påklages i medhold av § 19 i Lov om folkehelsearbeid. Klagen sendes Bydel Bjerke innen 

tre uker etter at brevet er mottatt. Dersom klageren ikke gis medhold av Bydel Bjerke, vil saken bli 

sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse. 

Vedtaket fra Bydel Bjerke er ført i et kjent, byråkratisk språk; kjølig og teknokratisk. Enkelte, 

fysiske forhold blir undersøkt, som vanntilgang og kvaliteten på denne, jordmassene og 

vinkelen på disse, avløpsordninger, plassering av telt og plankehytter osv. Det bydelen kaller 

«virksomheten», og som defineres som en «campingplasslignende virksomhet» blir vedtatt 

stengt med hjemmel i § 16 i Lov om folkehelsearbeid. Bydel Bjerke kan ikke ta på seg 

ansvaret for et sted som anses utrygt og helsefarlig. Ansvaret for menneskene og alternative 

løsninger og bosteder for disse er ikke tema i vedtaket, det er heller ikke den 

bakenforliggende årsaken til at flere rom har valgt å benytte seg av invitasjonen om å slå leir 

ved Årvoll. Vedtaket er, med unntak av at media og henvendelser fra enkeltpersoner fra 

nærmiljøet oppgis som grunnen til at de ble kjent med saken, helt kontekstløst. Det er kun de 

konkrete, fysiske forholdene som undersøkes og som blir funnet helseskadelige etter 

gjeldende regelverk. I denne teksten blir dessuten forhold som vanligvis forbindes med 

ekstrem fattigdom, som å sove i plankehytter, under ugunstige forhold, med naturen som 

sanitæranlegg og bekker som vanntilgang, definert som «overhengende helsefare» beboerne 

omgående må varsles om. Det kan være både farlig og helseskadelig å være fattig. Den 

paradoksale logikken i byråkratiske beslutningsprosesser er at det som kan være en 

midlertidig, om enn dårlig, løsning på et langt alvorligere problem blir forbudt og vedtatt 

nedlagt. Og det teknokratiske språket uten sosial og historisk kontekst gjør at disse forholdene 

ikke kommer fram. Det gis en ensidig fremstilling av saken. Og dette er problematisk med 

tanke på definisjonsmakten slike offentlige vedtak har. 

5.4.3 Møter uten ansikt 

Det moderne, offentlige byråkratiet består av en rekke møter uten ansikter. Byråkrater skal 

gjerne behandle eller uttale seg om en sak på vegne av den institusjon eller organisasjon de 

arbeider for og med utgangspunkt i gjeldende regelverk og retningslinjer. Profesjonalitet 

innebærer i slike tilfeller, i hvert fall til en viss grad, å legge egen person og egne synspunkt 

og opplevelser til side, og å operere ut fra det mandat man har fått fra det offentlige. Det er 

ikke vanskelig å se at slike møter mellom sak og saksbehandler kan by på en rekke etiske 

utfordringer for de mennesker som faktisk er involvert. Flere filosofer har påpekt at det i 

møter mellom mennesker alltid er en fare for at forholdet hos den ene (eller begge) kan 
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oppfattes som et «jeg-det forhold» hvor «den andre» står i fare for å få status som objekt og 

man selv inntar rollen som subjekt. Dette innebærer at den andre står i fare for miste sin 

egenverdi til fordel for en mer instrumentell verdi, noe som kan føre til avstand og 

fremmedgjøring. I ekstreme tilfeller kan det bli et rent objektforhold, et det-det forhold, hvor 

den egentlige aktøren er et ikke-subjekt, en byråkratisk og ansiktsløs instans (Vetlesen 1996). 

I Årvoll-saken ser man at mennesker i en vanskelig situasjon behandles som sak på denne 

måten. Representanter for ulike institusjoner tar avgjørelser på vegne av disse institusjonene 

og i henhold til gjeldende regelverk. Forholdene på stedet blir undersøkt. Menneskene det 

gjelder er i liten grad til stede og får ikke uttale seg i det vedtaket som blir gjort. Det som i 

utgangspunktet var en sak mellom privatpersoner (Qintavalle inviterte en gruppe 

privatpersoner til å bo på sin tomt) blir en offentlig sak som forventes løst av det offentlige. 

Denne forventningen om at det offentlige «må ta ansvar» er tydelig til stede i mediebildet i 

denne perioden.  Saken blir da også «løst» på byråkratisk vis. 

Noe av hensikten med byråkratiet er å behandle like saker likt. At saker behandles i henhold 

til gjeldende regelverk og ikke ut fra byråkratens eget skjønn skal sikre dette. I beste fall 

fungerer det og sikrer en god behandling, i verste fall kan resultatet være det helt motsatte av 

denne intensjonen. Det byråkratiske likhetsidealet har en slagside i.o.m at likebehandling ofte 

«sikres» ved å ta individet ut av bildet og i stedet behandle det som sak, en sak som skal 

behandles likt andre og lignende saker i henhold til gjeldende regelverk og føringer. Bauman 

var særlig opptatt av denne siden ved byråkratiet. I boken Moderniteten og Holocaust (1997) 

viser han hvilke farer det moderne byråkratiet kan innebære. Forskyvningen av det moralske 

ansvaret fra det konkrete individ til et «byråkratisk ingenmannsstyre» innebærer i praksis en 

pulverisering av dette ansvaret (Aukrust 2005, s. 230). I reaksjonene fra representanter fra det 

offentlige generelt og i vedtaket fra bydel Bjerke spesielt ser man noen av disse sidene ved 

byråkratiet; ansiktene blir borte, både hos den andre og jeget, møtet er, i hvert fall delvis, 

redusert til et forhold mellom sak og byråkrati, mellom sak og gjeldende regelverk. 

Også politikerne er fanget av byråkratiet. Ikke bare fordi makt i det moderne byråkratiet er 

forflyttet fra politikerne til byråkratiet, men også fordi byråkratiet tilbyr en ansvarsfraskrivelse 

som kan være behagelig i enkelte saker. Den type grep som det offentlige, både på politisk og 

byråkratisk nivå, tar i dette tilfellet, skaper en avstand til, og usynliggjøring av, de mennesker 

«saken» gjelder. Det tilsynelatende fraværet av retorikk, er i seg selv et retorisk grep som 

kjennetegner den byråkratiske talehandlingen, det skal være objektivt og nøytralt og tekstene 
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skal være luket for det vi vanligvis tenker på som retoriske grep. Likevel er tekstene retoriske. 

De henvender seg både til etos, i kraft av sin posisjon som byråkratiske institusjoner, og til 

logos i sin vektlegging av saksforhold og lover og forskrifter. Også dette byråkratiske skrivet 

gjør dermed noe utover å offentliggjøre et vedtak og grunnene for dette vedtaket. Hvilke 

saksforhold og hvilke lover og forskrifter som nevnes blir f.eks. avgjørende for hvordan saken 

oppfattes. Og denne fremstillingen har ekstra tyngde i kraft av å være et offentlig dokument. 

Både sjangeren, og den byråkratiske retorikken, framstår som informasjon, og som en tekst fri 

for retorikk og dermed en tekst som ikke er ment å påvirke eller plassere seg i en debatt. Dette 

gir den imidlertid en ekstra retorisk kraft. 

5.5 Avsluttende betraktninger 

Det er altså et samspill her, mellom pressens dekning og byråkratiets arbeid. Byråkratiet 

reagerer på pressens dekning av romenes leir ved Årvoll, mens pressen følger opp saken tett. 

Det samlede inntrykket av romene som en utfordring (i beste fall) og en trussel og fare (i 

verste fall) blir dermed forsterket. Og spredning i sosiale medier og nettdebatter forsterker 

dette ytterligere. Noen motfortellinger er til stede også i denne perioden, men en del av 

representantene for disse blir mistenkeliggjort eller utsatt for massiv motstand på andre måter.  

Mediene har riktignok ofte en konfliktorientert vinkling på saker, de skal formidle nyheter og 

nyheter er det som per definisjon skiller seg ut fra verden slik vi ellers kjenner den, det er det 

uvanlige, dramatiske, det kontroversielle, det uforståelige (Eide og Simonsen s ). Den gjengse 

borger er vant til dette og kjenner medienes dramaturgi og vinkling. Likevel kan effektene av 

for ensidig eller stereotyp vinkling være særlig store i debatten rundt rom, da den allmenne 

kunnskapen om gruppen er så liten. Medienes nyhetssaker står dessuten, som vi har sett, ikke 

alene. De følges av umiddelbare debattinnlegg i kommentarfeltene, de deles på sosiale 

medier. Ulike representanter fra det offentlige går ut og uttaler seg, til tider også de stereotypt 

og unyansert. Når man vet at de aller fleste har liten kjennskap til og kunnskap om gruppen 

utover den de møter i media kan det være vanskelig for leseren å komme med kritiske 

korrektiv. Man har ikke andre erfaringer å spille på enn de man har fått gjennom media. 

Denne sommeren, sommeren 2012, øker hatretorikken mot rom og sigøynere voldsomt. Det 

som særlig ser ut til å trigge slik retorikk er for det første pressens til tider stereotype og 

sensasjonspregede dekning, og for det andre rykter og  fortellinger om at rom og sigøynere 

utnytter majoritetssamfunnet. Når VG trykker et oppslag om at gatemagasinselgerne kan ha 



76 

 

rett på velferdsgoder («Gatemagasinsalg gir rett på velferdspenger» VG 14.07.2012)
45

 skaper 

dette både reaksjoner fra det offentlige og voldsom debatt i media og i de mer uformelle 

kommentarfeltene. Når Nettavisen trykker en artikkel under tittelen «-Vil begå selvmord» 

med ingressen «Kvinnene i romleiren ved Sofienberg kirke sier de kommer til å begå 

kollektivt selvmord dersom de blir forsøkt sendt ut derfra»
46

 er debatten som følger både på 

nettavisen.no og deres facebook-side fulle av ekstreme ytringer og hatretorikk. 

Oppfordringene til selvmord er mange, flere tilbyr seg å sponse tau, noen foreslår andre 

metoder. Det påstås at de er kommet for å utnytte staten, begå kriminalitet, det fortelles at de 

spiser rotter, noen ønsker å melde seg ut av Schengen, andre advarer mot dumsnillhet, naivitet 

og snillisme. På Nettavisen.no er kommentarfeltet i dag stengt. Facebook-siden kan imidlertid 

fremdeles leses. Denne hatretorikken får i seg selv oppmerksomhet av pressen og bl.a skrives 

det om Jens Stoltenbergs facebookside som «flyter over av hat» mot romfolket (Dagsavisen 

16.07.2012). Dagsavisen beskriver innlegg som omtaler rom som søppel, og innlegg som 

oppfordrer til vold. Innleggene er mange, og selv om de som ofte er mest aktive i denne type 

debatter ikke er representative for den gjengse nordmann er inntrykket massivt og gjør noe 

med debattklimaet i perioden.  

Rammene for debatt synes å sprenges denne sommeren; det synes ikke å være grenser for hva 

man kan si eller tro eller mene om rom. Kanskje kan dette være noe av grunnen til at den 

greske saken om «Maria», historien om at en romfamilie har kidnappet en blond og blåøyd 

jente og holdt henne skjult, blir slått så stort opp også av norsk presse.  
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 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/gatemagasinsalg-gir-rett-paa-velferdspenger/a/10066892/  
46

 En av de eldste kvinnene sier at hun ikke orker å flytte mer på seg og at hvis hun ikke kan få være ved 
Sofienberg vil hun henge seg. En av de yngre kvinnene sier at hun ikke er så desperat, men at situasjonen er 
ekstra belastende for de gamle. Nettavisen trykker altså saken under tittelen «-Vil begå selvmord» og ingressen 
«Kvinnene i romleiren ved Sofienberg kirke sier de kommer til å begå kollektivt selvmord dersom de blir forsøkt 
sendt ut derfra». 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/gatemagasinsalg-gir-rett-paa-velferdspenger/a/10066892/
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6 Engelen Maria. Moderne sagn om rom 

6.1 Gamle fortellinger i ny drakt.  

De sier hun ble behandlet som «en dansende bjørn» av familien hun bodde med, at de 

utnyttet hennes uskyldige utseende og tvang henne til å tigge (VG TV 21.10.2013) 

Koselleck sier at historien ikke kan forstås med en enkel kronologisk fremstilling. De 

historiske endringene foregår i ulikt tempo, og ett og samme fenomen kan slik inneholde 

uttrykk både for endring og kontinuitet. Den norske debatten knyttet til tilreisende rom kan 

forstås i et slikt lys. Mens debatten tydelig er uttrykk for noe nytt, for singulære begivenheter, 

som nye EU-medlemskap, finanskrise og nye tilreisende tiggere, kommer også ulike uttrykk 

for kontinuitet frem. Elementer i historien som gjentar seg over tid kaller Koselleck 

gjentagelsesstrukturer og i mitt materiale er det ikke vanskelig å finne slike gjentakelser. 

