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- Og hvor tenkte du dig hen nå? 

Josefa så hjelpeløs på lensmannen.  
- Hvor tenkte du dig hen, spør jeg? Du må vel ha tenkt dig hen et sted? 

- Jeg vet ikke riktig […] jeg har vært om bord på en båt en tid –  

- Hvad slags båt var det? 

- Det var en skøite bare, jeg var med han som eide henne.  

Det kom noe vaktsomt i lensmannens blikk. 
- Du har vært omstreifer, mener du? 

Josefa hørte spørsmålet, det var som han løftet en øks, syntes hun. 
- Jeg vet ikke hvad det heter – de kalte sig reisende selv […]. 

 
Fant: et blad av de reisendes bok, Gabriel Scott  
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Kapittel 1: Innledning 
Om vedkommende er «reisende» eller ikke, vil under 

ingen omstendigheter före til en annen prosedyre fra 

påtalemyndighetens side.
1
  

Politiadjutant, Kristiansand politikammer, 1962. 

 

Ovennevnte sak omhandlet en mann som var anmeldt for å ha misligholdt et kredittkjøp. 

Anmelderen purret politiet flere ganger om å foreta seg noe i forbindelse med saken og la i 

sine stadige henvendelser spesielt vekt på at den anmeldte var av «reisende». Politiet anså 

denne saken som seg uvedkommende – uavhengig av den anmeldtes kultur, etnisitet eller 

klasse. Forutsatt at politiadjutantens ståsted var representativ for politietatens virke anno 

1962, hva med perioden før? Vi vet for lite om politiets og domstolenes praktisering av 

lovverket overfor tatere og sigøynere i perioden 1900-1960.  Den foreliggende avhandlingen 

tilsikter å bøte på denne mangelen. Her studeres taternes og sigøynernes møte med det 

norske lovverket, politiet og domstolene.2 Mer bestemt handler studien om praktiseringen 

av visse bestemmelser i løsgjengerloven, handelsloven, dyrevernloven og fremmedloven 

overfor gruppene. Lovpraktiseringen må ses som en del av statens politikk overfor taterne 

og sigøynerne i løpet av den første halvdel av 1900-tallet før vendepunktet i den repressive 

minoritetspolitikken inntraff fra og med 1970- og 1980-tallet. 

1.1 Problemstillinger og avgrensninger 

Avhandlingen søker svar på to hovedspørsmål. Hvilke oppfatninger av gruppene har vært 

fremtredende i håndhevingen av løsgjengerloven, handelsloven, fremmedloven og 

dyrevernloven? I hvilken grad var den rettslige praksisen farget og påvirket av disse 

holdningene? Med disse spørsmålene vil avhandlingen bringe kunnskap om politiets og 

domstolenes holdninger til gruppene, hvilke praktiske konsekvenser disse holdningene 

fikk, samt hva slags rolle politiet og domstolene har hatt i den statlig sanksjonerte 

politikken overfor disse gruppene.  

                                                   

1
 Statsarkivet i Kristiansund: Kristiansand politikammer, Justissaker 1962, 451-600, boks 62: «Påtegning av 

politiadjutant», 23.10.1962. 
2
 Se 1.1.2. 
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I tidligere studier av storsamfunnets politikk rettet mot taterne har fremfor alt rollen til 

Norsk misjon blant hjemløse (heretter Misjonen) vært studert. 3 I den grad politiets og 

domstolers rolle er blitt tematisert, har oppmerksomheten vesentlig vært rettet mot 

innholdet i lovverket, især løsgjengerloven. I liten eller ingen grad har håndhevingen av 

lover med straffebud vært studert. Ikke desto mindre er løsgjengerloven, handelsloven, 

fremmedloven og dyrevernloven– alle med straffebud – blitt antatt å ha spilt en viktig rolle 

i myndighetenes forsøk på å løse «omstreiferplagen». Håndhevingen av visse 

bestemmelser i disse tre lovene er blitt tolket som et ledd i en repressiv minoritetspolitikk 

med assimilering som mål. Men det foreligger ingen bred empirisk kunnskap om hvordan 

gruppen tatere ble berørt av løsgjenger-, handels- og dyrevernloven.  

Når det gjelder studien av sigøynernes møte med politi- og domstolene, og mer spesifikt 

praktiseringen av fremmedloven, gjør de samme manglene seg gjeldende. Fra begynnelsen 

av 1900-tallet ble det etablert et strengt fremmedregime i Norge som kulminerte med den 

såkalte sigøynerparagrafen i 1927. Med denne paragrafen ble sigøynere nektet adgang til 

riket. I tidligere studier er det lagt vekt på selve fremmedlovgivningen, mens lovpraksis 

knapt er blitt tematisert.4 Som vi skal se er det ikke mulig å forklare etableringen av det 

strenge fremmedregimet overfor sigøynere bare ved å studere lovgivningen. Den 

foreliggende avhandlingen vil derfor nærme seg spørsmålet om fremmedregimets 

etablering i perioden 1915–1927 ved å undersøke hvordan fremmedloven ble praktisert 

overfor sigøynere. 

Avhandlingen er resultatet av studie av arkiverte primærkilder fra det norske lovverket, 

politiet og domstolene, og vil derfor være et første forsøk på å bøte på de ovennevnte 

mangler. Selv om avhandlingen tematiserer et rettshistorisk emne, bygger den på en 

faghistorisk og ikke en juridisk, rettssosiologisk eller kriminologisk studie.   

                                                   

3
 Organisasjonen, som ble stiftet i 1897, het opprinnelig Foreningen til Motarbeidelse av omstreifervæsenet. I 

1922 ble navnet endret til Den norske omstreifermisjonen, og i 1935 til Norsk misjon blant hjemløse. Se Karen-

Sofie Pettersen, Tatere og misjonen: mangfold, makt og motstand, Oslo: Norsk institutt for forskning om 

oppvekst, velferd og aldring 2005; Inger Marie Helle: Organisasjonen Norsk misjon blant hjemløse i lys av 

Eilert Sundt og Friedrich von Bodelschwingh: et idéhistorisk bidrag til taterforskningen, Hovedoppgave i 

idéhistorie, Universitetet i Oslo 2004; Bjørn Hvinden og Karen-Sofie Pettersen: ‘Hvem ble kapret av hvem? 

Samspillet mellom sentrale myndigheter og Norsk misjon blant hjemløse i utforming og iverksetting av 

politikken overfor romanifolket’, i Ann-Helén Bay, Bjørn Hvinden og Charlotte Koren (red.): Virker 

velferdsstaten?, Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2001. 
4
 Vi kommer tilbake til unntakene, se 1.2 
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1.1.1 Avgrensning av tema 

Ved å være avgrenset til håndhevingen av visse bestemmelser i løsgjengerloven, 

handelsloven, dyrevernloven og fremmedloven, omhandler ikke avhandlingen 

håndhevingen av straffebudene i straffeloven (1902). Avhandlingen handler heller ikke om 

sikringsinstituttet eller prøveløslatelsesinstituttet. Dermed ligger deler av rettsvesenet og 

straffepleien urørt i denne avhandlingen.5 Utelatelsen skyldes ikke at disse delene anses 

som uviktige, men fordi det ville vært en umulig oppgave å gjennomføre en faglig 

tilfredsstillende analyse innenfor rammen av dette prosjektet. 

Utelatelsen av straffeloven er likevel ikke bare ressursmessig begrunnet. Selv om 

plasseringen av straffebud til en viss grad har berodd på tradisjon, inneholder straffeloven 

straffebud av mer generell betydning, mens straffebudene i særlovgivningen (slik som 

løsgjengerloven, handelsloven, dyrevernloven og fremmedloven) ble anvendt på bestemte 

områder.6 Videre er de fleste alvorlige lovbrudd inntatt i straffeloven, mens mindre 

alvorlige lovbrudd er inntatt i særlovgivningen. I praksis betyr dette at særlovgivningen ble 

oftere anvendt enn straffeloven, både overfor tatere og sigøynere og andre som ikke 

tilhørte gruppene.  

Videre var ikke straffelovens straffebud ved alvorlige lovbrudd, slik som for eksempel grov 

legemsbeskadigelse og drap, rettet mot et bestemt samfunnssjikt; de hadde heller ikke til 

hensikt å hindre og motvirke en bestemt levemåte eller livsform, slik tilfellet var med ulike 

bestemmelser i løsgjengerloven, handelsloven, dyrevernloven og fremmedloven. I det hele 

tatt har maktforholdene i samfunnet spilt en større rolle i den strafferettslige 

særlovgivningen enn i straffeloven, og dermed gitt særlovgivningen et sterkere preg av 

gruppeinteresser (klassejustis).7 Løsgjengerloven, som var rettet mot de laveste sosiale 

lagene i samfunnet, er et talende eksempel på forholdet mellom makt og kriminalisering. 

Selv med denne avgrensningen vil avhandlingen likevel bringe ny kunnskap, all den stund 

bruken av de nevnte lover løsgjengerloven, handelsloven og dyrevernloven overfor taterne 

                                                   

5
 Eksempelvis ble det i en offentlig utredning fra 1974 hevdet at det innenfor sikringsklientellet var «et ganske 

sterkt innslag fra omstreiferfamilier», se NOU 1974:17 Strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige 

særreaksjoner: 272 (fotnote 192). 
6
 Henry John Mæland: Innføring i alminnelig strafferett, Bergen: Justian 1995: 47–48. 

7
 Se f.eks. NOU 1983:57 Straffelovgivning under omforming: 53. 
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og håndhevelsen av fremmedloven overfor sigøynerne ikke tidligere har vært underkastet 

noen bred, empirisk undersøkelse. 

1.1.2 Avgrensning av periode 

Avhandlingen innledes ved år 1900 på bakgrunn av den omfattende lovrevisjonen som fant 

sted. Vergerådsloven (1896), løsgjengerloven (1900), fattigloven (1900), fremmedloven 

(1901) og straffeloven (1902) kom alle rundt århundreskiftet. Det assimileringspolitiske 

regimet overfor taterne, og utvisningslinjen som etter hvert ble gjort gjeldende overfor 

sigøynerne, ble altså nedfestet i denne lovgivningen.  

Når det gjelder periodiseringens sluttpunkt, altså 1960, har to hensyn vært avgjørende. For 

det første ble dyrevernlovens bestemmelse mot omstreifernes hestehold vedtatt i 1951. For 

å kunne studere lovens virke har det vært nødvendig å drive arkivarbeid med hensyn 

perioden etter lovvedtaket, altså frem til 1960. For det andre, og vel så viktig, representerte 

1950-tallet fortsatt det assimileringspolitiske regimet som ble etablert i begynnelsen av 

århundret – selv om enkelte tegn allerede varslet det kommende bruddet i denne 

politikken, slik som opphevelsen av sigøynerparagrafen i fremmedloven i 1956. I 

avhandlingen studeres altså den perioden (1900-1960) i myndighetenes lovpraktisering 

forut for det minoritetspolitiske vendepunktet. Dette vendepunktet inntraff, for taternes og 

sigøynernes tilfelle på 1970- og 1980-tallet og markerte slutten på fornorskningspolitikken.8 

Liknende vendepunkt fant sted med hensyn til statens fornorskningspolitikk over andre 

grupper også.  

Bruddet på assimileringspolitikken på 1970- og 1980-tallet satte spor etter seg også i 

lovgivningen. Avkriminaliseringen i deler av lovgivningen på 1970-tallet, kan ses på som 

tegn på det kommende bruddet i omstreiferpolitikken. Forbudet mot «omstreifernes» 

hestehold ble avkriminalisert i 1974, med den begrunnelse at bestemmelsen ikke lenger 

hadde noen praktisk betydning. Det inntraff dessuten to viktige endringer i 

løsgjengerloven i 1970: Lovens bestemmelser om beruselse på offentlig sted (paragraf 16) 

                                                   

8
 For samenes del skjedde dette noe tidligere og blitt datert til innstillingen fra Samekomiteen i 1959, se Knut 

Einar Eriksen og Einar Niemi: Den finske fare: sikkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i nord 1860-1940, 

Oslo: Universitetsforlaget 1981: 349f.  
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og tvangsarbeidsordningen i sin helhet (paragraf 5, 18 og 19) ble alle opphevet.9 

Adgangsforbud i fremmedloven mot sigøynere ble som nevnt avviklet allerede med 

lovrevisjonen i 1956, selv om lovens intensjon langt på vei ble videreført.10 Det var først i 

1983, da fremmedlov-utvalget leverte sin utredning, at bestemmelsen om omstreifere i 

loven ble foreslått fjernet.11 Svært illustrerende for dette vendepunktet med hensyn til 

«omstreiferne» var dessuten Sosialdepartementets nedsettelse av Solheims-utvalget i 1976. 