Særlig ser en del av de historiene som dukker opp i media, når man bare klarer å se forbi 

nyhetens singulære kvalitet, ut til å bære preg av gamle fortellinger.  

I forrige kapittel så vi hvordan avisenes skriverier om romleiren på Årvoll fremkalte 

reaksjoner både hos det offentlige og i debatter i kommentarfeltene. I nettdebattene kom en 

rekke forestillinger og fortellinger om rom og sigøynere til syne, mange av disse preget av 

sterke, negative stereotypier. Slike forestillinger synes særlig å bli spredt gjennom sosiale 

medier. I en kommentar i VG skriver Victor Domingo Olsrud blant annet om en tekst som ble 

spredt på Facebook våren 2013 under overskriften «Hvorfor sover barnet ALLTID i hendene 

på TIGGEREN?»  

Titusenvis av personer på Facebook og andre sosiale medier har i det siste delt et 

bilde av en tigger med et barn i armene. De fleste som deler dette tror de bidrar til økt 

oppmerksomhet rundt en tilsynelatende utnytting av barn blant romfolk, men i 

realiteten bidrar de til å spre antisiganistiske myter og fordommer. Teksten innledes 

med følgende overskrift: «Hvorfor sover ALLTID barnet i hendene på TIGGEREN.» 

Forfatteren av teksten er ukjent og utgir seg for å være basert på en faktisk hendelse. 

Vi kan lese om en mann som forgjeves prøver å redde små barn fra å bli utnyttet av 

romfolkets umenneskelige handlinger. Vi kan blant annet lese at romfolket benytter 

seg av utleide eller stjålne barn i sin tiggervirksomhet og at barna er ruset på vodka 
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og heroin for å ligge rolig. Videre kan en lese at tiggerne får «vodka og kebab» som 

betaling for «arbeidet» av de styrtrike «tiggerkongene» som kjører rundt i luksusbiler 

og bor i store villaer i utlandet.
47

 

Kommentaren gjør videre et forsøk på oppklare disse forestillingene som altså har spredd seg 

i sosiale medier. Artikkelen henviser til NOVA-forsker Ada Engebrigtsen og hennes 

forskningsrapport om tilreisende tiggere fra 2012. I følge denne rapporten er det tre 

forestillinger om rom som har holdt seg konstante over svært lang tid: 

1) Tiggerne «lurer» oss, de er ikke fattige, funksjonshemmede eller så elendige som de 

gir seg ut for. 

2) Tiggerne tjener mye penger og utnytter barn i prosessen. 

3) Tiggerne er offer for menneskesmugling av «tiggerkonger» som utnytter dem. 

I kommentarfeltet som følger VGs artikkel om denne «facebook-myten» er imidlertid 

motstanden mot å tro at «det alltid sovende barnet» faktisk er en «myte» stor.
48

 Flere skriver 

at de synes det er merkelig at «barnet tross alt alltid sover», og at «artikkelen ikke gir noen 

forklaring på dette», sannhetsgehalten i myten diskuteres og flere trekker fram at lignende 

historier er å høre i andre land og at barn brukes og utnyttes på flere ulike måter. Flere sider 

av «myten» kommer altså fram i kommentarfeltet. I tillegg kommer ulike sider av de andre 

forestillingene også fram; som at tiggerne er organiserte av kriminelle bakmenn, av 

tiggerkonger, at de egentlig er rike alle sammen, at de spiser rotter og hunder, osv. Én 

forestilling trigger en rekke andre forestillinger. 

Flere av disse forestillingene får motbør og kommentarfeltet består på ingen måte av et 

enstemmig korps som spiller i takt. Det sentrale for debatten her er imidlertid at 

sannhetsgehalten i fortellingene diskuteres. Denne problematiseringen av sannhetsgehalt er, i 

følge en rekke folklorister, et av de viktigste kjennetegnene ved moderne sagn. Diane E. 

Goldstein skriver for eksempel:  
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 (http://www.vg.no/nyheter/meninger/romfolket/tiggermyter-spres-paa-facebook/a/10115286/ lest 16.05.2014 
48

 Begrepet myte er her brukt slik det ofte er brukt i dagligspråket, som en forestilling eller en fortelling som 
ikke er sann. Begrepet myte henviser her altså ikke til den folkloristiske forståelsen av begrepet, men til 
allmennhetens forståelse og til slik begrepet ofte blir brukt i pressen. Som vi skal se etter hvert er slike «myter» 
egentlig elementer i et sagn. 

http://www.vg.no/nyheter/meninger/romfolket/tiggermyter-spres-paa-facebook/a/10115286/
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Whether circulated by mass Internet postings, reported in the newspaper, or discussed 

face to face in more traditional storytelling contexts, contemporary legends retain 

certain important features: as noted, they are told as true, factual, or plausible and 

therefore assume a level of authority; they provoke dialogue about the narrative 

events, their interpretation, and their plausibility; they both articulate and influence the 

beliefs and attitudes towards the subject matter; and they have the capability of 

affecting the actions and behavior of the listening audience (Goldstein 2004 s. 28).  

Sagnforskning har også vist at mange historier som virker nye når de er plassert i sin samtid 

og f.eks. kommuniseres gjennom nye medier, både i form og innhold kan være svært gamle. I 

det følgende vil jeg se nærmere på et slikt sagn, fra dagens singulære nyhetssak til sagnet som 

gjentagelsesstruktur som kan følges bakover i tid. 

6.1.1 Engelen Maria og forestillingen om at sigøynere stjeler barn 

Saken om «Maria», jenta man mente var bortført av romfolk i Hellas, er en av de mest 

oppsiktsvekkende nyhetssakene som er blitt knyttet til romfolk og romdebatten i 

undersøkelsesperioden. Saken fikk stor plass i norsk presse, både de første dagene hvor saken 

dreide seg om et romektepar mistenkt for å ha bortført en fire år gammel jente og holdt henne 

skjult i en romleir, og de siste dagene hvor saken dreide seg om hvordan en gammel «myte» 

om at sigøynere stjeler barn kunne få konsekvenser på denne måten.  

Saken om Maria ble først rapportert i Norge 18. oktober 2013, to dager etter at hun var blitt 

tatt fra en romfamilie i Hellas. NTB var først ute med denne nyhetsbulletinen: 

Bortført jente (4) funnet i romleir i Hellas. En fire år gammel blond jente ble denne uka 

funnet boende i en romleir i Hellas. Nå går gresk politi internasjonalt ut for å få 

identifisert henne. Jenta ble funnet hos en 39 år gammel mann og en 40 år gammel kvinne 

i leiren utenfor Farsala sentralt i Hellas. Paret er nå pågrepet, siktet for å ha bortført jenta. 

Fireåringen har lys hud, grønne øyne og blondt hår. I avhør skal paret ha kommet med 

stadig nye forklaringer på hvordan de fikk barnet. DNA-tester bekrefter at de ikke kan 

være hennes biologiske foreldre. Gresk politi har nå bedt Interpol om hjelp i saken for å få 

identifisert jenta (NTBtekst 18.10.2013). 

NTB er klart blant de mest sentrale nyhetsformidlerne i denne saken, særlig de første dagene.  

De sender ut nye bulletiner hver dag, og oppdaterer flere ganger om dagen. De første 
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avissakene baserer seg på disse bulletinene. De største avisene, som Aftenposten, VG, 

Dagbladet og Klassekampen, kommer imidlertid med egne saker etter hvert, mens 

lokalavisene fortsetter å referere til NTB. Saken får mye oppmerksomhet fram til 24. oktober 

da «Marias» biologiske foreldre blir funnet og det viser seg at «Maria» ikke er kidnappet, men 

at moren ga henne fra seg da hun ikke så seg i stand til å ta seg av henne, slik romparet etter 

hvert har forklart. Etter dette følger et par dager med «blåmandag» hvor flere aviser tar et 

oppgjør med måten saken er dekket på, før saken ikke lenger vies oppmerksomhet. 

De første artiklene er kortfattede og tilsynelatende faktaorienterte. Sakens kilder er politiet og 

organisjasjonen Smile of the Child hvor «Maria» er blitt plassert. Politiet forteller at jenta ble 

funnet under en razzia i en gresk romleir hvor våpen og narkotika også ble funnet
49

. Jenta 

vakte oppsikt på grunn av sitt blonde hår og grønne øyne og skilte seg ut fra resten av 

beboerne i leiren. Politiet sier at foreldrene har gitt ulike forklaringer på hvem «Maria» er og 

at den 40 år gamle kvinnen i følge greske folkeregistre skal ha født tre barn i løpet av bare 

fem måneder i 1993 og deretter tre barn til i løpet av fem måneder i 1994 og 1995 

(Aftenposten 19.10.2013). Organisasjonen Smile of the Child sier hun «var skitten, uflidd, 

skremt og forvirret da hun ble funnet av politiet» (NTB, 20.10.2013).  

Disse opplysningene blir ikke kontekstualisert disse første dagene hvor saken har størst 

nyhetsverdi. I visse tilfeller hvor konteksten er fremmed kan det være problematisk når ting 

ikke blir forklart, «oversatt» til en norsk setting. En del steder er det slik at rom gjerne ikke 

stoler på representanter fra det offentlige, at de ofte ikke har tilgang på rent vann, at det ikke 

alltid er slik at de prioriterer eller ønsker eller kan registrere barna sine i folkeregistrene. De 

kan for eksempel være reisende, analfabeter eller ha svært dårlig erfaringer med 

myndighetene, og når de først registrerer barna sine registrerer de derfor alle på en gang. Slike 

muligheter er nærmest utenkelig i norsk kontekst, assosiasjonene vil ikke gå hit fordi det ikke 

er en del av vårt liv og fordi de aller fleste av oss ikke har særlig kunnskap om roms situasjon 

og historie. Informasjonen er derfor ikke fullverdig med mindre dette påpekes.  

Denne type kontekstualisering blir altså ikke gitt de første dagene. I midlertid er det 

påfallende hvordan andre typer assosiasjoner og spekulasjoner får plass i media:  

- NTB 19.10.2013: «Funn av fireåring gir Maddies foreldre håp».  
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 Razziaen var en del av en større aksjon gresk politi hadde mot romleire. Ingen setter spørsmåltegn ved dette i 
norske medier (som jeg har kunnet finne). 
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- Dagbladet 20.10: «De mener at så mange som ti andre barn funnet i leiren utenfor 

Farsala kan være ofre for en menneskehandelring».  

- Dagbladet 20.10
50

: «Maria (4) ble funnet på samme sted som politiet lette etter 

savnede Ben(1). Nå ønsker britens familie at politiet skal spørre ut paret som er siktet 

for å ha bortført den vesle jenta. (..) Vi har alltid blitt fortalt opp gjennom årene at det 

er umulig for romfolk å gjemme et europeisk barn. Saken med den fire år gamle jenta 

beviser at det ikke er det». 

- NTB 21.10: «Tror Maria (4) er barn fra tom grav»  

- NTB 22.10: «Det spekuleres på om jenta kan være svensk eller britisk, om hun er blitt 

kidnappet fra et sykehus, solgt av sine biologiske foreldre for noen tusenlapper eller 

plukket opp på gaten».  

- Dagbladet 22.10
51

: «historien om ti måneder gamle Lisa Irwin, den lille jenta fra 

Kansas i USA, som gikk verden rundt i 2011 – har blusset opp i kjølvannet av 

«Maria»-saken. (…) Nå har jentas familie kontaktet gresk politi, i håp om at den 

identitetsløse jenta kan være datteren deres». 

Disse første dagene er det altså en rekke spekulasjoner i hvem Maria egentlig er. 

Spekulasjonene er typisk oppsiktsvekkende og sensasjonspregede, og samtidig lite 

sannsynlige. Det er slående hvordan ingen spekulasjoner disse første dagene går i retning av å 

støtte romparet, ved f.eks. å forsøke å forklare roms spesielle situasjon og historie og at 

uformelle adopsjoner ikke er helt uvanlig. Sannsynlige årsaksforklaringer er stort sett 

fraværende. 

Det spekuleres også i hvorfor romparet har kidnappet den lyse og grønnøyde jenta. 20. 

oktober får romparets egen stemme plass i nyhetsbildet gjennom deres advokat. Han forteller 

at jenta ble gitt til paret av moren, en kvinne som ikke var i stand til å ta vare på henne selv. 