Innstillingen fra dette utvalget forelå i 1980 og pekte frem mot «særomsorgens»12 avvikling 

i 1986.13 Som illustrasjon for vendepunktet i særordningen med hensyn til «omstreiferne» 

tjener også Skåre-utvalgets slutninger.14 Ifølge utvalget viste erfaringer at  

de sosiale problemer omstreifere har, ikke på en avgjørende måte adskiller seg fra 

problemer som andre vanskeligstilte har. Trolig har den særomsorg som har vært 

etablert gjennom Norsk misjon blant hjemløse og de særskilte lovbestemmelser og den 

registrering som har vært knyttet til dette, vært med på å framheve gruppen som 

problematisk og hjelpetrengende i sterkere grad enn det har vært grunnlag for.
15

 

Historikeren Elisabeth Teige har med rette kritisert bruken av «særomsorg» og anvendt 

betegnelsen særordning, da ordningen nettopp var av økonomsik art og «rettet [seg] mot 

de sosiale problemene Misjonen og myndighetene mente gruppen hadde».16 I denne 

                                                   

9
 Se rundskriv (R. 1084/70) fra Riksadvokaten til landets statsadvokater 19.05.1970, og Ot.prp. nr. 113, 2004-

2005 Om lov om oppheving av løsgjengerloven og om endringer i straffeloven mv. (eget straffebud mot vold i 

nære relasjoner mv.), s. 16. Loven som sådan ble imidlertid ikke avviklet før i 2006. Paragraf 4 ble stående på 

papiret fram til da, men var da ifølge myndighetene ikke lenger i bruk, se ibid: 29. Etter alt å dømme hadde § 4 

da lenge vært en sovende paragraf. Se Kapittel 4 løsgjengerlovens anvendelse. 
10

 Mer om dette, se 10.5. 
11

 Se NOU 1983: 47 Ny fremmedlov: 210.  
12

 «Særomsorg» er et mye anvendt begrep om statens politikk overfor taterne. Betegnelsen ble, så vidt meg 

bekjent, første gang brukt om politikken overfor taterne av SV-politikeren Torild Skard i en interpellasjon fra 

1975. Betegnelsen sikter både til de spesielle tiltak rettet mot gruppen og statens utgiftsrefusjonsordning til 

deriblant Misjonen i forbindelse med de tiltak som var rettet mot «omstreiferne». Se Stortingstidende 23.4.1975, 

Sak nr. 3: Interpellasjon fra representanten Torild Skard om å bedre omstreifernes sosiale kår og lette deres 

integrering i samfunnet: «Hva vil Regjeringen gjøre for å bedre omstreifernes sosiale hår og lette deres 

integrering i samfunnet?»: 3715-3718. 
13

 NOU 1980:42 Omstreiferne. Deres situasjon og samfunnets hjelpetiltak for dem. Utvalgets mandat bestod av 4 

punkter. Det skulle skaffes en oversikt over og vurdering av «omstreifernes situasjon i vårt samfunn». Videre 

skulle utvalget vurdere hensiktsmessigheten av å opprettholde de dagjeldende «særbestemmelser» som gjaldt 

«omstreifere eller personer av omstreiferslekt». Dessuten skulle samarbeidsordningen mellom staten og 

Misjonen tas opp til diskusjon. Siste punkt i mandatet gjaldt forslag til nye tiltak for å «bedre omstreifernes kår 

og lette deres integrering i samfunnet, se ibid: 9. 
14

 Skåre-utvalgets anbefalinger med mer er blant annet behandlet av Elisabeth Teige: ‘Sosialpolitisk utvikling 

med lov om sosial omsorg av 1964 som omdreiningspunkt’, i NOU 2015:7 Assimilering og motstand. Norsk 

politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag: 235.   
15

 NOU 1985: Lov om sosiale tjenester m.v.: 236. 
16

 Teige 2015: 229.   
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avhandlingen brukes likeledes denne betegnelsen for å beskrive statens og Misjonens 

arbeid for «omstreifere» og de særordninger som eksisterte i den forbindelse.  

1.2 Historiografi 

Denne avhandlingens tema er ikke tidligere blitt gjenstand for undersøkelse eller empirisk 

forskning. Studier av hvordan samfunnsinstitusjoner som politi- og lensmannsvesenet, 

samt domstolene, utøvde sine pålagte oppgaver overfor «omstreifere» generelt, og tatere 

og sigøynere spesielt, med utgangspunkt i de fire nevnte lover har hittil vært en 

mangelvare. De grupper som avhandlingen mer spesifikt handler om, altså tatere og 

sigøynere, er imidlertid blitt forsket på i århundrer. Og denne fortellingen er ikke bare 

norsk, men felleseuropeisk. Forskerne, forfatterne og såkalte eksperter har forsket på 

gruppene, og disse autoritetene har i sin sosiale kontekst bevisst eller ubevisst også vært 

leverandører for bilder og forestillinger av hvem gruppene sigøynere og tatere var. 

Ekspertenes rolle i dette klassifiseringsiveret kunne tidvis ha tragiske skjebner for den 

innvolverte.17  

Ett spørsmål som har opptatt det europeiske samfunnets omgang med sigøynerne var 

hvem de var i virkeligheten og om de representerte en distinkt etnisk eller rasemessig 

gruppe eller om de eksempelvis bare var hjemlige og sosial utstøtte vandrergrupper. 

1.2.1 Studiene og beskrivelsene av sigøynere før 1980-tallet  

Den første nedtegnelsen om sigøynernes ankomst til Europa stammer fra Tyskland og 

dateres til 1417. Ved året 1435 hadde det vært skildringer om sigøynere i krøniker i hele 

Sentral- og Vest-Europa.18 Denne første krøniken, som stammet fra dominikanermunken 

Hermann Cornerus konstaterte at gruppen kalte seg selv for «secanos».19 Til å begynne 

med fikk disse gruppene utdelt «Schutzbrief», noe som ga dem tillatelse til å reise rundt. 

Imidlertid ble øvrigheten mer og mer restriktiv overfor vandrende grupper, sigøynere eller 

                                                   

17
 Å bli stemplet som «feil type» sigøyner av Robert Ritter og hans forskerteam i Forschungsstelle under 

naziregimet betydde simpelthen forskjellen mellom liv og død. Se kapittel 12. 
18

 Rüdiger Vossen (Red.): Zigeuner: Roma, Sinti, Gitanos, Gypsies zwischen Verfolgung und Romantisierung: 

Katalog zur Ausstellung "Zigeuner zwischen Romantisierung und Verfolgung - Roma, Sinti, Manusch, Calé in 

Europa" des Hamburgischen Museums für Völkerkunde, Frankfurt am Main: Ullstein 1983: 32. 
19

 For en detaljert behandling av krønikenes omtale av gruppene, se Anne Minken: Tatere i Norden før 1850: 

Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller, Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø 2009: 60ff. 
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ikke. Ifølge en beregning ble det i perioden 1500- til 1800-tallet utformet hele 148 

forordninger og påbud mot sigøynere i tyskspråklige områder.20  

Tendens i krønikene synes å ha vært at sigøynere ble beskrevet som mørke i utseende. De 

ble karakterisert som skitne, tyver, og som omvandrende uten mål og mening. 

Betegnelsene som ble anvendt i krønikene varierte alt fra Tateren, Heiden, Egypter, 

Sarrasins, Cianer, Zeyginer, Zyginer, Ziginer, Gitanos, Ciganos og til Gypsies.21 I eldre tyske 

krøniker ble betegnelsene Ziginer, Zigeiner og Zegeiner de mest anvendte merkelappene. I 

sveitsiske krønikene ble gruppene ofte omtalt som Heidener og heiden, noe som bærer 

vitnesbyrd om samfunnets syn på gruppene som hedninger. Noe av samme tendensen ser 

vi i Nederland der gruppene ble betegnet som Heidenen og Heidens, samt Egyptiers, 

Egyptenaaren, gyptenaers. Tateren, evt. Tattern eller Tataren ble også anvendt i Nord-

Tyskland og Skandinavia. Dessuten brukte en del krøniker også betegnelsene Secani, 

cingari, Zingari og Cigäwnä. At sigøynere, eller grupper som var antatt å være sigøynere, 

ble beskrevet med slike termer som Tataren indikerer europeernes frykt for sigøynerne. 

Assoiasjonen til tartarer som i middelalderen invaderte Europa taler i denne retning.  

Før vi kommer til opplysningstiden ble et ytterligere lag introdusert i det europeiske 

samfunnets syn på sigøynere, nemlig et romantiserende syn på gruppene. I perioden etter 

30-årskrigen (1618-1648), blant annet som resultat av impulser fra spansk litteratur, gjorde 

mer positive forestillinger av gruppene seg gjeldende. Den vakre sigøynerkvinnen og 

sigøynere som frie folkeslag er eksempler på slike. Disse karakteristikkene var ettertraktet i 

den tyske romantikken. Forestillingen om det frie folk kan muligens også tilskrives tyskernes 

sjalusi for sigøynernes påståtte eller faktiske frie tilværelse.22 

Mange av de stereotypiske forestillingene om sigøynerne som kom til å bli gjengangere i 

det europeiske samfunnets syn på gruppene i det 19. og 20. århundre, eksisterte allerede på 

1700-tallet. Eksempelvis mente opplysningsfilosofen Immanuel Kant at sigøynere på tross av 

sitt århundrelange opphold – og dette var ifølge ham karakteristisk ved sigøynerne – ikke 

                                                   

20
 Vossen 1983: 45-49.  

21
 For dette avsnittet se Vossen 1983: 24-29. 

22
Gilad Margalit: Germany and its Gypsies. A Post-Auschwitz Ordeal, Wisconsin: University of Wisconsin Press 

2002: 10 og 11. 
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hadde lært seg arbeidsvanen.23 Den absolutt viktigste personen i vår sammenheng var 

imidlertid den tyske historikeren Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann (1756-1804).24 

Grellmann var den første som skrev en sammenhengende «vitenskapelig» avhandling om 

sigøynerne. Han kom til å bli en premissleverandør for alle kommende forfattere som skrev om 

sigøynere, det være seg George Borrow (1803-1881) eller Eilert Sundt (1817-1875). Premissene til 

Grellmann var at sigøynere var ett homogen og distinkt folkeslag. Hans syn på sigøynere var 

mystifiserende, romantiserende og ikke minst stigmatiserende.25  

Denne etniske dimensjonen, altså oppfatningen om sigøynere som ett folk, ble på ulike 

måter diskutert, avvist og bekreftet av forskjellige forfattere også på 1800-tallet. I Norge 

kom Eilert Sundt til å ha en dominerende plass hva gjelder forståelsen av «Fantefolket». 

Sundt selv fremhevet Grellmann som en av sine inspirasjonskilder.26 På samme måte som 

Grellmann, og Borrow, bidro Sundt med et mystifiserende syn på sigøynere.  «Gjennom 

Sundts og Borrows bøker kunne den dannede leser få et pirrende innsyn i en ‘farlig’ og 

‘lastefull’ verden».27 Sundt opererte med hovedinndelingen mellom storvandringer og 

småvandringer, «to grundforskjellige stammer af fanter med forskjellige sprog».28 Denne 

kategoriseringen var geografisk, men dreide seg også om en sosio-økonomisk inndeling 

ifølge Minken. Mens småvandringer holdt til Sørvestlandet og Sørlandet, hørte 

storvandringene til Østlandet og Trøndelag. Storvandringene ernærte seg som 

hesteskjærere, dyrleger, kopperslagere eller gjørtlere. Småvandringer på sin side var blant 

annet vevskjebindere og levde av blikkenslagerarbeid. Mens småvandringene som regel 

reiste til fots og over små distanser, reiste storvandringene med hest og over store 

distanser.  

I likhet med mange forfattere som skrev om sigøynere, var ikke Sundt bare opptatt av å 

beskrive og «oppdage» sigøynerne. Han var også i aller høyeste grad involvert i å bringe 

dem inn i sivilisasjonen, slik han anså det. I dette arbeidet varierte han hans optimisme:  

                                                   

23
 Wulf D. Hund (Red.): Zigeunerbilder. Schnittmuster rassistischer Ideologie, Duisberg: Diss-Verlag, 2000: 14. 

24
 Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann: Historischer Versuch über die Zigeuner. Betreffend die Lebensart und 

Verfassung Sitten und Schicksale dieses Volks seit seiner Erscheinung in Europa und dessen Ursprung., 

Gøttingen 1787. 
25

 Wolfgang Wippermann: "Auserwählte Opfer?": Shoah und Porrajmos im Vergleich; eine Kontroverse, Berlin: 

Frank und Timme 2005: 17 og 18. 
26

 I tillegg fremhevet han George Borrow og  A.F. Pott, se Minken 2009: 94. 
27

 Minken 2009: 94 og 95. 
28

 Sitert i Minken 2009: s. 106. Det følgende bygger på Minken 2009: 237. 
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Sundt tok fatt på oppgaven med stort pågangsmot og under sterk optimisme. Men han 

kom til å svinge mellom tro og håp på den ene siden og tvisyn og avmakt på den andre 

siden. Den fascinasjon som den stadige fordypningen i taternes historie, liv og levnet 

ga ham som forsker, forstyrret uten tvil den myndige og målrettede reformatoren. 

Taterfolket var langt fra så primitivt og tilbakestående som han kanskje hadde tenkt 

seg. Tvisynet ble til tider påtrengende. Skuffelsene meldte seg også underveis. Verken 

taterne eller storsamfunnet oppførte seg som de burde.
29

  

En annen dimensjon, parallelt med den etniske fortolkningsmodellen, var den ovennevnte 

sosio-økonomiske fortolkningsmodellen. På 1800-tallet var dette synet i Norden 

representert ved den danske filologen Folmer Dyrlund som i 1872 disputerte med 

avhandlingen Tatere og natmandsfolk i Danmark.30 Dyrlund tok for seg danske 

«omstreifere» som ble kalt for «natmandsfolk» og konkluderte med at de ikke var 

sigøynere eller tatere, men at denne oppfatningen av dem skyldes de «uærlige» yrkene de 

hadde som bøddel, rakker og nattmann. Denne oppfatningen var i motsetning til Niels V. 

Dorphs etnologiske syn på gruppene slik dette fremkom i De jydske Zigeunere (1837). 

Dyrlund forkastet dette synet og mente at «taterelementet i den danske 

omstreiferbefolkningen var relativt beskjedent».31 Av samme mening var dansken H. P. 

Hansen som avviste at de omvandrende gruppene i Danmark skulle ha noe 

sigøynerinnslag.32 Disse tesene ble gjentatt senere i både Norge og Sverige henholdvis 

gjennom Kaspar Flekstads avvisning av Sundts teorier i 1949, og Adam Heymowskis teorier 

på 1950 og 1960-tallet.33 Fellespunktet for Hansen, Flekstad og Heymowski lå blant annet i 

deres såkalte genealogiske metode, altså slektsforskning. Det samme kan man også si om 

Sundt på 1800-tallet og i alle fall om Robert Ritter i mellomkrigstiden. 