Etter hvert får også naboer og familiemedlemmer uttale seg. Noen slipper en video som viser 

Maria danse sammen med venner og familie, - for å vise at jenta hadde det godt og var en del 

av nabolaget. VG slipper videoen på nettsiden VGTV med denne teksten: 

Ny video: «Maria» behandlet som en dansende bjørn. Den veldedige organisasjonen 

som har tatt vare på «Maria» tror hun har blitt utnyttet av foreldrene. I en ny video Daily 

Mail har fått tilgang til ser man den vesle jenta danse i romleiren. Bildene er filmet for 
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 http://www.dagbladet.no/2013/10/20/nyheter/utenriks/bortforing/hellas/29880726/  
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 http://www.dagbladet.no/2013/10/22/nyheter/lisa_irwin/usa/utenriks/aten/29918902/  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2469571/Little-Maria-dance-cash-5-000-calls-world.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2469571/Little-Maria-dance-cash-5-000-calls-world.html
http://www.dagbladet.no/2013/10/20/nyheter/utenriks/bortforing/hellas/29880726/
http://www.dagbladet.no/2013/10/22/nyheter/lisa_irwin/usa/utenriks/aten/29918902/
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bare tre uker siden i romleiren hvor fire år gamle «Maria» ble funnet av politiet. Den 

veldedige organisasjonen Smile of the Child har tatt hånd om henne siden hun ble funnet 

på onsdag. De sier hun ble behandlet som «en dansende bjørn» av familien hun bodde 

med, at de utnyttet hennes uskyldige utseende og tvang henne til å tigge.- I videoen kan du 

se at hun danser rundt og rundt som en liten, trent bjørn. Jeg tror de tjente penger på å 

utnytte henne, sier Costas Yannopoulos, som er sjef for organisasjonen, til Daily Mail 

(VGTV 21.10.2013) 

Forestillingen, som Ada Engebretsen referer til i sin rapport, om at rom tjener mye penger og 

utnytter barn i prosessen setter her rammene for hvordan hjemmevideoen av et dansende barn 

tolkes.  

Den første artikkelen som forsøker å gi en skikkelig forklaring og kontekstualisering av roms 

historie og leveforhold er Klassekampens artikkel «Flere ofre enn «Maria»». 

Artikkelforfatteren er kritisk til den oppmerksomhet en blond jente i en romleir kan få av 

vestlig presse, mens ingen har tatt tak i de 502 rombarna som forsvant fra et barnehjem i Aten 

mellom 1998 og 2002. I denne artikkelen forklarer Amnesty Norge at mange romfolks 

anstrengte forhold til myndighetene kan være med på å forklare hvorfor romparet ikke har 

adoptert «Maria» på korrekt vis (Klassekampen 24.10.2013).
52

 

Denne dagen blir det også gjort kjent at Marias biologiske mor muligens er funnet og at det 

kan vise seg at romparets historie er riktig. Samme dag rapporteres det også i norske medier 

om at flere lyse barn er hentet ut av romleire i Dublin på feilaktig grunnlag. Denne dagen 

markerer et skifte i dekningen av saken og fra og med 25. oktober er dekningen preget av 

kritiske artikler og kommentarer hvor kontekst, historie og ekspertuttalelser blir gitt større 

plass: «Rasistisk dekning» (Dagsavisen 25.10.2013), «Blond jente i mørk leir» (Aftenposten 

25.10.2013), «Puster liv i gamle myter» (Dagbladet 25.10.2013), «Maria-saken blir utnyttet til 

å stigmatisere romfolk» (Klassekampen 26.10.2013), «Frykter massehysteri mot romfolk» 

(Vårt Land 25.10.2013), «Saken er skandaløs» (VG 26.10.2013), «Romhets minner om 

jødehat» (Vårt Land 26.10.2013). 26. oktober er for øvrig den siste dagen saken preger 

nyhetsbildet. Etter dette er det mer sporadiske artikler og kommentarer og meningsinnlegg. 

Det er verdt å bemerke at sakene i Dublin ikke blir fulgt opp av norsk presse og at de siste 
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bulletinene fra NTB ikke har med de siste, og viktige, avklaringene i saken. Selv om store 

deler av pressen tar et oppgjør med egen dekning av saken er ikke de siste hendelsene i saken 

gitt særlig plass som nyhetssaker. 

6.1.2 Singulære begivenheter eller gamle gjentagelser? Nyhet eller gammelt 

sagn? 

De fleste som forsker på sagn i dag er enige i at sagn ikke lenger kjennetegnes av å være 

muntlige fortellinger med faste formtrekk, - slik eventyr og myter engang var. Tvert i mot ser 

man at sagn like ofte spres skriftlig, gjennom aviser og sosiale medier, og at de til dels er 

formløse og ikke følger faste genreskjema. Pressebyråer, som NTB i vår sammenheng, synes 

å være særlige leverandører av sagn i nyhetssammenheng, og slike sagn blir i dag igjen spredt 

videre gjennom sosiale medier. Gamle fortellinger og fortellingsstrukturer er med andre ord 

tilpasset nye medier og nye sosiale vaner, men flere av dem kan likevel følges tilbake i tid og 

vise seg å inneholde en rekke gamle fortellingsmotiver. 

Saken om Maria har mange singulære kvaliteter. Det er en nyhetssak, noe har skjedd på et gitt 

tidspunkt og gjenfortelles i media, og nye sider ved saken avdekkes og rapporteres dag for 

dag. Imidlertid kan det virke som om saken tolkes og forstås ut fra gamle fortellinger og 

forestillinger om sigøynere og rom. Og forestillingen om at sigøynere og andre omreisende 

stjeler barn er gammel, også i norsk setting. 

Eilert Sundt nevner denne forestillingen i sin avhandling om «Fante- eller landstrygerfolket i 

Norge». Avhandlingen hans tar først og fremst for seg den gruppen vi i dag kjenner som 

tatere eller romani, men Sundt skiller ikke klart mellom tatere og sigøynere, og gjennom store 

deler av sin avhandling bruker han etnonymet tater, der vi i dag ville brukt sigøyner eller rom. 

Han snakker for eksempel nesten konsekvent om «tatere i andre land», hvor vi i dag ville 

brukt betegnelsen sigøynere/rom. I avhandlingen fra 1852 skriver han følgende: 

En præst i det throndhjemske fortalte mig, at han nylig var bleven kaldet hen til en 

nærboende husmandsfamilie, som var bleven belemret med et talrigt fantefølge, der i flere 

dager havde holdt til i det fattige hus og forsynet seg av dets madforråd, men endnu ikke 

gjorde mine til at drage videre; præsten blev i dette følge oppmærksom på en ganske liden 

gut, som på de blonde hår og blå øine strax skjønnedes ikke at høre til den sortladne 

familie, og på spørgsmål om barnet forklarede en styg kjærring, der med sædvanlig 
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kjækhed førte ordet for de øvrige, at hun for at tjene en fattig husmandsfamilie langt nord 

på havde taget barnet til sig, for at det af hendes sønner skulle lære en nyttig profession. – 

Således træffer man ofte fremmede småbørn i fantefølgerne. Hvad om det er røvede børn? 

Fra andre land har man forfærdelige historier om taternes børnerov, og vore fanters sæder 

ere sandelig sådanne, at man også i denne henseende kan tiltro dem det værste. Når i det 

anførte tilfælde kjærringen fordristede sig til at komme til en præst med den lite trolige 

historie, så lader det sig vel tænke, at hun har gjort regning på at vinde i almuens øine ved 

således at kunne omgive sig med en pleiemoders værdighed, og at dette har været grunden 

til, at hun havde taget det fremmede barn med sig. Jeg skulle dog neppe have bekvemmet 

mig til at yttre mistanken, om denne slags udåd, dersom den ikke allerede var en meget 

almindelig tro. Ikke så sjælden hænder det i vore bygder – og aviserne have i de sidste par 

år meddelt et par exempler derpå -, at småbørn pludselig forsvinde, uden at det siden 

lykkes den store mængde mennesker, som ved sådanne ulykkestilfælde med deltagelse 

samles for at yde hjælp, at opdage det mindste spor af den forsvundne. En meget udbredt 

mening om sådanne  forsvundnes skjæbne er den, at de ere «tagne i bjerg» (hvorfor der 

også undertiden har været ringet med kirkeklokkerne for at tvinge de underjordiske til at 

give dem tilbage); men en anden mening er også den , at de ere oppsnappede af 

forbistrygende fantefolk, som siden svøbe dem ind i sine pjalter for ved dem at vække 

medlidenhet ved sit betleri» (Sundt 1974, s. 102) 

Parallellene til Maria-saken og til dagens forestillinger er mange. Det lyse, blåøyde barnet 

som vekker oppmerksomhet og mistanke: «Hvad om det er røvede børn?» Spekulasjonene 

omkring hvorfor de har tatt et fremmed barn til seg: «hun har gjort regning på at vinde i 

almuens øine ved således at kunne omgive sig med en pleiemoders værdighed» og at årsakene 

kan være å utnytte barnet til å tjene mer penger: «som siden svøbe dem ind i sine pjalter for 

ved dem at vække medlidenhet ved sit betleri».   

At slike fortellinger dukker opp i nyhetene har vi flere eksempler på. I norsk sammenheng er 

det taterne som først og fremst har vært gjenstand for en slik mistanke. 29. mai 1928 står 

f.eks. følgende notis å lese i Fremtiden:  

Liten drammenserpike tatt av taterkvinnfolk? 

Politiet i Drammen blev pinseaften formiddag varslet om at en liten 3 1/2 års pike var 

forsvunnet fra sitt hjem i Marienlystgaten. Om eftermiddagen blev hun gjenfunnet på 
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Lierstranden hvor hun gikk alene og gråt i gaten. Politiet har en taterkvinne mistenkt 

for å ha tatt med sig barnet, vistnok for å gjøre mere inntrykk under tiggingen. Hun 

sitter arrestert men nekter på det iherdigste. 

Også her er det en mistanke om at taterkvinnen har tatt barnet for å lykkes bedre med 

tiggingen. Dagen etter følger en ny notis med tittelen «Barnerovet» på Lierstranden hvor det 

fortelles at kvinnen er løslatt fra arresten og at foreldrene, da de fikk barnet sitt igjen, ikke 

forlangte noen straff (Fremtiden 30. mai 1928).  

2 år senere forsvinner en liten gutt fra Hordaland. Søkene etter ham er mange og 

spekulasjonene om hva som kan ha skjedd med ham går i månedsvis etter forsvinningen. I juli 

året etter blir et splintefølge mistenkt. 

Er det Johannes Nordvik?  

En 7 år gammel gutt som lignet Johannes fratatt et splintefølge i Alvøen. I dag er 

lensmannen i Askøy på Nordvik for å konfrontere ham med Nordviksfolket. 

Artikkelen om den 7 år gamle gutten innledes med en slags situasjonsbeskrivelse av 

fantefølget, som ikke taler til fantefølgets fordel.  

I går eftermiddag ankom et større splintefølge til Alvøen. Det var et stort følge på 30 a 

40 personer og i løpet av igåraftes tok de til å drikke. Det var antagelig det samme 

følge som forleden dag gjorde tumulter i Lønningen i Fana. Resultatet i går blev at det 

oppstod et større spetakkel og mange av følget blev helt døddrukken og avsindig av 

drikken.  

På et vis ligner dette de første beskrivelsene i Mariasaken hvor det ble gjort et poeng ut av at 

det i leiren ble funnet våpen og narkotika. Leiren blir beskrevet som et uegnet sted for barn. 

Etter denne innledningen kommer artikkelen inn på gutten som ble «funnet» der, som, i 

motsetning til hva overskriften insinuerer, ikke har andre likhetstrekk med Johannes Nordvik 

enn å være et barn i nogenlunde samme alder:  

Befolkningen fant det rettest å tilkalle hjelp og lensmannen i Askøy blev varslet og 

kom til stede for å jage splintene bort fra stedet. Imidlertid var nogen folk derute blitt 

opmerksom på en gutt i 7-årsalderen som var med i dette følge og de har allerede på et 

tidlig tidspunkt satt denne gutt i forbindelse med den forsvunne Johannes Nordvik. 
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Lensmannens oppmerksomhet blev henledet på saken, men da ingen av de 

tilstedeværende nogensinne har sett den forsvunne gutt var det ikke noget sikkert 

holdepunkt for antagelsen. Gutten blev spurt om han var Johannes Nordvik, men 

benektet det. Det dreier sig her om en gutt som bare er 7 år gammel og det er 

vanskelig å feste nogen lit til hvad slike barn overhodet erklærer. Så meget mere som 

det jo kan tenkes noget av hvert av påvirkning, og det blev derfor besluttet at det 

skulde foretas en inngående og nøiaktig undersøkelse for å bringe forholdet helt på det 

rene. 

I splintefølget blev guttens foreldre utpekt. Hans mor blev spurt, men hun erklærte at 

det var hennes gutt. «Jeg har hatt 17 barn og har ikke hatt det nødig å ta barn fra 

andre» - sa hun. Imidlertid blev foreldrene tilsagt å møte hos lensmannen i formiddag 

og bringe gutten med. De viste ingen engstelse for dette, men møtte med gutten og en 

eldre voksen bror av ham. Sammen med Anton Berge og lensmannen i Fana reiste så 

disse to op til Nordvikgårdene for å konfrontere gutten med Johannes Nordviks 

foreldre. 

Efter hvad det fortelles oss skal det være liten sannsynlighet for at denne gutt er 

Johannes Nordvik. Han bar intet preg av å føle sig fremmed i sine omgivelser, og det 

var flere som efter det kjente signalement på Johannes Nordvik tvilte sterkt på at man 

her kunde stå overfor den forsvunne gutt. Når politi og lensmann har tatt sig av denne 

sak så er det vesentlig for at man ikke vil la nogen mulighet være uforsøkt. 

Politimesteren i Hordaland uttaler at han personlig har liten tro på dette tilfelle og at 

det i tidens løp har vært så vidt mange «gutter», som skulde være Johannes Nordvik, at 

han bare av den grunn er begynt å stille sig tvilende overfor nye tilfelle (Dagen fredag 

24 juli 1931). 

At sagn med jevne mellomrom dukker opp som nyhetssaker, slik vi ser her, har flere årsaker. 

Sagn og nyheter har en rekke likhetstrekk. Sagn er ofte fortellinger om saker som er utrolige, 

som skaper undring og spekulasjoner. Dette kjennetegner også en god nyhetssak. Sagn er 

dessuten, i større grad enn annen folklore, preget av at det er formløst. Snarere enn å være en 

fortelling med begynnelse og slutt, kjennetegnes sagn av å være fragmentert. Andreas Fayes 

nedskrevne sagn er således misvisende for vår forståelse av sagn, nettopp fordi de er 

nedskrevet som en helhetlig fortelling. Sagn, slik de er når de blir fortalt, muntlig eller 
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skriftlig, i en aktuell setting, -består i større grad av enkeltstående fortellingsmotiver eller 

fortellingsfragmenter enn av en helhetlig fortellingsstruktur. De kan dukke opp «som 

avisnyheter, som utsagn i intervjuer, som politiske argumenter og som rykter» (Eriksen og 

Selberg 2006 s. 184). I dag er man derfor mer opptatt av disse enkeltfragmentene enn av 

sagnet som en sjanger som følger et fast genreskjema. I vår sammenheng er det forholdsvis 

tydelig at også sagnet om at tatere og rom stjeler barn består av en del slike enkeltfragmenter 

som blir fortalt på ulike måter. En del fortellingsmotiver går igjen: 

1. Utseendet. Barnets utseende, gjerne som en kontrast til beskrivelsen av taterne eller 

sigøynerne. Lyst hår og blå eller grønne øyne vekker mistanke om at barnet ikke er 

«deres», men «vårt». Lyst hår og blå/grønne øyne blir også et symbol på uskyld og 

renhet, igjen som en kontrast til barnets familie. 

2. Leiren. Kontrasten til det uskyldige barnet blir gjerne understreket av en lite 

flatterende beskrivelse av rom- eller taterleiren. Leiren blir beskrevet som et arnested 

for kriminalitet og/eller umoral. Et uegnet sted for et uskyldig barn. Sammenlign 

retorikken knyttet til Sofienbeg- og Årvolleirene.  

3. Motiv. Det blir spekulert i hvilke grunner tatere eller sigøynere har til å stjele barn. 

Sundt nevner hevn som motiv (vi tar deres barn, de tar våre). Dette er imidlertid ikke 

blant de vanligste spekulasjonene. Forklaringselementer som går igjen er at det skal 

være for å vekke økt medlidenhet under for eksempel tigging. Motivet er altså å 

utnytte barnet for å tjene penger. Nytt med, og symptomatisk for, vår tid er at begrepet 

menneskehandel trekkes inn, noe som setter «barnerovet» inn i en større sammenheng 

og gir inntrykk av at det er mer som må avdekkes, man har bare sett «toppen av 

isfjellet».  

4. Samarbeid/Konspirasjon. Et ofte underforstått element i fortellingen om at rom og 

tatere stjeler barn er at de samarbeider innenfor gruppen med å holde barnet skjult, 

enten innenfor «leiren», eller også på tvers av geografiske områder. Det er altså ikke 

bare foreldrene som blir mistenkt. Det er gruppen som helhet. 

5. Forsvinningssaker. I eksemplene over er det enten slik at et barn i utgangspunktet er 

forsvunnet, og at et taterfølge blir mistenkt, eller så er det slik at et barn blir observert 

og grunnet barnets utseende antatt bortført, - og andre forsvinningssaker derfor trukket 

inn. Dette er tilfellet i Mariasaken. 

6. Sannhetsgehalt. Er dette virkelig sant? Diskusjonen rundt sannhetsgehalt er noe som 

tradisjonelt har kjennetegnet sagn når de blir fortalt muntlig. Imidlertid befinner en 
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rekke nye medier seg i spenningsfeltet mellom det muntlige og det skriftlige, og i 

Mariasaken gir nettdebattene rom for slik diskusjon av sannhetsgehalt. 

Dette er elementer som går igjen i flere av avisartiklene som er gjennomgått, og som kan sies 

å utgjøre de viktigste elementene i sagnet om rom og tatere som stjeler barn. Presentert som 

fakta i en nyhetssak kan disse elementene få konsekvenser for hvordan en sak eller begivenhet 

blir forstått og tolket. 

6.2 Når fortelling blir til virkelighet? Moderne sagn og 

ostensivitet.  

As a type of narrative that captures the extraordinary in the ordinary, the unbelievable 

twists in daily life, legends provide an index to what intrigues us, concerns us, 

frightens us, and puzzles us about quotidian reality (Goldstein 2004, innledningen) 

Sagn, også i en moderne kontekst, har en rekke tradisjonsbærere, et stort publikum og får 

konsekvenser for hvordan vi tolker, forstår og handler i den virkeligheten vi operer. I 

artikkelen Does the Word «Dog» bite? Ostensive Action: A Means of Legend-Telling (1983) 

tar Linda Dégh og Andrew Vázsonyi for seg vekslingen mellom sagn og virkelighet og viser 

hvordan virkelighet kan bli til sagn og sagn til virkelighet. For å forklare dette tar de i bruk 

begrepet «ostensivitet»
53

. De viser f.eks hvordan såkalte «copycats» kan spille ut en 

vandrehistorie, eller hvordan en kriminell handling kan tolkes inn i rammene av et sagn 

(halloween murderes). En rekke andre folklorister har også tatt i bruk dette begrepet og Diane 

Goldstein (2004) viser f.eks hvordan historien om gutter som stikker hull i kondompakker på 

butikken ikke bare blir fortalt, men også «enacted», mens Peter Burger (2009) viser hvordan 

det finnes tilfeller hvor enkeltpersoner har brukt historien om «The Smiley Gang», et 

vandresagn om en innvandrergjeng som voldtok og skar opp ofrene sine, som «scapegoat» for 

forhold man ønsker å holde skjult. Det kan være ulike årsaker og motiver for slik ostensivitet, 

men hovedpoenget til Linda Dégh og Andrew Vázsonyi, som har gjort begrepet så anvendelig 

for andre folklorister, er at sagn og vandrehistorier ikke bare blir fortalt, de blir også 

gjennomført eller tolket som faktisk handling. 

Dégh og Vázsonyi skiller mellom to ulike typer ostensivitet. «Pseudo-ostension» betegner 

sagn-liknende begivenheter som er gjennomført bevisst av personer som kjenner til det 
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aktuelle sagnet. «Quasi-ostension» betegner det at man tolker uklare og gjerne utrolige 

begivenheter inn i rammene av et kjent sagn eller en kjent vandrehistorie. Denne siste type 

ostensivitet er mest relevant i vår sammenheng. 

Vandresagnet om at signøynerne stjeler barn har et potensial for slik ostensivitet. Vi har 

allerede sett det i eksemplene ovenfor; at visse forhold får en til å tolke en situasjon inn i 

denne rammen. Det ser særlig ut til å være barnets utseende som er det uttalt avgjørende; slik 

Eilert Sundt for eksempel beskriver det i 1852: «præsten blev i dette følge oppmærksom på en 

ganske liden gut, som på de blonde hår og blå øine strax skjønnedes ikke at høre til den 

sortladne familie» (Sundt 1974), eller slik Gotaas (1999) forteller om omstendighetene rundt 

«Den store taterjagten på Flaa»: «Siden piken ikke lignet bildet trønderne hadde av en 

taterunge, startet skumleriene, og lensmannen ble varslet». Ved andre tilfeller hvor tatere har 

blitt mistenkt for å ha stjålet barn kan et forsvunnet barn i seg selv være nok («Liten 

drammenserpike tatt av taterkvinnfolk?», Fremtiden 29 mai 1928) eller at et barn i passende 

alder blir observert i en taterleir («Er det Johannes Norvik?», Dagen 24 juli 1931). Et barn 

blir, av en eller annen grunn, lagt merke til, og spekulasjonene som følger bærer tydelig preg 

av at de som spekulerer kjenner til vandrehistorien og plasserer begivenheten inn her: 

«Politiet har en taterkvinne mistenkt for å ha tatt med sig barnet, vistnok for å gjøre mere 

inntrykk under tiggingen» (Fremtiden, 29 mai 1928). Eller: «men en anden mening er også 

den , at de ere oppsnappede af forbistrygende fantefolk, som siden svøbe dem ind i sine 

pjalter for ved dem at vække medlidenhet ved sit betleri» (Sundt 1974, s. 102) 

6.2.1 Talehandling og sagn som noe performativt 

Teorien om ostensivitet viser at disse historiene gjør noe mer enn å være en fortelling. Også 

disse er talehandlinger med en performativ kraft som kan bli tolket og forstått, samt få 

konsekvenser, som var både intenderte og ikke-intenderte i utgangspunktet. At de blir tolket 

innenfor rammene av et gammelt sagn gir ekstra kraft til sagnet som talehandling. I første 

omgang ser det ut til at ny oppmerksomhet i 2013 rundt det gamle sagnet om at sigøynere og 

tatere stjeler barn, denne gangen i form av «Mariasaken», fører til en reaktivering av de gamle 

fortellingene og at flere begynner å tolke situasjoner inn i dette sagnets rammer. I 

«Mariasaken» ser man dette da også andre blonde barn blir tatt fra sine romforeldre mens 

pressedekningen av saken er på sitt mest intense. 
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I Irland blir en gutt tatt fra foreldrene sine tirsdag 22. oktober, fire dager etter at Mariasaken 

ble en verdensnyhet. Dagen etter, onsdag 23. oktober, er det to lignende saker; et rompar blir 

pågrepet i Hellas, mistenkt for ikke å være foreldrene til den 2 måneder gamle babyen 

hjemme hos dem, og en 7 år gammel jente blir tatt fra foreldrene sine i Dublin. Alle tre saker 

blir rapportert i norsk media onsdag kveld
54

, men blir deretter ikke fulgt opp, antagelig fordi 

man har begynt å forstå at saken om «Maria» har vært uttrykk for en type massehysteri.  

Det er ikke første gang man ser denne type hysteri knyttet til forestillingen om at sigøynere 

eller tatere stjeler barn. I norsk sammenheng er historien om «Den store taterjagten på Flaa» 

interessant. Den fant sted i 1907 og skal være det mest kjente tilfellet hvor tatere er mistenkt 

for barnerøveri, en sak som ble dekket av store deler av norsk presse på den tiden. I følge 

Thor Gotaas (1999), som gir en grundig beskrivelse av historien i Tatere i norsk 

folketradisjon, fikk hysteriet nesten fatale konsekvenser for de mistenkte. Gotaas skriver blant 

annet:  

Denne sommeren forsvant en fireårig pike ved navn Gudrun på uforklarlig vis i 

Kristiania. (…) Samme høst ankom et fantefølge til Ler i Sør-Trøndelag. Blant dem 

befant det seg en vakker, lyshåret jente som visstnok het Gudrun, som konstant spurte 

når hun skulle hjem til mamma og pappa. Utseendet stemte forbløffende i forhold til 

den bortkomne. Siden piken ikke lignet bildet trønderne hadde av en taterunge, startet 

skumleriene, og lensmannen ble varslet. Taterne skulle være det tredje følget som 

hadde fangen i forvaring. Man var sikre på at man byttet mellom flokkene for å 

forvirre og bløffe, og at hun hadde blitt tatt til fange etter beslutning fra taternes årlige 

storting (s. 71).  