Hvorvidt sigøynere var en hjemlig omstreifergruppe eller en innvandret etnisk og biologisk 

adskilt folkegruppe var som forannevnt sentralt i de autoritative tekster om gruppene. Den 

praktiske politikken ble også formet på bakgrunn av de ulike forståelsene på 1800-tallet. 

Sundts virksomhet i Norge er illustrerende for dette forholdet. Disse ulike 

fortolkningsrammene ble imidlertid sjeldent gjenstand for diskusjon når lovgiverne på 

                                                   

29
 Einar Niemi: ‘Taterne i forskningen og sivilisasjonens lys’, i Knut Kjeldstadli (red): Norsk 

innvandringshistorie, Bind 2, Oslo: Pax forlag 2003: 168. 
30

 Det følgende bygger på Minken 2009: 112ff. 
31

 Minken 2009: 132. 
32

 Ibid. 
33

 Se Minken 2009. 
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1900-tallet vedtok lover overfor «omstreiferne», men slike fortolkningsmodeller påvirket 

likevel deres syn på gruppene.  

1.2.2 Internasjonal forskning: 1980-tallet til i dag34  

I den tyske historiografien etter krigen ble arven fra tidligere tider – fra Grellmanns 

stigmatiserende syn, gjennom den romantiserende og mystifiserende linjen til Gypsy Lore 

Society og til Ritters pseudovitenskapelige forskning under naziregimet – videreført 

gjennom forfattere som Hermann Arnold (1912-2005). Arnold gikk deriblant til forsvar av 

pseudovitenskapsmannen Ritter med argumentet om at «Ritter dachte 

kriminalanthropologisch und -politisch, nicht ’rassistisch’ … Die Vernichtung der Zigeuner in 

KZ haben Ritter und seine Mitarbeiter nicht gewollt».35 Likeledes kan forfatteren Hans-

Joachim Döring tillegges samme argumentasjon, han mente at alle tiltak overfor sigøynere 

frem til 1939 var kriminalpreventivt og ikke rasistisk motiverte.36 Denne argumentasjonen var 

ikke bare rasistisk, men kan også synes reaksjonært, spesielt tatt i betraktning at det tyske 

høyesterett i 1963 hadde reversert sin dom fra 1953 og slått fast at naziregimet forfulgte 

sigøynere fra 1938 med grunnlag i deres «rase».37 

Parallelt med sigøynernes kollektive organisering og krav gjennom en 

borgerrettsbevegelse, og ikke minst forskernes økte interesse for sigøynernes skjebne 

under krigen, representerte 1970- og 1980-tallet perioden for den vitenskapelige 

forskningen. Liknende forhold kan vi vitne også i Norge, om enn på andre betingelser (se 

nedenfor). Et av de tidlige verk om sigøynerne under holocaust kom fra lingvisten Donald 

Kenrick og journalisten Grattan Puxon i 1972.38 Kenrick og Puxon var tidlig ute i forhold til sine 

tyske kollegaer. Til gjengjeld var deres tilnærming farget av en iver om å legitimere at 

sigøynernes skjebne under krigen ikke var annerledes enn jødenes – det skal dessuten nevnes 

at deres verk ikke var særlig bredt basert på empirisk materiel, eksempelvis i form av 

                                                   

34
 For en oversikt over den lingvistiske forskningen se Minken 2009: 36f. 

35
 Arnold Hermann: Die Ziguener. Herkunft und Leben der Stämme im deutschen Sprachgebiet, Olten: Walter-

verlag 1965: 71. Min kursiv. 
36

 Michael Zimmermann: Rassenutopie und Genozid. Die Nationalsozialistische »Lösung der Zigeunerfrage«, 

Hamburg: Hans Christians Verlag 1996: 24 og 25. 
37

 Ibid. 
38

 Donald Kenrick og Grattan Puxon: The Destiny of Europe's Gypsies, London: Sussex University Press 1972. 

Det skal bemerkes i denne forbindelse av deres perspektiv i aller høyeste grad var påvirket av den 

«intensjonalistiske» tilnærming til holocaust. For intensjonalisme og funksjonalisme, som er dens motsats, se 

Christopher R. Browning: The Path to Genocide. Essays on Launching the Final Solution, Cambridge: 

Cambridge University Press 1992: 86-88. 
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arkivstudier. På tross av slike tilkortkommenheter39 har historikere med rette snakket om en 

ny «problembevissthet» (Problembewußtsein) for perioden fra slutten av 1970-tallet.40 I 

spissen for denne nye bevisstheten stod forskere og menneskerettsaktivister som Joachim S. 

Hohmann og Tilman Zülch.41 I samme kategori kan Rüdiger Vossen plasseres.42 En studie som 

skilte seg ut fra de forannevnte tilhørte genetikeren Benno Müller-Hill som anvendte et 

integrerende syn på offergruppene under naziregimet, derunder både jødene og sigøynerne.43 

Dette påvirket senere integrerte og fruktbare perpsektiver som vi finner hos historikerne 

Henry Friedlander og Sybil Milton.44 Sistnevte to var videre spesielt viktige grunnet deres 

rettmessige polemikk mot «singularisten» Yehuda Bauer.45 Ifølge Bauer og andre holocaust-

forskere var den jødiske erfaringen under holocaust unikt, noe singulært. Singularitetstesen 

møtte stadig sterkere motbør utover på 1990-tallet og er ikke lengre en akseptabell posisjon i 

forskningsstanden – standpunktet er for den del heller ikke filosofisk eller epistemologisk 

holdbart.46 Argumentet om folkemordet på sigøynere møtte riktignok en motreaksjon av den 

amerikanske statsviteren Gunter Lewy.47 Hans tese er imidlertid vanskelig å ta på alvor fordi 

den på den ene siden er inkonsistent og på den andre siden for grunn, og en kan videre 

argumentere med at Lewy har en forutintatt posisjon i denne spørsmålsstillingen.  

                                                   

39
 Fordi man ivret etter å gjøre sigøynernes historie lik jødenes, ble den nevnte intensjonalistiske tilnærming også 

anvendt på sigøynernes historie. I sin tur resulterte dette perspektivet i at studiene ikke ga fullstendig gode svar 

på sigøynerpolitikkens natur under naziregimet. Hitlers manglende interesse for sigøynerpolitikken kan med et 

slikt perspektiv i sin ytterste konsekvens føre til konklusjoner om at sigøynerpolitikken ikke hadde prioritet for 

naziregimet, noe som naturligvis ikke stemmer. Selv om sentrale nazister som Hitler – med unntaket av Himmler 

- ikke hadde den samme interessen for sigøynerpolitikken så var lokalforvaltning og –politi opptatt av 

«problemet». 
40

 Zimmermann 1996: 29.  
41

 Joachim S. Hohmann: Zigeuner und Zigeunerwissenschaft: ein Beitrag zur Grundlagenforschung und 

Dokumentation des Völkermords im "Dritten Reich", Marburg/Lahn: Guttandin & Hoppe 1980; Tilman Zülch 

(Red.): In Auschwitz vergast, bis heute verfolgt. zur Situation der Roma (Zigeuner) in Deutschland und Europa, 

Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1979. 
42

 Vossen 1983. 
43

 Benno Müller-Hill: Murderous Science: Elimination by Scientific Selection of Jews, Gypsies, and Others in 

Germany, 1933-1945, Oxford: Oxford University Press 1988. 
44

 Henry Friedlander: The Origins of Nazi Genocide: from Euthanasia to the Final Solution, Chapel Hill, NC: 

University of North Carolina Press, 1995. Sybil Milton: 'Gypsies and the Holocaust', i The History Teacher, 24. 

årgang, nr. 4, 1991: 375-387; 'Holocaust: The Gypsies', i Samuel Totten, William S. Parsons og Israel W. Charny 

(red.): Century of Genocide: Critical Essays and Eyewitness Accounts, New York: Routledge, 2004. 
45

 For hans syn se Yehuda Bauer: 'Correspondence: «Gypsies and the Holocaust»', i The History Teacher, 25. 

årgang, nr. 4, 1992: 513-515; Rethinking the Holocaust, New Haven: Yale University Press 2001: 59-67. 
46

 Hvis ikke holocaust lar seg forstå som en fellesmenneskelig erfaring, altså som en av mange episoder av 

folkemord, så lar heller ikke denne hendelsen seg forstå rent filosofisk. 
47

 Guenter Lewy: The Nazi Persecution of the Gypsies, Oxford: Oxford University Press 2000. 
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En tidlig representant for en detaljerte og arkivbaserte studier om sigøynerpolitikken, som til 

og med konsentrerte seg om perioden før naziregimet – atypisk for datidens forskning – var 

historikeren Rainer Hehemann.48 Også historikeren Eva Strauß undersøkte perioden før 

naziregimet og studerte tilblivelsen av den bayerske sigøynerpolitikken og mer spesifikt 

vedtaket «sigøynerloven» i delstaten Bayern.49 

Historikeren Michael Zimmermann har en spesiell posisjon i dette studiefeltets historiografi. 

På lik linje med eksempelvis Hehemann, baserte Zimmermanns studier seg på omfattende 

arkivstudier. Ved siden av første bidraget fra 1989, må spesielt Rassenutopie fra 1996 nevnes.50 

På mange måter sementerte sistnevnte publikasjon grunnlaget for empiriske belegg for 

folkemordet på sigøynerne under naziregimet, og enda viktigere med hensyn til ambivalensene 

og utviklingen av sigøynerpolitikken, ja dens karakter. Zimmermann kom senere på 2000-tallet 

også til å være redaktør for en viktig antologi om sigøynerpolitikk – denne avgrenset seg ikke 

til bare Tyskland eller naziregimet, men hadde et mangfoldig karakter.51 Et annet viktig bidrag 

med hensyn til sigøynerpolitikkens karakter var historikeren Martin Luchterhandts bok om 

sigøynere under naziregimet, også hans forskning var empirisk og basert på studier av 

omfattende arkivmateriale.52  

Videre må de nederlandske sosialhistorikerne Leo Lucassen og Wim Willems nevnes. Med 

deres sosialkonstruktive perspektiv skapte de en kontrovers i «Romani Studies». Lucassen 

argumenterte med at nederlandske myndigheters bruk av merkelappsetting (labeling) og 

stigmatisering i seg selv førte til gruppedannelser og etnisk bevissthet hos grupper som 

sigøynere.53 Videre, ikke alle som historisk hadde fått merkelappen «Zigeuner», hadde ifølge 

Lucassen et omvandrende levesett, snakket romani eller hadde en bevissthet om felles røtter. 

En viktig kritikk av den øvrige forskningen var at perioden før naziregimets sigøynerpolitikk 

var underutviklet. «Zigeuner» som en polisiær ordensbegrep ble ytterligere argumentert for av 

                                                   

48
 Rainer Hehemann: Die "Bekämpfung des Zigeunerunwesens" im Wilhelminischen Deutschland und in der 

Weimarer Republik, 1871-1933, Frankfurt am Main: Haag + Herchen 1987. 
49

 Eva Strauß: 'Die Zigeunerverfolgung in Bayern 1885-1926', i Giessener Hefte für Tsiganologie, 3. årgang, nr. 

1-4, 1986. 
50

 Michael Zimmermann: Verfolgt, vertrieben, vernichtet: Die nationalsozialistische Vernichtungspolitik gegen 

Sinti und Roma, Essen: Klartext 1989; Zimmermann 1996. 
51

 Michael Zimmermann (Red.): Zwischen Erziehung und Vernichtung. Zigeunerpolitik und Zigeunerforschung 

im Europa des 20. Jahrhunderts, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2007. 
52

 Martin Luchterhandt: Der Weg nach Birkenau. Entstehung und Verlauf der nationalsozialistischen Verfolgung 

der "Zigeuner", Lübeck: Schmidt-Römhild 2000. 
53

 Leo Lucassen: 'The Power of Definition. Stigmatisation, Minoritisation and Ethnicity Illustrated by the History 

of Gypsies in the Netherlands', i Netherlands' Journal of Social Sciences, 2. årgang, nr. 27, 1991: 80-91. 
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Lucassen i et senere bidrag.54 Willems på sin side dekonstuerte autoritative kilder til 

dominerende forestillinger og syn på sigøynere.55 Willems og Lucassens senere bidrag – samme 

med Annemarie Cottaar – videreførte de nevnte argumentene.56 

Motreaksjonen lot ikke vente på seg. Som representant for kritikerne av nevnte 

sosialhistorikerne kan samfunnsviteren Thomas Acton nevnes.57 Argumentet til Acton kan 

oppsummeres med at sigøynere på et universelt grunnlag representerte èn homogen etnisk 

gruppe med fellesopphav. Viktig for uenigheten mellom disse to leirene var forståelsen av 

etnisitet og hvordan den oppstår. Mens de nederlandske sosialhistorikerne la til grunn et 

sosialkonstruktiv perspektiv i deres forståelse – i tråd med Benedict Andersons «imagined 

communities» – hadde Acton og andre en mer essensialistisk forståelse av etnisitet. Her skal 

det bemerkes at sistnevnte posisjon vanskelig lar seg forene med moderne etnisitetsteori, slik 

dette eksempelvis kommer til uttrykk hos Fredrik Barth og tradisjonen etter ham.58  

1.2.3 Norsk og nordisk forskning 1980 til i dag59 

Fra 1980-tallet, og parallelt med den økende kritikken som særordningen overfor 

«omstreifere» i Norge tok mange studier for seg Misjonens rolle.60 En mangelvare i studien 

av taterne var knyttet til deres kultur- og sosialhistorie, det være seg deres musikk eller 

tradisjonelle håndverk. Noen få publikasjoner behandlet imidlertid dette temaet i annen 
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 Leo Lucassen: Zigeuner: die Geschichte eines polizeilichen Ordnungsbegriffes in Deutschland 1700-1945, 

Köln: Böhlau 1996. 
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 Leo Lucassen, Wim Willems og Annemarie Cottaar: Gypsies and Other Itinerant Groups: A Socio-Historical 

Approach, Basingstoke: Macmillan, 1998. 
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 Thomas Acton: 'Modernity, Culture and “Gypsies”: Is there a Meta-Scientific Method for Understanding the 

Representation of ‘Gypsies’? And do the Dutch really Exist', i The Role of the Romanies: Images and Counter-

Images of "Gypsies"/Romanies in European cultures, Nicholas Saul og Susan Tebbutt (Red.), Liverpool: 

Liverpool University Press 2004. 
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 Fredrik Barth (red.): Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference, Oslo: 

Universitetsforlaget 1969. For en utvidet diskusjon av dette temaet, se Minken 2009: 40ff. 
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 Det har ikke vært mulig for denne avhandlingens vedkommende å studere eller vurdere alle funn som nylig ble 

fremlagt av tater-/romaniutvalget. For mer om disse funn, se Vedlegg til NOU 2015:7 Assimilering og motstand. 

Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. 
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 Et utvalg er den følgende: Ellen Marie Marvik: ”Et merke ble satt på personer og slekter”: om taterne i Norge. 

Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitet i Oslo 1983; Sam Saenger: ”Fra fant til folk": den norske 

omstreifermisjonens virksomhet i mellomkrigstiden (1920- og 30-årene): en sosialhistorisk undersøkelse. 

Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1983; Joar Tranøy: Ideologisk legitimitet og særomsorg: 

ideologiske legitimeringers utvikling i Norsk misjon blant hjemløses særomsorg blant omstreiferne i Norge. 

Mellomfagsoppgave i kriminologi, Universitetet i Oslo 1985; En særomsorg blir til. Magisteravhandling i 

kriminologi, Universitetet i Oslo 1988. 
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halvdel av 1900-tallet.61 Som eksempel kan Ragnhild Schlüter nevnes. På et område må 

imidlertid Schlüter korrigeres. Hun argumenterte med at handelsloven rammet de 

reisende spesielt «…både ved at ’løsgjengere og tiggere’ ble nevnt blant dem som ikke 

måtte tilstås næringsbrev på omførselshandel, og ved at siktemålet var å utradere den type 

omførselshandel som de reisende praktiserte».62 Schlüter beskrivelse av handelslovens 

bestemmelser om omførselshandel er ikke treffende: Handelsloven var en sammensatt lov 

som regulerte handelen generelt. Og når det gjelder omførselshandel, så var ikke dens 

regulering spesielt tuftet på «de reisende», siktemålet var altså ikke nødvendigvis å 

utradere taternes omførselshandel. Prinsippet som ble gjort gjeldende overfor alle 

personers omførselshandel gikk ut på at denne handelen skulle reguleres og bringes i 

ordnede former, slik det ble uttrykt.63 Selv om Schlüters premiss ikke stemte så hadde hun 

rett i sin konklusjon om omførselshandel og tatere, nemlig at: 

«en del lensmenn og politimestre i distriktene nektet å utstede ’næringsbrev’ til reisende som 
drev med småhandel. Enkelte så dette som en mulighet til å komme ’omstreiferuvesenet’ til livs. 
Den viktigste konsekvensen av handelsloven var at en tradisjonell inntektskilde, benyttet av 
reisende i mange generasjoner, var blitt fanget opp og regulert av lovverket. Den nye loven 
hadde gjort en rekke reisende til ’lovovertredere’».

64 

En hovedvekt av publikasjonene om tatere på 1990-tallet omhandlet myndighetens 

politikk overfor gruppen.65 Denne utviklingen var delvis en reaksjon på det såkalte 

minoritetspolitiske vendepunktet – riktigere sagt utviklingen av minoritetssaksfeltet 

generelt og synet på gruppen som en etnisk minoritet spesielt – som inntraff på 1970- og 

1980-tallet. Denne fasen av forskningen var viktig fordi det var et første forsøk på å 

redegjøre for politikkområdet uten at forfatterne hadde noen siviliserings- eller 

oppdragelsesvisjoner overfor taterne, noe som hadde preget publikasjonene om gruppen i 

første halvdel av 1900-tallet. Det var likevel en stor svakhet med deler av denne litteraturen 

                                                   

61
 Øyvin Ribskog, som selv jobbet i politiet, var tidlig ute med en bok om kremmere, der tatere utgjorde en av 

flere grupper, se Ribskog: Kremmere: dagdriverliv på landevegen, Oslo: Universitetsforlaget 1963; Marit Lien: 

Reisendes musikk: om musikktradisjoner blant norske tatere. Hovedoppgave i musikk, Universitetet i Trondheim 

1990. Ragnhild Schlüter: De reisende: En norsk minoritets historie og kultur, Oslo: Ad Notam Gyldendal 1993. 
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 Schlüter 1993: 42. Min kursiv. 
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 Se kapittel 6 og 7. 
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 Schlüter 1993: 42. Mine kursiv. 
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 Ved siden av nevnte Schlüter, kan disse eksemplene nevnes: Roger Rydberg: Uten livets rett: flyktning i eget 

land. Åsen: Dokumentarforlaget 1994. Olav Rune Ekeland Bastrup og Aage Georg Sivertsen: En landevei mot 

undergangen: utryddelsen av taterkulturen i Norge. Oslo: Universitetsforlaget 1996. Agnar Austvik: Folket som 
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– vedrørende myndighetenes politikk overfor gruppen – at fremstillingene ikke var 

dyptgående og som regel heller ikke basert på arkivstudier. Dette førte i enkelte 

sammenhenger til feilaktige konklusjoner. Nedenfor følger noen få eksempler. 

Eksempelvis hevdet enkelte at Misjonen var en stor pådriver i at dyrevernlovens 

bestemmelse om hestehold ble vedtatt.66 Dette stemmer naturligvis ikke.67 Også når det 

gjelder nevnte bestemmelser om omførselhandelen ble temaet behandlet på en unøyaktig 

og feilmessig måte. Rune E. Bastrup og Aage G. Sivertsen hevdet således at «handelsloven 

av 1921 [sic!]» presiserte at omførselshandel bare kunne drives innenfor 

hjemstedskommunen, og fordi «taterne ikke hadde hjemstavn, utelukket dette taterne fra 

å drive sitt erverv på lovlig måte».68 Dette er en problematisk slutning ut fra flere forhold. 

Rent empirisk, og slik det fremgår av den foreliggende avhandlingen, så hadde ikke tatere 

som gruppe nødvendigvis vanskeligheter med å få utstedt tillatelse på omførselshandel. 

Dessuten var det flere måter å få denne tillatelsen på: Det kunne skje med en skriftlig 

tillatelse av stedets politi. I slike tilfeller gjaldt tillatelsen bare i den kommunen. Tilltalesen 

kunne også erveres ved utstedelse av næringsbrev på omførselhandel, og da kunne 

tillatelsen gjelde i flere kommuner eller for hele landet.69 Videre antas det implisitt at 

tatere generelt ikke hadde hjemstavn, noe som ikke er ulik enkelte myndigheterspersoners 

syn på tatere hjemstavnsløse personer, og er altså et virkelighetsbilde som ikke stemmer. 

Norges forskningsråds (NFR) delprogram om taterne og det norske samfunnet ble 

igangsatt i 1996, og resultatet var en rekke dyptgående studier, deriblant undersøkelser 

basert på omfattende arkivstudier.70 Her må særlig nevnes studien til historikeren Per 

Haave av steriliseringslovens praktisering, og sosiologen Karen-Sofie Pettersens 

undersøkelse av vergerådslovens (barnevernlovens) praktisering. Haave har dokumentert 

at det i perioden 1934-1977 ble utført omtrent 40.000 steriliseringer med hjemmel i 1934-
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 Bastrup og Sivertsen 1996: 101. Thor Gotaas: Taterne. Livskampen og eventyret. Oslo: Andresen & 

Butenschøn, 2000: 388–389.  
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 Se Per Haave: Sterilisering av tatere 1934-1977: En historisk undersøkelse av lov og praksis, Oslo: Norges 

forskningsråd, Området for kultur og samfunn 2000: 311ff, samt den foreliggende avhandlingens kapittel 8. 
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 Bastrup og Sivertsen 1996: 102 og 103. 
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 Riktignok måtte også denne tilltatelsen fremvises på nye steder som omførselshandleren kom til. 
70

 Ved siden av allerede nevnte Haave 2000, og Pettersen 1997, kan disse nevnes: Bjørn Hvinden (red.): 

Romanifolket og det norske samfunnet. Følgene av hundre års politikk for en nasjonal minoritet, Oslo: 

Fagbokforlaget 2000. 
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loven, og rundt 500 med hjemmel i den nazistiske loven. Av disse ble 95% foretatt etter 

eget samtykke. Haave har dokumentert at 125 tatere ble sterilisert i nevnte periode. 109 av 

disse ble sterilisert med hjemmel i 1934-loven: 57 etter eget ønske, 22 etter egen søknad og 

samtykke fra verge, og 30 etter begjæring fra verge. Resterende 16 personer ble sterilisert 

etter den nazistiske loven.71 Pettersen har på sin side dokumentert Misjonens avgjørende 

rolle i bortsetting og anvendelse av barnevernloven overfor tatere. Argumentasjonen til 

Misjonen bygde på nedvruderingen av taterforeledrenes levesett som ble ansett som 

skadelig for barna. Altså var barnevernstiltakene overfor taterne utgitt for å være et 

redningsprosjekt.72   

NFRs delprogram mente dessuten i sluttvurderingen av prosjektet at det var 

maktpåliggende med fremtidige studier av politi- og rettsvesenets behandling av tatere, 

altså den foreliggende avhandlingens tema.73  

Taternes og sigøynernes historie behandles for øvrig også i trebindsverket Norsk 

innvandringshistorie.74 Når det gjelder sigøynerne mer spesifikt har det siden 1970-tallet 

vært et spesielt fokus på ett forhold i myndighetenes politikk overfor gruppen, nemlig 

adgangsforbudet mot gruppen i 1927 og dens konsekvenser for de norske sigøynerne.75 På 

tross av dette har vi inntil nylig ikke detaljert kjent til gruppens skjebne etter 

avvisningen.76 Heller ikke har de nevnte studier undersøkt fremmedlovens praktisering på 

lokalt nivå i perioden 1915-1927, noe som er anliggendet i denne avhandlingen.77 
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 Se Karen-Sofie Pettersen: En kvalitativ studie av tiltak rettet mot barn av tatere i perioden 1914-1986, 
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2015. 
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 I denne sammenheng må det påpekes at det fra tidligere finnes én begrenset lokal studie av fremmedlovens 

praktisering, se Joar Tranøy: ‘Lokalsamfunnets og sigøynernes rettssikkerhet under 1. verdenskrig’, i Nils 
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Når det gjelder forskningen i Sverige foretok forskeren Norma Montesino i en avhandling 

fra 2002 en undersøkelse av politikken overfor gruppen sigøynere i Sverige.78 Riktignok 

behandler hun både gruppen «tattare» så vel som «zigenare».79 Hennes studie er inspirert 

av Leo Lucassen og Wim Willems.80 Imidlertid retter hun også en kritikk mot disse 

historikerne. Ifølge henne går de i samme fallgruven som mange forskere før dem. 

Lucassen og Willems forsøker, ifølge Montesino, å forklare mange ulike fenomen på en 

gang, deriblant sigøynerpolitikk, sigøynernes sosiale og økonomiske organisasjon, deres 

utenforskap.81 Med dette gjør Lucassen seg sårbar for kritikk. Derimot ser Montesino 

verdien av Lucassens studie ved at den fokuserer sigøynere som en underordnet kategori i 

sosialpolitisk sammenheng. Dessuten har hun sans for problematiseringen som Lucassen 

foretar av forestillingene om at mobilitet ofte bare assosieres med sigøynere. Det er også 

denne tilnærming som Montesino langt på vei følger i sitt studium.  

Montesino behandler dessuten også vedtaket av den svenske utlendingslov fra 1914.82 

Imidllertid studerer ikke hun anvendelsen av denne loven i praksis. Dette gjorde derimot 

Ludvig Wikander nylig i forbindelse med en rapport han leverte til Vitboken.83 Wikanders 

studie er interessant og viktig fordi den studerer lovanvendelsen, og dette på tross av at 

den ikke er særlig detaljert.84 Av de omtrent 33.200 tilfeller der personer ble hindret 

adgang til Sverige eller i å bli i landet var det omtrent 60 tilfeller som angår sigøynere i 

tidsperioden 1920-1945.85 Ifølge Wikander ble bestemmelsen i den svenske utlendingsloven 
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mot sigøynere generelt ikke anvendt som utvisnings eller avvisningsgrunn. Den viktigste 

begrunnelsen for avvisning eller utvisning av sigøynere var at de manglet gyldige 

legitimasjonspapirer. Wikanders forklaringer er at ulike grensepoliti vurderte situasjonene 

ulikt. Staten hadde et mål om å utestenge sigøynerne og at dersom andre lovbestemmlser 

ikke var tilstrekkelig, kom sigøynerparagrafen til anvendelse.86  

I 1993 studerte den svenske etnologen Birgitta Svensson i en avhandling taterne og 

rettsvesenet.87 Hun følger to kjente «taterslekter» og deres møte med rettsvesenet i 

perioden 1700-1900-tallet.88 Svenssons anliggende er å undersøke hvordan identiteten til 

taterne blir til i møtet og interaksjon med rettsvesenet, noe som gjenspeiler i følgende 

spørsmålsstilling; «[…] hur skapes kulturell identitet utifrån, parallellt med att en kamp för 

moralisk värdighet sker inifrån gruppen?».89 Dessuten knytter Svensson langt på vei 

utviklingen av myndighetenes politikk overfor gruppene i konteksten av «folkhemmet». 