Det ble gjort en stor innsats for å finne denne Gudrun. På det meste var over 1000 mann med i 

letinga, og på et tidspunkt omringet 25 bevæpnede vakter en hule hvor man mente de 

mistenkte og Gudrun befant seg, etter tips fra en klarsynt som politiet hadde kontakt med. 

Hulen var tom, og da de mistenkte omsider kom til rette viste det seg at «Gudrun» var en helt 

annen jente. Neste sommer ble Gudrun funnet druknet i kloakksystemet i Kristiania hvor man 

regner med at hun var omkommet under lek (ibid s. 72). Gotaas kommenterer saken slik: 

«I dette tilfellet skapte rykter en massepsykose hvor trønderne i ledetog med politiet 

mobiliserte alle ressurser i lokalsamfunnet for å få tak i fantene. På et tidspunkt var 
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 F.eks: Dagen 23.20.2013: Nytt blondt barn tatt fra romfamilie, s. 13; NTBtekst 24.10.2013 Nytt rompar 

arrestert for mistenkt bortføring 
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opphisselsen mot taterne så langtkommen, at en av dem pustet lettet ut da politiet 

arresterte ham! Hvis ikke arrestasjonen hadde skjedd, ville menneskemassen etter alt å 

dømme lynsjet den uskyldige» (Gotaas 1999 s. 72-73) 

6.2.2 Det spesielle ved sagnet som nyhet. Nyhetssjangeren som retorisk 

virkemiddel 

Mange folklorister har, i sitt arbeid med sagn, jobbet med sannhetsgehalt og tro. Man har for 

lengst gått vekk fra at et sagn må være oppdiktet, løgn, eller fantasi, - for å kunne defineres 

som sagn. Det sentrale synes å være at sannsynlighet og sannhetsgehalt er oppe til diskusjon. 

Sagn er altså fortellinger som på en eller annen måte synes utrolige, fantastiske, overraskende 

osv. på en slik måte at man umiddelbart og gjerne også underveis, diskuterer hvorvidt 

fortellingen er sannsynlig, hvorvidt den er sann. Sagnet defineres med andre ord ikke ut fra 

hvorvidt det er sant eller ikke, men hvorvidt det har en troverdighetsdimensjon, en 

sannhetsretorikk, trekk som gjør at man som lytter enten overbevises om at dette har funnet 

sted, eller i hvert fall begynner å undre om det kan ha funnet sted. 

En forteller av et sagn, særlig hvis han selv antar at fortellingen er sann, vil nødvendigvis 

forsøke å overbevise tilhørerne om at det han forteller faktisk er riktig. Elliott Oring(2008) har 

sett på det han kaller «Rhetoric of Truth», på hva slags grep man tar for å overbevise om at et 

sagn er sant. Han tar utgangspunkt i retorikkens ethos, logos og pathos, og viser hvordan en 

forteller av sagn har en rekke retoriske virkemidler å velge mellom, avhengig av situasjon og 

setting. 

I vår sammenheng er kanskje ethos særlig viktig. Ethos har med  fortellerens karakter å gjøre. 

Hvis man vil overbevise tilhørerne om at en historie er sann, bør man fremstille seg selv, 

eventuelt kilden til historien, som troverdig, redelig og til å stole på: “The social authority of a 

source depends, to some extent, upon the social position of the narrator and/or the reputed 

source of the narrative” (Ibid. s. 131).  

I fortellingen om Maria, barnet man antar er kidnappet av sigøynere, er både fortelleren og 

kildene sentrale for å øke historiens troverdighet og sannsynlighet, og dermed også med på å 

øke sagnets kraft som talehandling. For det første er saken en nyhetssak, den presenteres i en 

rekke norske medier, både på TV, i riksdekkende aviser og i en rekke lokalaviser. Disse 

mediene, eller fortellerne, er i norsk kontekst ansett som en troverdig kilde. Deres jobb er å 
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fortelle om virkeligheten på en mest mulig objektiv og sannferdig måte. For å gjøre dette er 

de bl.a. forventet å utøve stor grad av kildekritikk og å benytte seg av ulike kilder og få fram 

ulike sider av en sak. Når en rekke norske medieaktører presenterer saken om Maria er dette i 

seg selv med på å øke troverdigheten, og å gi sagnet ekstra kraft.  I tillegg er medienes 

viktigste informasjonskilder i dette tilfellet det greske politiet og organisasjonen Smile of the 

Child. Dette er to kilder som på ulike måter gir ytterligere retorisk tyngde til sagnet; politiet i 

kraft av sin posisjon og autoritet, organisasjonen Smile of the Child i kraft av å være en 

frivillig organisasjon med barnets beste i sin interesse. Ingen spørsmål stilles ved kildene når 

saken presenteres som nyhet, altså når sagnet fortelles i norske medier. I den mer kritiske 

debatten som fulgte noen dager senere, setter imidlertid noen få debattanter spørsmålstegn 

ved både politiet og Child of the Smile som troverdige kilder i denne saken (henvisning). 

Sagnet om at sigøynere og tatere røver barn tillegges altså en helt spesiell tyngde når den 

formidles som nyhetssak; det utrolige blir plutselig trolig. Slik media fungerer i dag traderes 

sagnet også svært raskt og over lange avstander. Slik kan noe som skjer ett sted i verden, 

vekke interesse, få konsekvenser, og plassere seg i diskursen et helt annet sted. 

6.3 Oppsummering 

Saken om «Maria» viser at det kan være en rekke uttrykk for kontinuitet i en singulær 

nyhetssak. Gamle fortellingsmotiver dukker igjen opp, og de spekulasjoner som saken er 

gjenstand for baserer seg på gamle forestillinger mer enn reelle forhold; saken blir tolket inn i 

rammene av det gamle sagnet om at tatere og sigøynere røver barn.  At dette sagnet blir 

presentert som del av en nyhetssak gir fortellingen ekstra kraft, det gamle sagnet blir 

reaktivert, man tolker flere situasjoner inn i disse rammene og konsekvensene for de 

involverte kan bli alvorlige. Det viser «Mariasaken». Det viser historien. «Mariasaken» er på 

en og samme tid uttrykk for kontinuitet og endring, singulære begivenheter og gamle 

gjentakelsesstrukturer. Den viser med tydelighet at et fenomen bedre kan forstås med en ikke-

kronologisk framstilling av historien. Kosellecks tidslag gjør det lettere å se at en 

tilsynelatende singulær begivenhet også kan være uttrykk for kontinuitet og gjentagelser. 

Nyheten er kanskje ny og sagnet er kanskje gammelt, men disse virker sammen og forsterker 

hverandre. Man leser en sak og orienterer seg om det som har skjedd, samtidig får man 

bekreftet at «alt er ved det gamle».  
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7 Avsluttende betraktninger 

7.1.1 Rom som den evige andre, rom som moralsk imperativ 

Ett år etter «Mariasaken» starter en ny serie på TV 2.  I programserien «Hvem bryr seg» tester 

Klaus Sonstad nordmenns holdninger og deres vilje til å gripe inn i ubehagelige situasjoner 

for å hjelpe enkeltmennesker som blir mobbet, trakassert eller har behov for hjelp. 10. oktober 

2014, i seriens andre episode, er «testen» lagt til en burgersjappe på Oslos vestkant hvor et 

rompar blir nektet å bestille mat og blir bedt om å forlate restauranten selv om de gjentatte 

ganger sier at de har penger og bare vil kjøpe noe å spise. Servitøren gjør det imidlertid klart 

hva han synes om «folk som dem» og forsøker å få dem ut av restauranten. Den fiktive 

situasjonen blir observert av restaurantens intetanende gjester og programmets konsept er å se 

hvem som reagerer og hvorfor. Av de 41 gjestene som var innom og ble vitner til opptrinnet 

var det 5 som grep inn. 

Å bruke romfolkets situasjon som et moralsk imperativ er ikke noe nytt. Den tidligere 

tsjekkiske presidenten Václav Havel uttrykte dette allerede i 1993 da han påpekte at 

«romfolket er en lakmustest for det siviliserte samfunn» (Rossvoll og Bielenberg s. 25). 

Romfolkets situasjon vekker en rekke historiske, kulturelle, økonomiske og politiske 

spørsmål. Og for de som ønsker å mene noe om romfolket og/eller deres situasjon ser man 

ofte at de også må plassere seg i et politisk og moralsk landskap. 

I undersøkelsesperioden virker dette landskapet å bli stadig mer preget av tilspissing, 

radikalisering, kriseretorikk og dikotomisering som stadig blir skjerpet av økt hatretorikk og 

av medienes til tider stereotype og forenklede framstilling av sakene. Man ser imidlertid også 

noen mothistorier; debattinnlegg eller artikler som forsøker å nyansere den til tider ensidige 

fremstillingen av gruppen. Disse ser ut til å bli flere etter saken om «Maria». Dette har ikke 

vært fokus for min forskning, men kanskje markerer denne saken og den oppvasken man 

hadde i etterkant et skille i dekningen av og diskusjonene knyttet til rom. Eller kanskje er det 

bare slik at situasjonen har normalisert seg, det «nye» er mindre nytt, og dermed mindre 

skremmende. Uansett; i arbeidet med materialet mitt har det dukket opp områder hvor 

mothistoriene er særlig synlige. Dette gjelder både undersøkelsesperioden og den første tiden 

etter. Særlig interessant er det at de fleste aviser presenterer en annen vinkling og et annet 

fokus på visse tider av året. Det er nemlig visse perioder som gir rom for en mer 
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mellommenneskelig tone enn det man ser til vanlig. Dette er advent og jul. Og det er 22. juli. 

Dette er perioder og dager som tydelig gir rom for ettertanke og nestekjærlighet, - også 

overfor rom og sigøynere. Sigøynere tas her opp i avisenes ledere og i ulike meningsinnlegg 

som del av julens budskap, eller som del av de verdier vi ønsker å sette i fokus den 22. juli. 

Noen dager av året har altså andre moralske og politiske rammer enn hverdagene flest. Og 

noen ganger får sigøynernes historie og sigøynernes nye synlighet i det norske bybildet et 

annet politisk og moralsk budskap enn det det har til vanlig i undersøkelsesperioden. Også da 

er det imidlertid ment å fortelle noe om oss.  

Rom og sigøynere synes å ha blitt historiens «evige andre». På hvilken måte de fremstilles 

som annerledes avhenger imidlertid av sosial, politisk og historisk kontekst. Rossvoll og 

Bielenberg (2012) viser hvordan stereotypiene har forandret seg med tiden og i ulike miljøer 

alt etter hva majoritetssamfunnet har vært opptatt av og hva som har preget tidsånden:  

For bøndene har sigøynerne alltid vært nomadene uten jord, for bymennesket har 

sigøynerne vært de marginale i utkanten av byen, for arbeiderne har sigøynerne vært 

de late uten forpliktelser og for alle har sigøynerne vært mennesker uten lov eller tro» 

(s. 26).  

I Norge på begynnelsen av 2000-tallet ser vi noe av det samme, men i en moderne kontekst; 

rom framstilles som et problem for majoritetsbefolkningen, som skitne og upålitelige, som en 

gruppe mennesker som ankommer landet med den hensikt å utnytte samfunnet og som i verste 

fall også er i stand til å kidnappe barn og unytte dem. Rossvoll og Bielenberg poengterer at 

fordommene og stereotypiene ikke kan si noe om de andre, men at de kan si mye om oss. 

Stereotypiene (…) kan sees på som et vrengebilde av våre fobier. De blir det motsatte 

av det majoritetssamfunnet ser på som ønskelig og normalt. Bildet av den fremmede 

og «de andre» blir et nyttig middel for majoritetssamfunnet, som da har noe å 

konstruere og kontrastere sin identitet mot (s. 25).  

Man kan altså lese mye om hva det moderne mennesket i Norge (og i vesten) frykter og er 

opptatt av ut fra romdebatten. Vi er for eksempel ikke lenger opptatt av hvorvidt sigøynerne 

er ugudelige eller ikke, vi snakker for eksempel ikke lenger om hvor sigøynerne har fått sine 

«magiske egenskaper» fra og om de fått sin klarsynthet ved å selge sin sjel til djevelen (Ibid s. 

27). Vi er mer opptatt av hvorvidt tilreisende rom kan komme til å få rett på noen av de 

samme godene som oss, om de kan komme til å utnytte velferdsstaten. Når det er sagt synes 
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også mange av de gamle forestillingene og fobiene å være seiglivede. Mange traderes 

fremdeles.  

Koselleck er opptatt av dette, av prosessen som skaper «de andre» og hvordan dette viser 

tilbake til «oss». I artikkelen Om asymmetriske modbegrepers historisk-politiske semantik 

(2007) viser han hvordan man kan definere seg selv som «det de andre ikke er», hvordan en 

gruppe kan konstituere sin identitet ut ifra at den ikke besitte de negative egenskapene den 

tillegger motparten.  De assymmetriske motbegrepene hellener-barbarer, hedning-kristen og 

menneske-umenneske, som han redegjør for i artikkelen er del av en argumentasjonsstruktur 

som definerer noen ut som umennesker og andre inn, som mennesker. De begreper, den 

retorikk og de fortellinger som er aktive i diskursen knyttet til rom synes å ha en del slike 

trekk, de er del av en struktur som på ulike vis definerer rom og sigøynere ut, som hedninger, 

barbarer, umennesker, som alt det vi andre ikke er eller ønsker å være. Når det gjelder de 

benevnelser man bruker om seg selv og andre sier Koselleck dette:  

Selv- og fremmedbetegnelser er en del av menneskers daglige omgang med hinanden. 

Det er i disse betegnelser, en persons identitet og relation til andre personer 

artikuleres. Der kan herske overensstemmelse i de udtryk, man bruger om hinanden, 

men den enkelte kan også bruge udtryk om sin modpart, som denne ikke ville benytte 

om sig selv. (ibid s. 105) 

Rom og sigøyner er egenbenevnelser, det er flere grupper som kaller seg selv med disse 

etnonymene. Samtidig har de trekk av å være et assymetrisk motbegrep. Rom og sigøyner blir 

alt det vi ikke er. Dette var da også opprinnelig noe av grunnen til at man ønsket et skifte fra 

sigøyner til rom. Egenskapen av asymmetrisk motbegrep ligger imidlertid ikke i ordet, men i 

begrepets semantikk slik det brukes av mange i majoritetsbefolkningen og slik det anvendes 

av pressen i dekningen av rom og sigøynere. En del av de begreper, den retorikk og de 

fortellinger som knyttes til rom og sigøynere har klare trekk av å være deler av en slik 

argumentasjonsstruktur. Rom og sigøyner blir det motsatte av «oss», rom og sigøynere blir 

«de andre». 

7.1.2 Oppsummering og konklusjon 

Debatten knyttet til rom, slik den kommer fram i perioden 2007 til 2014, er uttrykk for både 

brudd og kontinuitet. Den representerer en periode hvor et nytt etnonym innføres og slår rot i 

det norske språket. Som Koselleck påpeker kan slike begrepsendringer ofte peke på sosiale og 
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politiske forhold, og i vår sammenheng ser vi at innføringen av et nytt etnonym henger 

sammen med endret minoritetspolitikk og nye sosiale begivenheter, da særlig i form av flere 

tilreisende rom fra andre EU-land grunnet et Europa i økonomiske vansker. Sigøynerbegrepet 

lever imidlertid fremdeles videre, i denne perioden i større grad som et historisk og kulturelt 

begrep. Rombegrepet overtar i forhold til det å beskrive dagens sosialpolitiske forhold. Rom 

er dessuten ansett som det politisk mest korrekte i denne perioden. Til tross for denne 

endringen ser man mange uttrykk for kontinuitet. Det er tydelig at ny oppmerksomhet rundt 

gruppen vekker til live gamle forestillinger og fortellinger om gruppen. Forestillinger og 

historier som majoritetssamfunnet har fortalt om både sigøynere og tatere og andre reisende 

grupper som majoritetssamfunnet ikke alltid har skilt klart mellom, dukker opp på ny. Saken 

om Maria viser at nye, singulære begivenheter kan tolkes inn i rammen av gamle sagn og at 

elementer fra tidligere folklore på ny kan dukke opp og traderes som følge av dette. Dagens 

mediale situasjon med sosiale medier, nettaviser og påfølgende debatter blant leserne gjør at 

slike sagn kan traderes over lengre avstander og med større hastighet enn hva man kunne 

forrige gang oppmerksomheten knyttet til rom var massiv. Fortellingene om rom går dessuten 

hånd i hånd med retorikken brukt om gruppen, hvor det ene kan synes å forsterke det andre. 

En nedgraderende retorikk gjør at de utroligste fortellinger kan synes mulige. Og dette går 

nok begge veier: de moderne vandresagnene om rom gjør at en del av kriseretorikken synes 

rimelig. Begrepet, talehandlingen og sagnet virker altså sammen, som del av det språket vi 

bruker til daglig, som del av det språket vi orienterer oss i verden med.  

 



97 

 

Litteraturliste 

 

Amundsen, Arne Bugge; Hodne, Bjarne; Ohrvik Ane (red). Sagnomsust. Fortelling og 

virkelighet, Novus Forlag, Oslo 2002 

Asdal, Kristin; Berge, Kjell Lars; Gammelgaard, Karen; Gundersen, Trygve Riiser; Jordheim, 

Helge; Rem, Tore; Tønnesson Johan L. Tekst og historie. Å lese tekster historisk. 

Scandinavian University Press, Oslo 2008 

Aukrust, Knut (2005). Det informerte samtykke og andre kategoriske imperativ. Om 

feltarbeidets etikk, I: Anders Gustavsson (red.) Kulturviteskap i felt. Metodiske og 

pedagogiske erfaringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. S. 219-242 

Bauman, Zygmunt. Moderniteten og Holocaust. Vidarforlaget A/S, Oslo 1997 

Bielenberg, Tore-Jarl Roma/sigøyner i går, i dag, i morgen. En bok om møter mellom 

mennesker, Marxist Forlag, Oslo 2012 

Brattvåg, Hildegunn. Folk fra Romania som tigger i Oslo: en rapport fra Kirkens bymisjons 

prosjekt Rett i kroppen. 2007 

Burger, Peter. The Smiley Gang Panic. Ethnic Legends about Gang Rape in the Netherlands 

in the Wake of 9/11. Western Folklore 68, Western States Folklore Society 2009 

Dégh, Linda; Vázsonyl, Andrew. Does the Word «Dog» bite? Ostensive Action: A Means of 

Legend-Telling. Journal of Folklore Research, Vol, 20, No. 1, Indiana Univerity Press 1983 

Dégh, Linda. American Folklore and the Mass Media. Indiana University Press, Bloomington 

and Indianapolis 1994 

Dégh, Linda. Legend and belief: Dialectics of a folklore genre. Indiana University Press 2001 

Douglas, Mary. Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. 

Routledge and Keegan Paul, New York 1966 

Eide, Elisabet; Simonsen, Anne Hege Simonsen Å se verden fra et annet sted. Medier, 

norskhet og fremmedhet.J. W. Cappelens Forlag, Oslo 2005 



98 

 

Eide, Elisabet; Simonsen, Anne Hege Simonsen Mistenkelige utlendinger. Minoriteter i norsk 

presse gjennom hundre år. Cappelen Damm, Oslo 2007 

Elias, Norbert. The Civilizing Process. Sociogenetic and Psychogenetic Investigations. 

Blackwell Publishers Inc, Massachusetts 2000 

Engebrigtsen, Ada Ingrid. Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere? 

Myter og realiteter om utenlandske tiggere i Oslo. NOVA Notat 2, 2012 

Engebrigtsen, Ada Ingrid; Fraenkel, Joanna; Pop, Daniel. Gateliv. Kartlegging av situasjonen 

til utenlandske personer som tigger. NOVA Rapport 7, Oslo 2014 

Eriksen, Anne; Selberg, Torunn. Tradisjon og fortelling. En innføring i folkloristikk. Pax 

Forlag 2006 

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) and United Nations Programme for 

Development (UNDP). The situation of Roma in 11 EU Member States. Survey results at a 

glance. Luxembourg 2012. URL: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2099-

FRA-2012-Roma-at-a-glance_EN.pdf  [lest 02.12.2013] 

Foucault; Michel. Diskursens orden: Tiltredelsesforelesning holdt ved Collége de France 2. 

desember 1970. Spartacus, Oslo 1999  

Frykman, Jonas; Löfgren, Orvar. Det kultiverte mennesket. Pax Forlag A/S, Oslo 1994 

Goldstein, Diane E. Once Upon a Virus. AIDS Legends and Vernacular Risk Perception. Utah 

State University Press, Utah 2004 

Gotaas, Thor. Taterne i norsk folketradisjon, Lokalhistorisk forlag, Oslo. 1999 

Hernes, Gudmund. Samfunnets store speil, Morgenbladet nr. /22-28 januar 2016, s. 28 

Hvinden, Bjørn. Romanifolket og det norske samfunnet, Fagbokforlaget, Bergen. 2000 

Jordheim, Helge: Lesningens vitenskap. Utkast til en ny filologi. Universitetsforlaget, Oslo 

2001  

Kaveh, Chalak. "Sigøynerplagen": kontinuitet og brudd i tysk sigøynerpolitikk 1929-1938, 

masteroppgave i historie, UiO, 2010 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2099-FRA-2012-Roma-at-a-glance_EN.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2099-FRA-2012-Roma-at-a-glance_EN.pdf


99 

 

Kjeldstadli, Knut (red). Norsk innvandringshistorie. Bind 2: I nasjonalstatens tid 1840-1940 

Pax Forlag, Oslo 2003 

Klintberg, Bengt af. Råttan i pizzan. Folksägner i vår tid. Norstedts Förlag AB. Stockholm 

1993 

Klintberg, Berg af. Den stulna njuren. Sägner och rykten i vår tid. Norstedt. Stockholm 1994 

Koselleck, Reinhart: Begreper, tid, erfaring. Hans Reitzels Forlag, København 2007 

Lakoff, George; Johnson, Mark. Hverdagslivets metaforer. Fornuft, følelser og 

menneskehjernen. Pax Forlag A/S, Oslo 2003 

Lindahl, Carl. Legends of Hurricane Katrina: The Right to Be Wrong, Survivor-to-Survivor 

Storytelling, and Healing.I. Journal of American Folklore 125 s. 139-176 2012 

Myking, Veronika. Uekte barn av nasjonen : en studie av norsk politikk og lovgivning overfor 

romfolket (1970-2008) , masteroppgave i historie, UiB, 2009 

Nilsen, Anne Birgitta. Hatprat. Cappelen Damm, Oslo 2014 

Oring, Elliot. Legendry and the Rhetoric of Truth. Journal of American Folklore. University 

of Illionois Press. 2008 

Pinker, Steven. The Game of the Name. New York Times 1994 

Rosvoll, Maria og Bielenberg, Natasha: Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom, 

HL-senterets temahefte nr.14, Oslo. 2012  

Sundt, Eilert. Fante- eller landstrygerfolket i Norge. Verker i utvalg. Gyldendal Norsk Forlag 

A/S, Gjøvik 1974 

Sundt, Eilert. Om renlighetsstellet i Norge. Kristiania 1869 

Skinner, Quentin: Visions of politics: Regarding Method. Cambridge University Press, 

Cambridge 2002 

Vetlesen, Arne Johan: Nærhetsetikk. Gyldendal Norsk Forlag A/S, Gjøvik 1996 

 



100 

 

Kilder 

Nettkilder og avisartikler brukt i kapittel 4: 

Aftenposten/Erik Bjørnskau. Humaniorauken: Sigøynerne hvem er de? 31.01.1984. Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002198401310043&serviceId=

2 [lest: 02.08.2015] 

Arbeiderbladet. De oppfant campingen, Arbeiderbladet, 20.7.1957 

Dagbladet, 19.nov 1963 (se vedlegg).  