For Svensson var selve konstruksjonen av «tattarplågan» en forutsetning for realiseringen 

av «folkhemmet».90  

I en nylig doktoravhandling kritiseres dette synet av Martin Eriksson som avviser det 

såkalte harmoniske 1950-tallet – som Svensson mener er tidspunktet for da tatere slutter å 

være et offisielt problem på sentralt nivå.91 Eriksson mener at koblingen mellom 

«folkehemmet» og «tattarplågan», og derav at 1950-tallet skulle danne et sluttpunkt for 

«tattarplågan», er lite tilfredsstillende som forklaring.92 Eriksson vektlegger heller at ideer 

om rase og biologisk arv gradvis uteble av den politiske debatten i kjølvannet av andre 

verdenskrig. Eriksson mener imdilertid at «tattarplågan» ikke forsvant, men heller minket 

i intensitet i forhold til tidligere.93 Ifølge historikeren Jan Selling94 – inntraff bruddet i den 

svenske «romapolitikken» på 1950-tallet. Da valgte man ifølge Selling en annen «riktning 
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än den socialt repressive tyska praktiken och den norska modellen av kulturell 

avprogrammering utlagd på en kristen stiftelse».95 Dette forklares med at den uttrykkelige 

antiziganismen ikke lengre hadde politisk konsensus.96     

Den finske sosiologen Martti Grönfors har i en studie fra 1979 undersøkt forholdet mellom 

politiet og finske sigøynere.97 Selv om studien er relevant med hensyn til tema, fører valg 

av særlig metode, men ikke minst også samtidsperspektivet, at studien ikke har blitt ansett 

som relevant for den foreliggende avhandlingen. Grönfors kritiseres, dog med 

utgangspunkt i andre publikasjoner enn nevnte, av den finske historikeren Miika Tevonen 

på grunn av hennes konfliktperspektiv:  

If the Roma were wilfully isolating themselves from the surrounding society, as 

Nygård, Grönfors and others have assumed, and if they were, as the contemporary 

press would have it, in a state of perpetual ‘war’  with the only major source of food 

and housing in the countryside – the peasantry – how could they possibly make ends 

meet?
98

 

I sin avhandling – der det for øvrig anvendes et perspektiv på etnisitet inspirert av Fredrik 

Barth99 – retter Tevonen kritikk mot den ofte antatte fiendtligheten («fundamental 

antagonism») mellom sigøynere og reisende på den ene siden og den bofaste befolkningen 

på den andre. I den forbindelse kritiserer han den tidligere nevnte Svensson for å legge til 

grunn en feiltakelse om at sigøynere og reisende var en «stigmatized underclass prone to 

banditry and violence».100 De nederlandske sosialhistorikerne Lucassen og Willems kritikk 

av konfliktperspektivet er tydelig sporbart hos Tervonen, noe som også påpekes 

eksplisitt.101  
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Dette konfliktperspektivet, eller skal vi si den tidvis unyanserte elendighets- og 

offergjøringsperspektivet, er i Norge blitt kritisert av historikeren Arnvid Lillehammer.102 

Det er ifølge Lillehammer i perioden fra 1700-tallet og til 1850 – basert på hans studie av 

ulike attester og dokumenter – ikke dekning for forfølgelses- og konfliktperspektivet: 

«Hadde dei [tatere] attestar, og aller helst reisepass, og elles oppførte seg sømeleg, kunne 

dei reisa omtrent heile livet utan å hamna i tukthus eller festning».103 Videre plasserer 

Lillehammer forståelsen av tatere under det videre «omstreifer»-betegnelsen.104  

Historikeren Anne Minken imøtekommer Lillehammers tilnærming et stykke på vei, men 

mener at fraværet «av etniske kriterier og vektleggingen av kriminell atferd i lovtekstene 

betyr imidlertid ikke at myndighetene utelukkende forsto taterne som en del av et generelt 

fattigdoms- og omstreiferproblem […]».105 Selv om både Sundt og Lillehammer kan ha rett 

i at taterne i annen halvdel av 1700-tallet halvdel i mindre grad enn tidligere tider kan ha 

blitt oppfattet som en spesifikk folkegruppe, forklarer ikke Lillehammer hvorfor denne 

avstagmatisering og avetnifiseringen skjer, ifølge Minken.106 Hun mener at dette 

fenomenet kan forklares på flere måter. Avetnifiseringen kan skyldes endringene innad i 

gruppa, at kulturelle skillelinjer ble gradvis mer utvisket. Enda viktigere er en annen 

forklaring som Minken anvender, nemlig myndighetenes praktisering av lovverket. I og 

med at myndighetene, grunnet blant annet humanisering av rettsvesenet, ikke ønsket å 

bruke lovens bokstav – som deriblant innebar dødsstraff – så ble heller ikke betegnelsen 

tatere anvendt.107 Om Minkens avhandling for øvrig må bemerkes at den i mange 

henseender er et velkomment bidrag til forskningsstanden. For det første er Minkens 

anliggende ikke 1900-tallet, tidsrommet som hovedtyngden av forskningen av gruppene 

tatere og sigøynere har hatt som omdreiningspunkt – i norsk så vel som internasjonal 

forskning.108 For det andre har Minken en transnasjonal- eller statlig perspektiv ved at 
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studien tar for seg hele Norden fra 1400-tallet til 1850. Sistnevnte er et viktig og 

velkomment metodisk grep i denne tematikken.  

1.3 Gruppebetegnelsene tatere og sigøynere – Avhandlingens begrepsbruk 

Flere utfordringer blir relevante for historikeren med hensyn til gruppebetegnelsene tatere 

og sigøynere. Første problem som melder seg er av analytisk karakter: Hvordan 

korresponderer betegnelsene til mangfoldet av termer som har vært anvendt i 

myndighetenes omtale av ulike grupper i samfunnet? Dernest, og for det andre handler 

utfordringen om etikk, altså hvordan skal forskeren forholde seg til det faktum at deler av 

gruppene i Norge i dag oppfatter betegnelsene tatere og sigøynere som støtende. Eller for å 

snu det på hodet, dersom jeg hadde anvendt eksempelvis begrepene rom- og romani, hva 

med de personene tilhørende gruppene som heller foretrekker å bli kalt for tatere og 

sigøynere? Det ligger et spenningsmoment mellom disse to hensynene som gjør at de 

delvis gjensidig utelukker hverandre. Det finnes ikke én riktig løsning på dette 

terminologiproblemet. Jeg har vektlagt de analytiske hensyn og bruker de gamle 

begrepene tatere og sigøynere  

«Omstreiferuvæsenet» var et sakskompleks – et politisk saksområde som i varierende grad 

og implisitt eller eksplisitt kom til uttrykk – for myndighetene på 1900-tallet så vel som i 

tidligere perioder. Uansett hvordan dette såkalte uvesenet ble definert eller omtalt, må 

tolke språket som en viktig del av myndighetenes politikk overfor de gruppene som i dag 

kalles for «romani (tatere/reisende)» og «rom (sigøynere)». Disse betegnelsene, med gamle 

begreper i parantes, ble nettopp anvendt om gruppene i stortingsmeldingen om nasjonale 

minoriteter.109 Utvalget som nylig var nedstatt av regjeringen for å undersøke den norske 

statens politikk overfor taterne avnende et annet begrepsapparat, nemlig «taterne-

/romanifolket». I denne avhandlingen anvender jeg som forannevnt betegnelsene tatere og 

sigøynere, og visse steder følger jeg kildenes betegnelser, som eksempelvis «omstreifere». 

Hovedbegrunnelsen for dette valget er at dersom vi skal kunne forstå og tilnærme oss 

politiets og domstolenes maktutøvelse, er det avgjørende å kunne komme nær den 
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språklige virkelighet som eksisterte i disse samfunnsinstitusjonene til enhver tid. 

Betegnelser som «omstreiferuvæsenet», «omstreifer- og lassaronplagen», «Zigøinerplagen» 

rommet klagepunkter som ikke bare kan eller bør reduseres til å gjelde de grupper som i 

dag utgjør to av Norges nasjonale minoriteter, nemlig romani (tatere) og rom (sigøynere), 

slik disse ble definert på tidlig 2000-tallet.  

Innad i gruppene er det i dag delte syn på bruk av terminologien. Samtidig hersker det en 

relativ avgrenset og konsekvent forståelse av tatere og sigøynere som to ulike etnisk 

homogene grupper uansett hvilke betegnelser som anvendes. Selv om norske myndigheter 

ikke på en fullgod måte har redegjort for grunnene bak valget om å operere med to ulike 

nasjonale minoriteter, er det både innad i gruppene så vel som i samfunnet stor enighet 

om at disse gruppene konstituerer distinkte etniske grupper.110 En slik forståelse har likevel 

ikke vært gjeldende historisk. Eksempelvis anvendte myndighetene på 1800- og 1900-tallet 

svært mange begreper for å beskrive taterne.111 Og på tross av hvilke betegnelser som har 

vært brukt, så har ikke forestillingene om gruppen alltid vært tuftet på etnisitet. Noen 

eksempler er omstrippere, omstreifere, tatere, fant, fark og splint som alle er eksonymer, 

altså utgruppenavn, betegnelser som storsamfunnet har anvendt på gruppene.112 På 1900-

tallet fikk betegnelsen «omstreifer» dessuten gjennomslag som en byråkratisk betegnelse, 

og det var dette begrepet som oftest var anvendt i lovverket for å betegne gruppen(e).113 

Myndighetenes bruk av betegnelsen «omstreifer», i lovverk så vel som forvaltning, er en 

viktig detalj i historien mellom storsamfunnet og dem som ble kalt «omstreifere». 

Begrepet var naturligvis utydelig: Med «omstreifere» siktet lokale og sentrale myndigheter 

til en bredere gruppe, eller et større sjikt, i samfunnet enn den gruppen som i dag kalles 
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tatere i etnisk forstand – slik vi skal se nedenfor med hensyn til Misjonens 

kategoriseringsmakt. Med andre ord: Ikke alle som ble kalt «omstreifere», var tatere. Når 

det gjelder gruppen som ble omtalt som sigøynere, og som kom til Norge i annen halvdel 

av 1800-tallet114, var lokal- og sentralforvaltningen relativt sett mer konsekvente og 

selvsikre med begrepsbruken.  

Uenigheten om begrepsbruken er heller ikke avgrenset til folkegruppen selv, også 

forfattere på temaet har gjennom tidene vært uenige. Anne Minken argumenterer 

overbevisende for at definisjonene av gruppen og deres opphav har vekslet mellom en 

«sosio-økonomisk og en etnisk forklaringsmodell».115 Den etniske fortolkningsmodellen 

vektlegger språklige og andre kulturelle markører, mens den sosio-økonomiske modellen 

fokuserer på disse gruppenes økonomiske tilpasning i egenskap av utøvere av ambulerende 

yrker, samt gruppenes sosiale status som utgrupper.116 I en sosio-økonomisk modell tolkes 

taterne som en «innenlandsk gruppe som har fått sitt særpreg gjennom en tilværelse i 

samfunnets ytterkanter».117 Den etniske fortolkningen i Norge hadde en av sine talsmenn i 

presten og folkelivsgranskeren Eilert Sundt.  

I en historiefaglig sammenheng taler mange grunner for å beholde de betegnelsene som 

ble brukt av historiens aktører. Når myndighetene omtalte noen som «omstreifer», var 

dette som nevnt ikke uten videre en henvisning til en person som etnisk eller kulturelt 

tilhørte den gruppen som i dag forbindes med eksempelvis taterne. Det kunne simpelthen 

være en betegnelse på individer, som i likhet med taterne, hadde et levesett samfunnet 

vurderte som et avvik fra normen, og som ble stigmatisert. Nyansene er altså viktige, og 

disse kan gå tapt dersom man erstatter henvisninger til «omstreifere» med for eksempel 

tatere, romanifolket eller romani.  

På den andre siden finnes det i avhandlingens kildemateriale eksempler på individer som 

har en egenidentifikasjon som tater og reisende, og som omtaler seg selv som sådan. Å 

endre betegnelsen tater som en person brukte om seg selv, vil rimeligvis kunne ses på som 
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et overgrep fra forskerens side hva gjelder vedkommendes egenidentitet. Det samme 

gjelder for så vidt andre veien, altså å bruke taterbetegnelsen om et individ som ikke har 

hatt en slik selvidentifikasjon. Det finnes med andre ord ikke et enkelt og fult ut 

konsekvent svar på spørsmålet om begrepsbruken. I de fleste tilfeller er man nødt til å 

navigere og forhandle mellom de til enhver tid anvendte begreper og betegnelser. På 

denne måten kan vi på en mest mulig nøyaktig og direkte måte adressere fortiden og de 

tilhørende holdninger, språk og omstendigheter. 

Begrepsvalget i denne avhandlingen er selvsagt ikke uten problemer og unøyaktigheter. 

Derfor viser jeg så langt som råd til kildenes egne betegnelser. I vår sammenheng er 

politiets og lovgivernes kategorisering av individer som «omstreifer» eller tater viktigere 

enn personenes egenidentifikasjon.118 Det er ikke sigøynernes identitetformasjon som er 

anliggende for avhandlingen; emnet er derimot myndighetenes politikk slik den ble 

realisert av politiet og domstolene.119 Selv om det eksempelvis skulle vise seg at politiet i en 

sak feilaktig antok at personen var tater eller sigøyner, er lovanvendelsen i en slik sak 

likevel relevant for avhandlingens problemstilling dersom politiet gikk ut fra at personen 

tilhørte en av gruppene. I slike tilfeller vil saken være vel så relevant fordi avhandlingens 

anliggende. Det er slikt sett irrelevant i vår sammenheng om det skulle vise seg at en 

person kulturelt eller på andre måter ikke tilhørte gruppene, men som bare ble 

kategorisert og forstått som sådan. Det viktigste er å tilnærme seg hvordan politiet og 

domstolene tenkte og handlet når de trodde eller mente å utøve makt overfor individer 

som ble kategorisert som «omstreifere», tatere osv.  

I kapittel 3 blir politiets og lensmennens syn på gruppene og deres ulike gruppeforståelser 

behandlet. Dette kapitlet kaster ytterligere lys over hvor sammensatte gruppebetegnelsene 

ble oppfattet. I forbindelse med den foreliggende avhandligens begrepsbruk er det nyttig å 

studere hvordan en mektig insitusjon som Misjonen forvaltet og veiledet myndighetene i 

forståelsene av betegnelsene «omstreifere», tatere og sigøynere.  
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Misjonens generalsekretær Ingvald B. Carlsen gjorde i et notat fra august 1933 rede for 

begrepene «omstreifer og løsgjenger». Ifølge Carlsen var begrepet «omstreifer» synonymt 

med gruppen som i Sverige kaltes «tattare», og som tilsvarte de norske betegnelsene tater, 

fant, splint etc. Carlsen mente at «omstreifer»-begrepet kunne forstås både i egenskap av 

«rase» og «levevis». Den såkalte omstreiferen hadde «i sin slekt et innslag av fremmede 

elementer, vesentlig av sigøinere, men også av andre utenlandske omstreifere».120 Forstått 

ut fra levevis mente Carlsen at «omstreifer»-gruppen hadde  

et utpreget hordeinstinkt, holder sterkt på slekten, reiser som regel med familie. 

Ernærer sig ved betling og handel. Driver uregelmessig erhverv som blikkenslager, 

kobbersmed, ståltrådarbeider, hesteskjærer («dyrlæge»), bytter hester og klokker 

m.v.
121

  

Han henviste til Kirkedepartementets rundskriv fra juli 1904, der begrepet «omstreifere i 

egentlig forstand» ble anvendt. Carlsen mente at sistnevnte betegnelse omfattet både de 

som var omstreifere «ved avstamning, som er av omstreiferslekt, og de som lever på 

omstreifervis, selv om de opprinnelig er fastboende».122 Carlsen konstruerte her en 

definisjon av «omstreiferen» både ut fra et rasebiologisk kriterium, men også basert på 

sosiologiske faktorer. Dessuten ble både tatere og sigøynere inkluderte i denne kategorien. 

Med andre ord, heller enn å innsnevre og tydeliggjøre grensene mellom de ulike 

kategoriene som var satt opp i rundskrivet, konstruerte Carslen en vid og enda mer 

forvirrende kategori av «omstreifere». 

Med hensyn til begrepet løsgjenger mente Carlsen at dette kunne sidestilles med det 

svenskene kalte for «lösdrivare». Løsgjengeren var vanligvis «av norsk avstamning, av 

fastboende foreldre og har hatt eller kan stundom ha et hjem».123 Dessuten hadde 

løsgjengeren, på et eller annet tidspunkt, grunnet manglende oppdragelse, drikk eller 

liknende forhold kommet utenfor «det borgerlige samfund og lever mere eller mindre som 

parasitt».  

                                                   

120
 RA, PA–0793, Fh Enkeltsaker, L0156: «Fra Carlsen [til ukjent adressat]», 25.8.1933.  

121
 Ibid.  

122
 Ibid. Kursiv i original. 

123
 Ibid. 



26 

 

På tross av den ovennevnte generaliseringen som Misjonen opererte med, og til tross for 

organisasjonens dominerende makt i dette saksfeltet, samsvarte ikke politiets forsåelser 

med organisasjonens i avhandlingens periode.124  

1.5 Kildematerialet 

Kildene som ligger til grunn for avhandlingen er hovedsakelig hentet fra arkivene etter 

politi og domstoler. Disse befinner seg i statsarkivene rundt omkring i landet. Jeg har 

innhentet materiale fra seks av åtte statsarkiver.125 I tillegg har jeg supplert disse kildene 

med arkivmateriale med opphav i ulike departementer som befinner seg på Riksarkivet i 

Oslo. Likeledes har jeg brukt noe materiale fra Misjonens arkiver, som også beror i 

Riksarkivet. Disse kildenes karakter blir nedenfor presentert og analysert. Imidlertid er det 

på sin plass å redegjøre for valget av kilder og på et generelt grunnlag avklare hvorfor 

akkurat disse kildene er relevante for avhandlingens tema. En slik kontekstualisering er 

også veiledende for presentasjonen av kildene som følger nedenfor. 

I en avhandling som har som formål å besvare spørsmålet om politiets og domstolenes 

praktisering av lovverket, er det nødvendig å undersøke premissene for vedtaket av de 

respektive lover. Det er noe selvsagt med dette argumentet: Det er ikke bare lovens endelig 

bokstav og utforming som er styrende for hvordan lovene blir forstått og praktisert. Også 

Lovgivernes intensjoner er relevante og nødvendig å utforske. I denne sammenheng må 

det påpekes at kilder til lovverket ikke bare ligger i lovgivernes diskusjoner, men at også 

kilder fra regjeringen og sentraladministrasjonen vesentlige å behandle (se 1.5.5). 

Departementene spiller en viktig rolle i forarbeidet til lovene, ikke minst også i ettertid i 

tolkningsspørsmål som måtte melde seg i praktiseringen av lovverket. 

Dernest og mer direkte åpenbart er valget av kilder som er produsert av de lokale 

myndigheter, herunder også domstolene på det lokale plan. Denne avhandlingens 

definitivt viktigste bidrag er studiens lokale forankring. Å studere kildemateriale etter det 
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stedlige politiet, slik som eksempelvis politirapporter, og domstolenes rettsdokumenter er 

avgjørende (se 1.5.1-1.5.4).  

Slik dette også fremkommer i kapittel 2, har jeg hatt som et særlig anliggende å fange 

prosesser i politiets og domstolenes myndighetsutøvelse. Å fange hele prosesser er viktig i 

denne sammenhengen fordi dette samlet sett gir oss et bedre utgangspunkt for å besvare 

avhandlingens problemstillinger. Det er ikke gjennom en enkelthendelse eller isolert 

bemerkning at vi kan erverve kvalitative kunnskaper om temaet: Det gjennom å forfølge 

en prosess fra eksempelvis arrestasjon, eventuelt henleggelse eller påtale og domavsigelse 

at vi kan fange svar på våre spørsmålsstillinger. 

Med kilder fra politiet og domstolene siktes det til materialet som disse har produsert og 

etterlatt seg som resultat av deres virke. Det vil eksempelvis si alt fra ulike protokoller til 

politirapporter og dommer. Politirapporter var en del av politietatens etterforskning og ble 

til slutt gjenstand for rettens behandling av en sak. Når det gjelder kilder fra domstoler, 

altså rettsdokumenter (domsakter), ble også disse arkivert hos politiet ved sakens 

ferdigbehandling. Etter at en sak ble pådømt, gikk saksdokumentene først til det fengselet 

der vedkommende sonet sin dom. Etter endt soning ble saksdokumentene sendt tilbake til 

politikammeret som hadde sittet med etterforskningsansvaret. Jeg skal i det følgende som 

nevnt først presentere kildene og si noe om deres særtrekk. Deretter skal jeg si noe om 

kildeomfanget. 

1.5.1 Protokoller 

Ved hjelp av protokoller, tidvis kalt for journaler, holdt politiet kontroll over etterforskning 

og behandling av sakene som kom inn til etaten. Protokollene og journalene var slik sett et 

særdeles viktig arbeidsverktøy for politiet. Opplysningene i disse kildene er riktignok 

nokså knappe. På tross av dette har protokollene og journalene vært viktige også i mitt 

letearbeid i arkivene for å oppspore relevante kilder, dog fremkommer ikke dette alltid i 

kildehenvisningene i avhandlingen i tilfeller der disse har fungert som hjelpemidler.126 

                                                   

126
 Kildehenvisningen til politisakene og domsmaterialet er naturligvis så nøyaktig og detaljert at det er relativt 

enkelt å ettergå meg i sømmene, altså å finne de saker som er behandlet. Dette kan gjøres selv om man ikke har 

tilgangen til den knappe informasjonen som fremkommer i protokollene.   
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På et generelt plan kan det skilles mellom to typer protokoller. Den ene typen er 

saksorientert og ble anvendt på et bestemt saksforhold. Den andre typen protokoller er av 

generell karakter og er ikke begrenset etter saksforholdets umiddelbare natur. 

Husvilleprotokoller er eksempler på førstnevnte type protoller og inneholder 

personopplysninger om dem som overnattet i politiets husvillearrest.127 Passprotokoller 

inneholder oversikt over utstedte pass. Eksempler på saksforhold som vanligvis fikk sine 

egne protokoller er tillatelser til handel eller omvisning på offentlig sted. Også disse 

inneholder kursoriske innførsler og nedtegnelser om slike tillatelser. 

Bøteprotokoller hører inn under den andre protokolltypen. Her er det nedfelt hvilke 

forseelser som ble møtt med bøter. I disse protokollene er samtlige saker som endte med 

bøter innført. Sakens sakspapirer er imidlertid ikke vedlagt. For å gjenfinne disse må man 

merke seg dato og sted for forseelsen og lete etter saksdokumentene i forseelsessaker. 

Saksdokumentene for forseelsene er ikke alltid oppbevart etter 1950 og har med unntak av 

noen stikkprøver fra hvert enkelt år blitt kassert. For perioden før 1950 er disse som regel 

bevart i esker under betegnelsen forseelsessaker. Tilhørende den andre typen protokoller 

er også vaktbøker, anmeldelsesprotokoller og justisprotokoller. Vaktbøkene inneholder 

politiets daglige nedtegnelser, og er for politiets dagbøker eller loggbøker å regne. Alle 

henvendelser som kom inn til etaten, ble ført inn i vaktboka. Vaktbøkene er slik sett det 

laveste nivået i det materialet politiet har etterlatt seg. Det dreier seg om kilder med første 

informasjon i saker som åpnes for etterforskning. Anmeldelser som ofte ble ført i egne 

protokoller – anmeldelsesprotokoller – ble vanligvis først ført inn i vaktjournalene.  

I likhet med den første protokolltypen inneholder for så vidt også justisprotokollene 

opplysninger om bestemte saksforhold, nemlig oversikter over forbrytelser og forseelser.128 

Justisprotokollene var likevel ikke saksspesifikke på samme måte som for eksempel 

passprotokollene. Vanligvis inneholdt justisprotokollene nedtegnelser om mange ulike 

saksforhold. Det ble riktignok som regel skilt mellom forbrytelser og forseelser. I 

justisprotokollene ble det mest typisk innført når en sak ble anmeldt, hva etterforskningen 

omfattet, hvem som ble avhørt, hvilke politidistrikter som ble kontaktet for ytterligere 

                                                   

127
 Informasjonen som fremkommer i denne typen protokoll er sparsomt, se eksempelvis Statsarkivet i Hamar: 

Gudbrandsdal politimestermebe, vaktjournal husvilleprotokoll, 1910-1924. 
128

 Det ble ofte, men ikke alltid, skilt mellom protokoller eller journal for forbrytelser og forseelser. 
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informasjon, og hva saken endte med. I det hele tatt har justisprotokollene vært viktige – 

og helt nødvendige – verktøy i arbeidet med å finne fram til relevant saker i arkivene. 

1.5.2 Politirapporter 

Dersom en sak ble etterforsket videre, ble det – parallelt med nevnte protokollføringer – 

produsert ulike typer rapporter. Disse kunne være avhørsrapporter eller 

etterforskningsrapporter uten avhør. Eksempel på sistnevnte er når politikammer A i sin 

etterforskning av en person forespurte politikammer B om å undersøke tidligere forhold 

vedkommende denne personen. Da skrev tjenestemannen ved politikammer B en rapport 

basert på informasjon som var tilgjengelig i nevnte protokoller og øvrig arkivert 

saksmateriale hos politikammeret. Uavhengig av om det var snakk om avhør eller en 

annen form for etterforskning, er disse rapportene særlig viktige kilder til politiets arbeid. 

Rapportene er ofte innholdsrike og danner dessuten et utgangspunkt for en saks 

viderebehandling i rettsapparatet. 

Kommunikasjonen mellom politikamrene skjedde likevel ikke alltid i form av rapporter. 

Det fulgte alltid med et påtegnelsesark som omslag for dokumenter i en 

etterforskningssak. På dette arket foregikk det ofte en korrespondanse, for eksempel ble 

forespørsler om etterforskningsbistand gjerne ført her. Formelt sett var ikke 

korrespondansen på påtegnelsesarket en del av det saksmaterialet og ble derfor ikke 

gjenstand for rettens vurderinger. Ikke desto mindre er kommunikasjonen på 

påtegnelsesarket særdeles viktig, fordi politiet og de øvrige involverte her av og til vurderte 

saksforholdet i friere former enn i politirapportene. Mens politirapporter er 

sammenhengende tekster med klare føringer og idealer om objektivitet og saklighet, er 

merknader på påtegnelsesarket tidvis løsere i formen, og derfor fritatt for tendensdannelse 

og klisjéformuleringer, som ofte karakteriserer politirapportene.129 Dermed er 

påtegningene som regel mer direkte i formen. 