Dagbladet/Ane Rostad Stockhom. Brude-ferden. 05.05.2007, s. 60 Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550072007050507053980&servic

eId=2 [lest 17.11.2014] 

Dagens Næringsliv Morgen. Kunstkrise. 16.04.2008 s. 2 Retriever: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550082008041656dacfb4eb80a1e

6089645ebd8c16f9e&serviceId=2 [lest 17.11.2014] 

Dagens Næringsliv Morgen. Stjeling. 18.04.2008. Retriever: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500820080418788763ee1a5f534

0e873f625927f3e5d&serviceId=2  [lest: 19.8.2014] 

Fredrikstad Blad/Espen Normann. Jeg blir kalt sigøynerunge og jævla tater gjennom hele 

kampen. 21.10.2013. URL: http://www.f-b.no/stjernen/sport/stjernen/jeg-blir-kalt-

sigoynerunge-og-javla-tater-gjennom-hele-kampen/s/2-2.952-1.8122014 [lest: 19.8.2014] 

Klassekampen. Uheldig orbytte. 18.06.2008, s. 23 Retriever: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500820080418788763ee1a5f534

0e873f625927f3e5d&serviceId=2 [lest: 19.8.2014] 

NRK/Lie, Mari Allgot. «Sigøyner» er rasistisk. Nrk. no 14.04.2008 URL: 

http://www.nrk.no/kultur/--_sigoyner_-er-et-rasistisk-ord-1.5381597 [lest: 24.03.2016] 

https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002198401310043&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002198401310043&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002198401310043&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550072007050507053980&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550072007050507053980&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550072007050507053980&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550082008041656dacfb4eb80a1e6089645ebd8c16f9e&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550082008041656dacfb4eb80a1e6089645ebd8c16f9e&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550082008041656dacfb4eb80a1e6089645ebd8c16f9e&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500820080418788763ee1a5f5340e873f625927f3e5d&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500820080418788763ee1a5f5340e873f625927f3e5d&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500820080418788763ee1a5f5340e873f625927f3e5d&serviceId=2
http://www.f-b.no/stjernen/sport/stjernen/jeg-blir-kalt-sigoynerunge-og-javla-tater-gjennom-hele-kampen/s/2-2.952-1.8122014
http://www.f-b.no/stjernen/sport/stjernen/jeg-blir-kalt-sigoynerunge-og-javla-tater-gjennom-hele-kampen/s/2-2.952-1.8122014
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500820080418788763ee1a5f5340e873f625927f3e5d&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500820080418788763ee1a5f5340e873f625927f3e5d&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500820080418788763ee1a5f5340e873f625927f3e5d&serviceId=2
http://www.nrk.no/kultur/--_sigoyner_-er-et-rasistisk-ord-1.5381597


101 

 

NRK/Lie, Mari Allgot; Skjong, Mette Kamilla. Ikke lenger sigøyner. Nrk.no.  15.04.2008 

URL: http://www.nrk.no/kultur/ikke-lenger-sigoyner-1.5390093 [lest: 24.03.2016] 

NRK/Oddvin Aune. Er det greit å si «sigøynermusikk»? 13.15.2014 URL: 

http://www.nrk.no/kultur/er-det-greit-a-si-_sigoynermusikk__-1.11714603 (lest: 15.08.2015) 

NRK/Erik Bolstad. NRKs flerkulturelle ordliste. Oppdatert 24.11.2014 URL: 

http://www.nrk.no/retningslinjer/nrks-flerkulturelle-ordliste-1.1659296 [lest: 15.08.2015] 

Porsgrunn Dagblad. Skal piske opp følelsene dine. 21.1.2014 s. 3. Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05516720140121994d47eca5b1907

1964e3dad84ebef00&serviceId=2 [lest 17.11.2014] 

Selimi, Samir. Som rom föds man till aktivist. Expo nr. 4, Sverige 2014 

Sætre, Simen. De aller verste. Morgenbladet 31.07.2009, s. 8 URL: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05512620090731e0349f9e694f436

b4d827a4c9f1b3e44&serviceId=2 [lest 15.10.2014] 

Stavanger Aftenblad/Ingeborg Marie Jensen og Tommy Ellingsen. Trailersjåføren som ble 

sigøynerdronning. 23.8.2014 s. 14. Retriever: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020009201408231921111&service

Id=2 [lest 17.11.2014] 

Stortingsproposisjon nr. 80 (1997-98) Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets 

rammekonvensjon av 1. februar 1995 om beskyttelse av nasjonale minoriteter. URL: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-80-1997-98-/id202013/ [lest: 15.02.2016]  

VG/Bjørn Arne Johannessen. Jeg føler meg som en sigøyner. 13.04.2003 Retriever: 

http://www.vg.no/sport/fotball/sogndal-fotball/jeg-foeler-meg-som-en-sigoeyner/a/55522/ 

[lest 17.11.2014] 

 

Nettkilder og avisartikler brukt i kapittel 5 

Adressa. Frykt og avsky på Årvoll. 18.07.2012. 

URL:http://www.adressa.no/nyheter/innsyn/article3249891.ece [lest 22.04.2015] 

http://www.nrk.no/kultur/ikke-lenger-sigoyner-1.5390093
http://www.nrk.no/kultur/er-det-greit-a-si-_sigoynermusikk__-1.11714603
http://www.nrk.no/retningslinjer/nrks-flerkulturelle-ordliste-1.1659296
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05516720140121994d47eca5b19071964e3dad84ebef00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05516720140121994d47eca5b19071964e3dad84ebef00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05516720140121994d47eca5b19071964e3dad84ebef00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05512620090731e0349f9e694f436b4d827a4c9f1b3e44&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05512620090731e0349f9e694f436b4d827a4c9f1b3e44&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05512620090731e0349f9e694f436b4d827a4c9f1b3e44&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020009201408231921111&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020009201408231921111&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020009201408231921111&serviceId=2
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-80-1997-98-/id202013/
http://www.vg.no/sport/fotball/sogndal-fotball/jeg-foeler-meg-som-en-sigoeyner/a/55522/
http://www.adressa.no/nyheter/innsyn/article3249891.ece


102 

 

Aftenposten (NTB) Faremo og Bjurstrøm innkaller til møte om romfolk. 16.07.2012 URL: 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Faremo-og-Bjurstrom-innkaller-til-mote-om-

romfolk-6944040.html [lest 15.04.2015] 

Aftenposten Morgen/Lars E. Øverli Aggressivt ved romleiren på Årvoll. 17.07.2012, s. 6 

Retriever: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=02000220120717738334&serviceI

d=2 [lest 30.04.2015] 

Dagbladet/Kirsten Karlsen og Tormod Halleraker. Har ikke rett på trygd. 16.07.2012 URL: 

http://www.dagbladet.no/2012/07/16/nyheter/romfolket/politikk/innenriks/regjeringen/225635

93/ [lest 15.04.2015] 

Dagbladet/Therese Dokkheim, Ralf Lofstad, Tuva Bønke Grønning. Feiging! 17.07.2012. 

Retriever:  https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550072012071780bf88a18e5b5cd

8df042bcd4f83129d&serviceId=2 [lest 27.04.2015] 

 

Dagen (NTB). Bred støtte til FrPs tiggepolitikk. 26.07.2012 URL: 

http://www.dagen.no/Innenriks/-_Bred_st%C3%B8tte_til_Frps_tiggepolitikk-2837 [lest 

15.04.2015] 

Dagsavisen. Enige om at romleiren må bort.11.07.2012, s. 11. Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=055006201207114fb60dc62571d5f

6aaef26b2137666e1&serviceId=2   [lest 22.04.2015] 

Dagsavisen/Ingrid Hvidsten. Flyter over av hat. 16.07.2012, s. 9 Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500620120716980489b8be07e5f

250c1dea336e30f0e&serviceId=2 [lest 18.03.2015] 

DittOslo.no Griller hunder og bæsjer i buskene. 04.10.2011 URL: 

http://www.dittoslo.no/nyheter/nyheter/griller-hunder-og-basjer-i-buskene/s/2-2.4092-

1.6534144 [lest 05.02.2014] 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Faremo-og-Bjurstrom-innkaller-til-mote-om-romfolk-6944040.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Faremo-og-Bjurstrom-innkaller-til-mote-om-romfolk-6944040.html
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=02000220120717738334&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=02000220120717738334&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=02000220120717738334&serviceId=2
http://www.dagbladet.no/2012/07/16/nyheter/romfolket/politikk/innenriks/regjeringen/22563593/
http://www.dagbladet.no/2012/07/16/nyheter/romfolket/politikk/innenriks/regjeringen/22563593/
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550072012071780bf88a18e5b5cd8df042bcd4f83129d&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550072012071780bf88a18e5b5cd8df042bcd4f83129d&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550072012071780bf88a18e5b5cd8df042bcd4f83129d&serviceId=2
http://www.dagen.no/Innenriks/-_Bred_st%C3%B8tte_til_Frps_tiggepolitikk-2837
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=055006201207114fb60dc62571d5f6aaef26b2137666e1&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=055006201207114fb60dc62571d5f6aaef26b2137666e1&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=055006201207114fb60dc62571d5f6aaef26b2137666e1&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500620120716980489b8be07e5f250c1dea336e30f0e&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500620120716980489b8be07e5f250c1dea336e30f0e&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500620120716980489b8be07e5f250c1dea336e30f0e&serviceId=2
http://www.dittoslo.no/nyheter/nyheter/griller-hunder-og-basjer-i-buskene/s/2-2.4092-1.6534144
http://www.dittoslo.no/nyheter/nyheter/griller-hunder-og-basjer-i-buskene/s/2-2.4092-1.6534144


103 

 

Ditt Oslo. Her bæsjer tiggerne midt på Grønland. 05.10.2011 URL: 

http://www.dittoslo.no/nyheter/nyheter/her-basjer-tiggerne-midt-pa-gronland/s/2-2.4092-

1.6173887 [lest 05.02.2014] 

Ditt Oslo/ Hege Bjørnsdatter Braaten og Cathrine Brynildsen. Ber romfolket om å «pelle seg 

hjem». 16.07.2012 URL: http://www.nettavisen.no/dittoslo/ber-romfolket-om-a-pelle-seg-

hjem/3423094966.htm [lest 22.04.2015] 

Hustad, Jon. Molarisme på tomgang. Dag og Tid, 03.08.2012. URL: 

http://old.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=2332  [lest 30.05.2014] 

 

Nettavisen/Martin Jacob Kristoffersen. – Vi vil begå selvmord. 12.07.2012. URL: 

http://www.nettavisen.no/nyheter/3434671.html [lest 18.03.2015] 

NTBtekst. Biskop tror bakmenn bruker Kirken i romkonflikten. 13.07.2012. Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120713RED1207130339

12va00&serviceId=2 [lest 27.04.2015] 

 

NTBtekst. Romfolket uønsket av politikere på Årvoll. 14.07.2012 Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120714RED1207132225

57va04&serviceId=2 [lest 22.04.2015] 

NTBtekst. Gjentatte drapstrusler mot Romfolk-hjelper. 15.07.2012 Retriever:  

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120715RED1207151101

59pm00&serviceId=2 [lest 30.04.2015] 

NTBtekst. Faremo og Bjurstrøm innkaller til møte om romfolk. 16.07.2012 Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120716RED1207161553

39lh00&serviceId=2 [lest 15.04.2015] 

NTBtekst. Ikke økt pågang av romfolk ved Svinesund foreløpig. 18.07.2012 Retriever:  

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120718RED1207181530

26lh01&serviceId=2 [lest 15.04.2015] 

 

NRK/Laila Ø. Bakken.  Anti-snillismen som endret Norge. 26.09.2010 URL: 

http://www.nrk.no/verden/anti-snillismen-som-endret-norge-1.7305686 [lest30.05.2014] 

http://www.dittoslo.no/nyheter/nyheter/her-basjer-tiggerne-midt-pa-gronland/s/2-2.4092-1.6173887
http://www.dittoslo.no/nyheter/nyheter/her-basjer-tiggerne-midt-pa-gronland/s/2-2.4092-1.6173887
http://www.nettavisen.no/dittoslo/ber-romfolket-om-a-pelle-seg-hjem/3423094966.htm
http://www.nettavisen.no/dittoslo/ber-romfolket-om-a-pelle-seg-hjem/3423094966.htm
http://old.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=2332
http://www.nettavisen.no/nyheter/3434671.html
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120713RED120713033912va00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120713RED120713033912va00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120713RED120713033912va00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120714RED120713222557va04&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120714RED120713222557va04&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120714RED120713222557va04&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120715RED120715110159pm00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120715RED120715110159pm00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120715RED120715110159pm00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120716RED120716155339lh00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120716RED120716155339lh00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120716RED120716155339lh00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120718RED120718153026lh01&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120718RED120718153026lh01&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320120718RED120718153026lh01&serviceId=2
http://www.nrk.no/verden/anti-snillismen-som-endret-norge-1.7305686%20%5blest


104 

 

 

NRK (NTB). Etiopiere klare for ny natt utenfor Oslo Domkirke. 27.04.2011 URL: 

http://www.nrk.no/norge/etiopiere-sover-igjen-utenfor-kirka-1.7609845 [lest 17.03.2015] 