                                                   

129
 Om forskjellen mellom «episke og litterære kilder» vs. «opptegnelser», se Ottar Dahl: Grunntrekk i 

historieforskningens metodelære, Oslo: Universitetsforlaget 1973: 45. 
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Ikke alle anmeldelser endte med en rettssak eller en reaksjon fra politiets side. Derfor er 

anmeldelsene i politiarkivene oftest, men ikke alltid,130 adskilt i to kategorier: henlagte 

saker og saker som endte i retten. I arkivarbeidet har jeg undersøkt begge disse 

kategoriene, altså både henlagte og ikke-henlagte anmeldelser. De betraktninger som ble 

foretatt av politiet i saker hvor det anmeldte forholdet ble henlagt, er nemlig vel så 

interessante som de vurderinger som ble foretatt i saker som endte i retten. Fremfor alt 

knytter interessen seg til spørsmålet om hvorfor en sak ble henlagt imotsetning en 

sammenliknbar sak. Når det gjelder perioden etter 1950, ble også dette materialet – på lik 

linje med saksdokumenter tilknyttet forseelser – kassert. 

Politirapportene er som nevnt en særlig interessant og relevant kildemateriale. Både de 

faktiske og juridiske aspekter av en sak hvilte stort sett på politirapporter. Og dette ble 

også kommunisert til politiet underveis i utdanningen og i publikasjoner politiet og 

lensmennens organisasjoner formidlet til sine medlemmer.131  

1.5.3 Politipublikasjoner 

I tillegg har jeg brukt ulike politipublikasjoner. En av disse er Polititidende som tidvis, men 

ikke alltid, var et nyttig verktøy i gjenfinning av arkivsaker.132 På samme måte 

registermateriale fra Kriminalpolitisentralen (Kripos), altså strafferegistre, er enkelte spor 

forsøkt fulgt for å gjenfinne relevante saker. Dette har tidvis båret frukter. Likevel, og på 

samme måte som justisprotokollene, vil ikke referanselistene gjenspeilse disse som kilder, 

da de har vært veiledende og fordi de inneholder sparsomt med opplysninger.  

Videre må nevnes materiele som ikke kan karakteriseres som saksmateriale – slik som 

politirapporter og domsakter er – og som er undersøkt, men som dog ikke nødvendigvis 

heller ikke har etterlatt seg noen særlig spor i avhandlingen på samme måte som 

                                                   

130
 Kildene fra politietaten er arkivert etter høyst variert praksis. Det samme gjelder graden av eller hvorvidt de i 

det hele tatt er ordnet av arkivinstitusjon eller arkiveier. 
131

 Se eksempelvis Olav Kvalsund: ‘Norsk politirapportlære’, i Lensmannsbladet. Organ for lensmenn, 13. 

årgang, nr. 9 september 1924: 67 og 68. Viktigheten av rapportskrivningen og dennes rolle i etterforskningen av 

saker, var altså noe som stod sentralt i utdannelsen av politifolk. Politiembetsmannen Olav Kvalsund, senere 

politimester i Stavanger skrev således flere artikler om temaet for lensmannsbladet. 
132

 Polititidende utkom fra 1886 og bestod av meddelelser som inneholdt opplysninger til interesse for 

politietaten så vel som fengselsvesenet angående etterlyste, dømte og løslatte personer.  
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Polititidende.133 Eksempelvis har jeg ansett ulike skrifter og opplæringsmateriell ment for 

politiet og lensmennene som relevante: Disse består av Lensmannsbladet og 

Politiembetsandsbladet.134 I gjennomgangen av publikasjonenes årgang har jeg vært 

interessert i hva som ble forsøkt kommunisert av relevante forhold ved lovverket og 

sakskomplekset «omstreiferuvæsenet» til politiet og lensmenne. Publikasjonene inneholdt 

alt fra interessefaglige til politifaglige artikler og lesestoff. Fokuset på «omstreifere» i vid 

og snever forstand var likevel ikke nevneverdig i publikasjonene.  

1.5.4 Domstolenes saksdokumenter: Domsakter 

Dommer ble arkivert for seg selv og inneholdt alle sakspapirer som var produsert i dens 

anledning: Alt fra politirapporter, bøtefortegnelser, fengslingskjennelser, referat fra 

rettsforhandlingene og ulike soningsdokumenter. Dommer vil slik sett være en «komplett» 

kildetype – apropos ovennevnte vektlegging av det å fange prosesser – som gjør det mulig å 

studere et saksforhold fra begynnelse til slutt. Dommer utgjør derfor en svært viktig del av 

avhandlingens kildegrunnlag. 

1.5.5 Kilder fra storting, regjering og sentraladministrasjon 

Avhandlingens kildegrunnlag omfatter også Stortingets og regjeringens trykksaker 

(publikasjonsserien Stortingsforhandlinger), samt materiale fra departementsarkiver. 

Materialet omfatter lovproposisjoner fra regjering til storting, saksbehandling og politisk 

debatt på Stortinget, det vil si Odelstinget og Lagtinget, foruten sakspapirer med 

tilhørende høringsuttalelser i departementenes arkiver. For den foreliggende avhandlingen 

har Justis- og politidepartementets arkiver vært spesielt viktige. 

1.5.6 Materiale fra Misjonens arkiv 

Misjonen er i utgangspunktet ikke en naturlig kildeskaper med hensyn til temaet som den 

foreliggende avhandlingen tar for seg. Misjonens arkiv inneholder likevel relevante og 

viktige kilder fra politietaten som ikke Misjonen selv står bak som kildeskaper. Dette 

gjelder materiale som opprinnelig har tilhørt Justis- og politidepartementet, slik som 

                                                   

133
 Dette henger sammen med at gjennomgangen av publikasjonene viser at «omstreifere» ikke var en fokusert 

gruppe i disse kildene.  
134

 Jeg har undersøkt årgangene av lensmannsbladet for perioden 1925-1955. Disse finnes på Nasjonalbiblioteket 

og krever ingen særskilt innsynstillatelse. 
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høringsuttalelser fra politietaten i 1927 og 1935 i forbindelse med den såkalte omstreifer- og 

løsgjengerplagen (se kapittel 3). På bakgrunn av departementets forespørsel til politietaten 

ble det innhentet registre over «omstreifere og løsgjengere» fra lensmennene i de ulike 

politidistriktene, samt uttalelser fra lensmenn og politibetjenter om «omstreiferplagen». I 

neste omgang videresendte departementet registre og uttalelser (rapporter) til Misjonen. 

Videre er det i Misjonens arkiv funnet gjenparter av ovennevnte strafferegistrene 

(skjemaer) fra Kripos. Disse skjemaene inneholder opplysninger om personer som ble 

antatt å være, eller faktisk var, «omstreifere» eller «tatere».135 Skjemaene inneholder 

informasjon og straffehistorikken til 451 personer for perioden 1921–1978.136 Skjemaene 

inneholder ulike typer opplysninger: etterlysninger, tiltak, herunder fengsling, når 

etterlysning er avlyst, aktuelle paragrafer og lover, eventuelt domfellelse og type 

reaksjoner. Jeg har gjennomgått alle skjemaene og notert alle forekomster av 

lovanvendelser som er relevante for undersøkelsen. Disse har jeg så forsøkt å spore opp i 

politiarkivene uten at det har latt seg gjøre å finne alle sakene. 

1.5.7 Omfanget av politi- og domstolsmateriale 

Når det gjelder politietaten og domstolene, er kildesituasjonen ved de ulike statsarkivene 

nokså lik. Det samme gjelder fremgangsmåten for å finne relevante kilder, og arbeidet med 

disse. Riktignok har ikke alle statsarkivene ordnet all materiale fra politiet.  

For å illustrere omfanget av kilder som den foreliggende avhandlingen bygger på, nøyer jeg 

meg med å si noe om omfanget av materialet ved Statsarkivet i Hamar. Det skal 

understrekes at en slik telling av arkivmateriale ikke sier noe om historikerens 

kildekritiske arbeid med arkivmateriale, eller materialets representativitet for den saks 

skyld. Når det likevel er foretatt en slik omstrentlig telling, er det vært for å synliggjøre 

hvor omfattende arkivarbeidet kan være. Det kan i denne sammenheng også nevnes at det 

                                                   

135
 Riksarkivet (heretter RA), PA–0793, Fw Tillegg 1: L0579 og L0580. 

136
 Dette omhandler 77 kvinner og 374 menn. Jeg oppga et noe høyere antall (488 personer) i en rapport, som var 

basert på denne foreliggende avhandlingen og publisert som vedlegg i tater-/romaniutvalgets tik NOU. Imidlertid 

henviser jeg nevnte sted til denne foreliggende avhandlingen, se side 245, fotnote 20, da jeg var klar over en viss 

feilmargin. Se Chalak Kaveh: ‘Taterne/romanifolket i det norske politi- og rettsvesenet 1900-1980. En studie av 

politiets og domstolenes praktisering av lovverket’, (vedlegg 9) i Vedlegg til NOU 2015: 7 Norsk politikk 

overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag: 240-308.  

http://arkivportalen.no/arkivportalen-web/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-01000000007300
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materialet som ligger til grunn for avhandlingen, utgjør en mindre del av det materialet 

som er gjennomgått. 

I Statsarkivet i Hamar har jeg gjennomgått 613 arkivstykker (protokoller og arkivesker). Av 

disse inneholder 66 arkivstykker materiale med «skjematisk» preg. Med unntak av 

handelstillatelser, har dette materialet, som mest består av protokoller, nærmest fungert 

som oppslagsverk for den foreliggende studien. De gjenstående 547 eskene har vært 

studert mer inngående. I disse eskene ligger saksdokumentene til blant annet forseelser, 

anmeldelser og dommer. Hvor mange forskjellige saksforhold (heretter saker) hver eske 

inneholder, er vanskelig å fastslå. Det forekommer at det i én eske bare ligger én sak, fordi 

saken er svært omfattende. Når det gjelder forseelser, er det vanligvis 100 til 250 saker i 

hver eske. Det samme gjelder anmeldelser. Derimot vil en dom ofte inneholde et større 

antall saksdokumenter, og en arkiveske inneholder vanligvis 10 til 40 ulike domssaker. 

Dersom vi antar at hver eske i snitt inneholder 50 saker, vil 547 esker utgjøre 27 350 saker 

bare ved Statsarkivet i Hamar. 

I materialet ved Statsarkivet i Hamar har jeg funnet totalt 52 saker som omhandler taterne. 

I alt har jeg funnet 246 saker som omhandler taterne ved de seks statsarkivene jeg har 

besøkt, inkludert Statsarkivet i Hamar.137 I tillegg kommer saker som ikke omhandler 

tatere eller «omstreifere», men som likevel har vært studert i kompartiv øyemed.  

1.5.8 Behandling av personsensitiv informasjon i avhandlingen 

Kildene som er studert og ligger til grunn for avhandlingen, inneholder personsensitiv 

informasjon og all slik informasjon er anonymisert. Alle navn (kun fornavn brukes) på 

etterlyste, tiltalte og dømte personer er fiktive. Enkelte steder har jeg av hensyn til 

personvernet til og med utelatt flere biografiske opplysninger, eksempelvis fødested og 

fødselsår. 

Anonymisering av de sakene som omfatter sigøynerne fortjener noen kommentarer. I en 

rapport om statens politikk overfor gruppe som ble lansert i 2015, var all personnavn 

                                                   

137
 Statsarkivet i Trondheim (50 saker), Statsarkivet i Kristiansand (65 saker), Statsarkivet i Oslo (55 saker), 

Statsarkivet i Bergen (17 saker), Statsarkivet i Kongsberg (7 saker) og Statsarkivet i Hamar (52 saker).  
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oppgitt uten anonymisering.138 Dette var basert på bestillingen fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD). Departementet hadde på bakgrunn av et ønske fra 

gruppen selv lagt denne føringen for navngivning.  

Det er i denne sammenheng gode argumenter og avveininger i begge retninger for om man 

skal anonymisere navn eller ikke. Argumenter mot å anonymisere omfatter blant annet at 

etterkommerne etter de berørte ønsker å vite mest mulig om foreldrenes og 

besteforeldrenes historie. Dessuten vil enkelte mene at de omhandlende forhold går 80 år 

tilbake i tid, og i tråd med klausuleringsbestemmelsene, vil det således være uproblematisk 

å sitere fritt også når det gjelder navn. Argumentene for å anonymisere har imidlertid veid 

tyngre i vår sammeneheng. For det første var og er sigøynerne en liten gruppe i Norge som 

er lett gjenkjennelige, og utsatte – enda mer enn taterne som også i den foreliggende 

avhandlingen er anonymiserte. Selv om representanter for sigøynere ved ovennevnte 

tilfelle overfor departementet har ytret at de vil ha denne historien fremme i alle sine 

detaljer, inkludert personopplysninger, må man vokte seg og ikke betrakte 

enkeltrepresentanters syn som hele gruppens preferanser i slike spørsmål.  

Videre finnes det hensyn som mer direkte har å gjøre med forskningen på dette temaet. Et 

problem som forskere møter er at de navn som annen forskning har gjengitt, altså ikke 

anonymisert, ikke vil tilsvare med de anonymiserte navn jeg bruker i forbindelse med 

fremmedlovens praktisering overfor sigøynerne. Jeg har ansett de ovennevnte hensyn for å 

anonymisere som så overordnede og viktige at jeg har måttet la slike betraktninger være 

underordnet. Forskere, og etterkommere, samt annen interessert publikum, som ønsker å 

finne frem til de navn som ligger bak anonymiseringene kan følge arkivreferansen og slik 

finne det respektive arkivmaterialet. 

Et relevant spørsmål er selvklart knyttet til om hvorvidt noen nyanser i denne historien går 

tapt uten at reelle navn og personopplysninger oppgis. Jeg har kommet til den konklusjon 

om at dette ikke vil være tilfellet.  

                                                   

138
 Se Rosvoll, Lien og Brustad 2015. 
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1.5.9 Utfordringer i kildearbeidet 

Arkiv- og analysearbeidet har vært en tidkrevende prosess. Et omfattende materiale er blitt 

innhentet, ordnet og bearbeidet. Kildenes opphav og formål er blitt bestemt (ytre 

kildekritikk). Kildene er tolket, og dere relevans og troverdighet er blitt vurdert (indre 

kildekritikk). Flere utfordringer har gjort seg gjeldende i analysearbeidet. En del av disse 

har handlet om å fange likheter og ulikheter, sammensatthet, kvalitative endringer og 

tvetydigheter. 