NRK/Anette Holth Hansen. Palestinske flyktninger vil ha midlertidig ambassade. 07.05.2012 

URL:  http://www.nrk.no/ostlandssendingen/palestinere-setter-opp-ny-leir-1.8121663 [lest 

18.03.2015] 

NRK/Kirsti Haga Honningsøy. Jensen: - Nok er nok, sett opp buss, send dem ut. 15.07.2012 

URL: http://www.nrk.no/norge/jensen_-_-nok-er-nok_-send-dem-ut-1.8244413 [lest 

18.03.2015] 

Regjeringen Stoltenberg II. Innkaller til møte om Romfolket. Arbeidsdepartementet, 

16.07.2012 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innkaller-til-mote-om-romfolket-

/id696813/ [lest 15.04.2015] 

Simonsen, Marie. Ubehaget i parken. Dagbladet, 14.07.2012, s. 3 URL: 

http://www.dagbladet.no/digital/a/?p2=3108c223186892869 [lest 30.04.2015] 

TV2/Linn Marie Wiik. Romfolk føler seg trakassert – søker tilflukt ved kirke. 09.07.2012 

URL: http://www.tv2.no/a/3829321 ([lest: 29.03.2016] 

TV2/Øystein Løwer. Politiet maktesløse overfor tiggerinvasjon i Oslo. 09.07.2012 URL: 

http://www.tv2.no/a/3829483 [lest 15.04.2015] 

 

TV2/Kristian Ervik. -Dette problemet kan ikke løses i parkene her i Oslo. 10.07.2012 URL: 

http://www.tv2.no/a/3829814 [lest 22.04.2015 

TV2/Ingvil Teige. Faremo og Bjurstrøm innkaller til møte om romfolk. 16.07.2012 URL: 

http://www.tv2.no/a/3834040 [lest 15.04.2015] 

VG/Monica Iren Solberg Susegg. Arbeiderpartiet støtter «opprydningsaksjon» av romfolk i 

Oslo. 10.07.2012 URL: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/arbeiderpartiet-

stoetter-opprydningsaksjon-av-romfolk-i-oslo/a/10066602/ [lest 17.03.2015] 

VG/Lars M. Glomnes og Monica Iren Solberg Susegg. Gatemagasinsalg gir rett på 

velferdspenger. 14.07.2012 URL: 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/gatemagasinsalg-gir-rett-paa-

velferdspenger/a/10066892/ [22.04.2015] 

http://www.nrk.no/norge/etiopiere-sover-igjen-utenfor-kirka-1.7609845
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/palestinere-setter-opp-ny-leir-1.8121663
http://www.nrk.no/norge/jensen_-_-nok-er-nok_-send-dem-ut-1.8244413
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innkaller-til-mote-om-romfolket-/id696813/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innkaller-til-mote-om-romfolket-/id696813/
http://www.dagbladet.no/digital/a/?p2=3108c223186892869
http://www.tv2.no/a/3829321
http://www.tv2.no/a/3829483
http://www.tv2.no/a/3829814
http://www.tv2.no/a/3834040
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/arbeiderpartiet-stoetter-opprydningsaksjon-av-romfolk-i-oslo/a/10066602/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/arbeiderpartiet-stoetter-opprydningsaksjon-av-romfolk-i-oslo/a/10066602/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/gatemagasinsalg-gir-rett-paa-velferdspenger/a/10066892/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/gatemagasinsalg-gir-rett-paa-velferdspenger/a/10066892/


105 

 

VG/Jorid Nordmelan. Skrev om romfolket – fikk bæsj på døra. 17.07.2012 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/skrev-om-romfolket-fikk-baesj-paa-

doera/a/10051622/ [lest 30.04.2015] 

VG. Det kan bli farlig. Amper stemning ved romfolkets leir på Årvoll. 17.07.2012 Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020019201207174c7c0309125eac1

6378b497407fde307&serviceId=2 [lest 30.04.2015] 

VG/Maria Mikkelsen og Lars M. Glomnes. Oslo kommune omtaler «sigøynere» i 

søppelskjema.10.10.2012 URL: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/oslo-

kommune-omtaler-sigoeynere-i-soeppelskjema/a/10054821/ [lest 05.02.2014] 

 

Nettkilder og avisartikler brukt i kapittel 6 

Aftenposten. Bortført jente funnet i romleir. 19.10.2013. s. 13 Retriever: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002201310191488601&service

Id=2 [lest 16.05.2014] 

Aftenposten/Jostein Ihlebæk. Blond jente i mørk leir. 25.10.2013. Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002201310251498057&service

Id=2 [lest 20.05.2014] 

Dagbladet/Asle Hansen: Jakter verden rundt på Marias identitet 20.10.2013, s. 4. Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550072013102063f665af7beac7ca

58474a7fd3cde721&serviceId=2 [lest 18.05.2014] 

Dagbladet/Asle Hansen. Maria (4) ble funnet på samme sted som politiet lette etter savnede 

Ben(1). URL: 

http://www.dagbladet.no/2013/10/20/nyheter/utenriks/bortforing/hellas/29880726/ [lest 

18.05.2014] 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/skrev-om-romfolket-fikk-baesj-paa-doera/a/10051622/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/skrev-om-romfolket-fikk-baesj-paa-doera/a/10051622/
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020019201207174c7c0309125eac16378b497407fde307&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020019201207174c7c0309125eac16378b497407fde307&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020019201207174c7c0309125eac16378b497407fde307&serviceId=2
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/oslo-kommune-omtaler-sigoeynere-i-soeppelskjema/a/10054821/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/oslo-kommune-omtaler-sigoeynere-i-soeppelskjema/a/10054821/
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002201310191488601&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002201310191488601&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002201310191488601&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002201310251498057&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002201310251498057&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002201310251498057&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550072013102063f665af7beac7ca58474a7fd3cde721&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550072013102063f665af7beac7ca58474a7fd3cde721&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0550072013102063f665af7beac7ca58474a7fd3cde721&serviceId=2
http://www.dagbladet.no/2013/10/20/nyheter/utenriks/bortforing/hellas/29880726/


106 

 

Dagbladet/Therese Doksheim. Ble «Maria» kidnappet fra USA, Canada Polen eller 

Frankrike? Politiet sjekker ti savnet-saker 22.10.2013 URL: 

http://www.dagbladet.no/2013/10/22/nyheter/lisa_irwin/usa/utenriks/aten/29918902/ [lest 

08.05.2014] 

Dagbladet/Therese Doksheim: Puster liv i gamle myter 25.10.2013, s. 18 Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=055007201310252fa5ad5eb9b8216

6968ca7539d5002c7&serviceId=2 [lest 20.05.2014] 

Dagen 24.07.1931. Er det Johannes Nordvik? (klipparkivet på Nasjonalbiblioteket) 

Dagen (NTB): Nytt blondt barn tatt fra romfamilie. 23.10.2013 s. 13 Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=02009420131023f0c5e4bcf9b7795

8cd4767f79a1ff397&serviceId=2 [lest 07.06.2014] 

Dagsavisen/Heidi Taksdal Skjeseth. Rasistisk dekning. 25.10.2013, s. 18 Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500620131025735cec8eb93dd81

165a22b82f7939fda&serviceId=2 [lest 20.05.2014] 

Fremtiden 29.05.1928. Liten drammenserpike tatt av taterkvinnfolk? (klipparkivet på 

Nasjonalbiblioteket) 

Fremtiden 30.05.1928. «Barnerovet» på Lierstranden (klipparkivet på Nasjonalbiblioteket) 

Klassekampen/Sissel Henriksen Flere ofre enn «Maria». 24.10.2013 URL: 

http://www.klassekampen.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131024/ARTICLE/131029982/10

06&template=printart [lest 18.05.2014] 

Klassekampen/Sissel Henriksen: Maria-saken blir brukt til å stigmatisere romfolk. s. 5. 

26.10.2013  Retriever: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501020131026107775&serviceI

d=2 [lest 20.05.2014] 

NTBtekst. Bortført jente funnet i romleir i Hellas. 18.10.2013, Retriever:  

https://web.retriever-

http://www.dagbladet.no/2013/10/22/nyheter/lisa_irwin/usa/utenriks/aten/29918902/
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=055007201310252fa5ad5eb9b82166968ca7539d5002c7&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=055007201310252fa5ad5eb9b82166968ca7539d5002c7&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=055007201310252fa5ad5eb9b82166968ca7539d5002c7&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=02009420131023f0c5e4bcf9b77958cd4767f79a1ff397&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=02009420131023f0c5e4bcf9b77958cd4767f79a1ff397&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=02009420131023f0c5e4bcf9b77958cd4767f79a1ff397&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500620131025735cec8eb93dd81165a22b82f7939fda&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500620131025735cec8eb93dd81165a22b82f7939fda&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05500620131025735cec8eb93dd81165a22b82f7939fda&serviceId=2
http://www.klassekampen.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131024/ARTICLE/131029982/1006&template=printart
http://www.klassekampen.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131024/ARTICLE/131029982/1006&template=printart
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501020131026107775&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501020131026107775&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501020131026107775&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131018RED131018200320uv03&serviceId=2


107 

 

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131018RED1310182003

20uv03&serviceId=2 [lest 16.05.2014] 

NTBtekst 19.10.2013: Funn av fireåring gir Maddies foreldre håp. Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131019RED1310190444

38uv00&serviceId=2 [lest 16.05.2014] 

NTBtekst. Mysteriejenta i Hellas ble forlatt av sin mor. 20.10.2013, Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131020RED1310200031

14uv00&serviceId=2 [lest 16.05.2014] 

NTBtekst. Tror Maria (4) er barn fra tom grav 21.10.2013 Retriever: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131021RED1310210254

57uv00&serviceId=2 [lest 18.05.2014] 

NTBtekst. «Maria» ikke på Interpols liste over savnede barn. 22.10.2013 Retriever:  

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131022RED1310220722

03af00&serviceId=2 [lest 18.05.2014] 

NTBtekst Nytt rompar arrestert for mistenkt bortføring. 24.10.2013 Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131024RED1310240137

20uv00&serviceId=2 [lest 07.06.2014] 

VG/Victor Domingo Olsgard. Tiggermyter spres på Facebook. 04.04.2013  URL: 

http://www.vg.no/nyheter/meninger/romfolket/tiggermyter-spres-paa-facebook/a/10115286/ 

[lest 16.05.2014] 

VG/Jørstad, Atle og Eisenträger, Stian. Ny video: - «Maria» behandlet som en dansende 

bjørn. 21.10.2013.URL:  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/hellas/ny-video-maria-behandlet-

som-en-dansende-bjoern/a/10152869/  [lest 16.05.2014] 

https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131018RED131018200320uv03&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131018RED131018200320uv03&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131019RED131019044438uv00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131019RED131019044438uv00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131019RED131019044438uv00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131020RED131020003114uv00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131020RED131020003114uv00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131020RED131020003114uv00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131021RED131021025457uv00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131021RED131021025457uv00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131021RED131021025457uv00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131022RED131022072203af00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131022RED131022072203af00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131022RED131022072203af00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131024RED131024013720uv00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131024RED131024013720uv00&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501320131024RED131024013720uv00&serviceId=2
http://www.vg.no/nyheter/meninger/romfolket/tiggermyter-spres-paa-facebook/a/10115286/
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/hellas/ny-video-maria-behandlet-som-en-dansende-bjoern/a/10152869/
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/hellas/ny-video-maria-behandlet-som-en-dansende-bjoern/a/10152869/


108 

 

VG/Fredrik Svendsen. Saken er skandaløs. 26.10.2013, Retriever: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=02001920131026601195036534afd

20810fe753e2426a7&serviceId=2 [lest 20.05.2014] 

Vårt Land/Turid Sylte. Frykter massehysteri mot romfolk. 25.10.2013 s. 6,  Retriever: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05502420131026644956&serviceI

d=2 [lest 20.05.2014] 

Vårt Land. Romhets minner om jødehat. 26.10.2013, Retriever: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05502420131026662116&serviceI

d=2 [lest 20.05.2014] 

https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=02001920131026601195036534afd20810fe753e2426a7&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=02001920131026601195036534afd20810fe753e2426a7&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=02001920131026601195036534afd20810fe753e2426a7&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05502420131026644956&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05502420131026644956&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05502420131026644956&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05502420131026662116&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05502420131026662116&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05502420131026662116&serviceId=2


109 

 

Vedlegg 

Dagbladet 19.11.196, utklipp fra perm 1 av Sigøynere i norsk presse 1960-1990 (Utklipp fra 

norske aviser av Norske Argus, Byrået for avisutklipp, 1960-1990) 

 