Et kritisk problem har vært: Det foreligger saker som ikke har latt seg finne i arkivene. Det 

kan være at disse sakene er blitt «borte» på grunn av arkivskapers utilfredsstillende eller 

mangelfulle protokollføring, eller at de finnes et «malplassert» sted i arkivene, for å nevne 

to mulige forklaringer.  

En annen utfordring er knyttet til sammenlikningen av ulike politidistrikters praksis, fordi 

arkivering og protokollføring har vært praktisert på vidt forskjellige måter. Dette har tidvis 

gjort det vanskelig å studere forskjeller og likheter i håndhevingen av lovverket i de ulike 

distriktene.  

En tredje utfordring har vært knyttet til undersøkelsen av håndhevingen av dyrevernloven, 

nærmere bestemt bestemmelsen om at «omstreifere» som reiste omkring ikke fikk lov til å 

bruke hest til å frakte mennesker og varer. Som det vil fremgå av avhandlingens kapittel 8, 

er det ikke funnet noe materiale i politietatens arkiver som omhandler «hesteforbudet», 

som var gjeldende fra 1951 til 1974. Samtidig foreligger det erindringer om at forbudet på 

ulike måter berørte flere familier med hest. Dette forholdet er nærmere drøftet i kapittel 8. 

En fjerde utfordring gjelder spørsmålet om hvorvidt det skriftlige arkivmaterialet lar oss 

komme på sporet av alle sider ved politietatens og lensmannsvesenets praksis, som er 

relevant for den foreliggende studien. Det er selvsagt naivt å tro at alle handlinger har 

etterlatt seg skriftlige spor. Eksempelvis vil politietaten – spesielt etaten i egenskap av 

ordenspoliti – også utøve makt i det daglige virke som ikke er nedtegnet og arkivert, og 

derfor heller ikke kan behandles i en rapport som denne. På den annen side er det grunn 

til å tro at politietatenes virke, i forbindelse med faktiske eller antatte lovbrudd i den 

perioden avhandlingen dekker, var skriftlig i formen. Men, som allerede nevnt, vil ikke 
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arkivene alltid kunne gi fullgode svar på våre spørsmål, rett og slett fordi det aktuelle 

materialet ikke alltid lar seg finne. 

Til slutt en kommentar til politirapporter og annet materiale fra politietaten. Her, som 

ellers, må leseren være oppmerksom på følgende: Det er ikke alltid at de berørte 

personenes stemmer kommer frem i politirapporter. Vi «hører» for eksempel ikke 

dialekter, ikke norske ord, bestemte formuleringer, eller veltalenhet versus «gatespråk». 

Likevel kan det legges til grunn at vitneforklaringene har gjenspeilt den avhørtes 

meninger, forklaring og egenrepresentasjon, fordi vitneforklaringene er signert 

(«opplest/gjennomlest og vedtatt»). Der hvor dette ikke er tilfelle, har vitnet hatt mulighet 

til å korrigere feil og mangler da saken kom opp til behandling i retten. 

  

1.6 Avhandlingens struktur 

Denne avhandligen er delt i fire deler med ulike underordnede kapitler. 

I Del 1 behandles de temamessige (se foreliggende kapittel 1), metodologiske og teoretiske 

avgrensninger (se kapittel 2).  

Del 2 i avhandlingen består av kapittel 3 der politiet og lensmennenes syn på 

«omsteiferplagen», samt de uttalelser som etaten kom med i ulike sammenhenger 

vedrørende denne avhandlignens tema. 

Del 3 omfatter åtte kapitler (kapittel 4-11) der de forskjellige lovenes henholdsvis innhold 

og praktisering blir gjenstand for undersøkelse. For å illustrere: I kapittel 4 presenteres og 

undersøkes løsgjengerlovens ordlyd og tilblivelse, mens etterfølgende kapittel 5 studerer 

lovpraktiseringen. I tillegg følger kapittel 12 der den tyske og norske sigøynerpolitikken 

studeres komparativt.  

Del 4 består av et avsluttende kapittel der avhandlingens problemstillinger besvares. 
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Kapittel 2: Metode og teori 

2.1 Kildeutvalg: Representativitets- eller generaliseringsproblemet 

Denne avhandlingen er basert på et kildemateriale som kun utgjør deler av et ukjent 

univers eller populasjon. Det vil si at vi ikke har tilgang til alle saker vedrørende tatere eller 

sigøynere blant universet av alle lovanvendelsene. Det vi har tilgang til er en samling av 

saker som jeg har funnet ved arkivene og der de respektive lovene har vært anvendt 

overfor gruppene. Analysene og slutningene bygger dernest på et utvalg blant den 

samlingen av saker som er funnet i arkivene. Dette fremtvinger spørsmålet om 

saksutvalget avhandlingen er basert på faktisk kan generaliseres. Altså: Er funnene 

representative for lovanvendelsen overfor tatere og sigøynere?  

Av ulike grunner – ofte knyttet til ressursbesparelser og gjennomførbarhet, men i vårt 

tilfelle hovedsakelig på grunn av kildesituasjonen som påpekt ovenfor – må forskeren som 

regel gjøre et utvalg. Det er når utvalget skal foretas, at forskeren møter 

generaliseringsproblemet. Hvordan skal jeg eksempelvis kunne si noe generelt om 

løsgjengersaker vedrørende taterne, når jeg bare har et utvalg av universet, en del av 

helheten. Hvor representativt er utvalget for enhetene som utgjør universet? At utvalget er 

representativt, innebærer at resultatet ville blitt det samme om man hadde tilgang på og 

studerte samtlige enheter innenfor universet.139 Det vil si at et tilfeldig utvalg av saker i en 

slik sammenheng vil tilsvare alle enhetene i universet.140 Dette hører under det ene 

hovedprinsippet for utvelgelse, nemlig sannsynlighetsutvelging.141
 I henhold til dette 

prinsippet vil utvalget representere universet i miniatyr.  

En slik statistisk representativitet har naturligvis ikke vært gjeldende for det utvalget som 

denne avhandlingen bygger på. I motsetning til samtidsforskning, er nevnte 

sannsynlighetsutvelging sjeldent aktuelt i historisk forskning: Historikere har ofte ikke den 
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 Bjarne Hodne, Knut Kjeldstadli og Göran Rosander: Muntlige kilder: om bruk av intervjuer i etnologi, 

folkeminnevitenskap og historie, Oslo: Universitetsforlaget 1981: 76, Kjeldstadli 1999: 240, Hellevik 1977: 77, 
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fullstendige oversikten over universet som kreves for å foreta en sannsynlighetsutvelging.142
 

Dette gjør seg gjeldende for denne avhandlingens tema, og som nevnt har 

sannsynlighetsutvelging derfor ikke vært relevant her. Kildeutvalget for denne studien – 

samlingen av kilder jeg har funnet i arkivene som angår avhandlingens tema – er med 

andre ord ikke statistisk representativt.  

Behovet for representativitet kan imidlertid variere, av og til er det ikke nødvendig med 

stor nøyaktighet eller presisjon: «Den blotte forekomsten av et fenomen kan være 

interessant sjøl om det ikke angikk flertallet [...] Det typiske og det statistisk 

gjennomsnittlige er ikke samme sak. En episode eller et forhold kan karakterisere et helt 

miljø».143
 Kjeldstadlis bemerkninger her angår riktignok bruken av muntlige kilder, men jeg 

mener at de også kan gjøres gjeldende for bruk av skriftlige kilder som er aktuelle i vår 

sammenheng. 

Et annet hovedprinsippet for utvelgelse – i tillegg til nevnte sannsynlighetsutvelging – 

består av ikke-sannsynlighetsutvelging. Det vil si at utvalget ikke matematisk sett tilsvarer 

universet. I vårt tilfelle vil dette innebære at det er usannsynlig at samlingen av de saker 

jeg har funnet i arkivene helt og holdent (matematisk) kan sies å være representative for 

alle lovanvendelser (universet) overfor taterne. «For en historiker, som oftest ikke har 

kunnskap om hele universet, er dette nesten normalsituasjonen. Problemet blir å slutte fra 

noen enheter til et univers som er delvis ukjent».144
 Fallgruven med en slik kildesituasjon 

kan være at forskeren fremstiller «spesielle som det typiske».145
 Forskeren må atlså ved 

hjelp av noen metoder gardere seg mot en slik fallgruve.146 Jeg har anvendt meg av en 

skjønnsmessig utvelging for å imøtegå denne utfordringen (se 2.2 nedenfor for Grounded 

Theory-tilnærmingen). Med det siktes det til at forskeren etter skjønn velger hvor typisk 

en enhet er for hele universet. Viktige hensyn her kan være at forskeren sikrer seg et så 

variert utvalg av fenomenet som mulig.147
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 Kjeldstadli 1999: 241. Kursiv i original. 
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Jeg har ikke funnet det hensiktsmessig å presentere eller behandle i detalj alle saker som 

jeg har funnet i arkivene vedrørende taterne og sigøynerne og de lover som er gjenstand 

for avhandlingens undersøkelse. Dette ville lett bidra til mindre leservennlighet, og er 

derfor unngått. Det har imidlertid vært et viktig hensyn å komme personene – det være 

politimann, tiltalt eller dommer – nært inn på livet. Det som dessuten har vært avgjørende 

for hvorvidt jeg har valgt en sak og gjennomgått den i detalj, har vært hensynet til hvorvidt 

saken sier noe om temaene og problemstillingene som søkes belyst og besvart i 

avhandlingen. Dessuten, som tidligere berørt, har jeg i særdeleshet vært interessert i 

prosesser, noe som også har gjenspeilet seg i de spørsmål som ovenfor er nevnt. 

I utvalget av saker som presenteres i detalj – i kapitlene 5, 7, 9 og 10 – har jeg altså vært 

interessert i hvorvidt saken kaster lys over forhold som er relevante for avhandlingens 

problemstillinger. Videre, hvor typiske er sakene for andre tilfeller som jeg har funnet i 

arkivene. Altså hvor typiske er de for mit univers eller populasjon. Hva gjelder 

løsgjengerlovens praktisering, har jeg for eksempel utelatt saker som angår lovens kapittel 

to om drukkenskap. Begrunnelsen for dette er at anvendelsen av 

drukkenskapsbestemmelsene var ment å ramme alle (selv om den i praksis, trolig også i sin 

intensjon, hadde en sosial slagside), og at lovens anvendelse på dette området tidligere er 

blitt gjenstand for forskning – i motsetning til lovens første kapittel om løsgjengeri og 

tigging.148  

I avhandlingens undersøkelse har jeg som nevnt også inkludert henlagte saker. For å ta 

løsgjengerloven som eksempel: Her påkaller ikke bare pådømte saker interesse. Det har 

vært vel så viktig å studere tilfeller hvor etterforskningen ikke førte til tiltale, eller som 
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førte til tiltale, men ikke til dom. Slike saker er tatt med fordi jeg har ønsket å kaste lys 

over de juridiske vurderingene som lå til grunn for henleggelse. 

Likeledes har jeg tatt med saker der reaksjonen ble forholdsvis høyere enn i andre 

sammenlignbare saker. Disse påkaller interesse, særlig med tanke på hvorvidt 

straffereaksjonen overfor vedkommende var spesielt streng i forhold til sedvanen og den 

generelle håndhevingen av de aktuelle lovbestemmelsene. 

I arbeidet med kildene har jeg altså vært mer interessert i kvalitative variasjoner, og hva 

det bidrar med av kunnskap om det feltet avhandlingen tematiserer, enn kvantitativ 

registrering og fordeling. Denne tilnærmingen er inspirert av den såkalte Grounded 

Theory-metoden.149 I henhold til denne teorien er forskeren ikke interessert i hvor mange 

prosent av hvilket fenomen som karakteriseres av hva. Målet er ikke å avdekke 

gjennomsnittsverdier og andre kvantitative størrelser, men å etablere kvalitativ kunnskap 

om det feltet som studeres, altså kvalitative variasjoner. Men hva går Grounded Theory-

metoden ut på?  

2.2 Grounded theory-metoden  

I avhandlingen anvendes en kvalitativ komparativ metode. Mer spesifikt brukes den 

forannevnte Grounded theory-tilnærmingen – heretter grunnfestet teori som er min 

fornorskning av betegnelsen. Ifølge en slik tilnærming dannes studiens teori ved en 

kontinuerlig komparativ analyse.150 «I henhold til Glaser er det imidlertid selve resultatet, 

altså teorien forankret i empirien, som en en grounded theory, mens metoden som 

benyttes, er den kvalitative komparative analysen».151 I denne forbindelse innebærer den 

kvalitative metoden at forskeren gjennom hele analyseprosessen sammenlikner tendenser 

som genereres  underveis i datainnsamlingen (her kildearbeidet) og disse i sin tur 

resulterer i en teoretisk modell som forklarer det som skjer i empirien. 
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Gjennom dataanalysen fremkommer temaer eller variabler som forkalrer de sosiale 

hendelsene og aktivitetene (en induktiv prosess). Forskningsfokuset er her på 

prosesser, ikke på enkeltpersoner. Spørsmålet om hvorfor noe hender, blir erstattet av 

hvordan sosiale interaksjoner oppstår.
152

  

I henhold til grunnfestet teori er forskningen altså en prosess der forskeren kontinuerlig 

pendler mellom datainnsamling og refleksjon. «The inductive-deductive process involves 

the emerging theory from the data, whereas the deductive process involves the purposeful 

selection of samples to check out the emerging theory».153 Grunnen til denne vekslingen 

mellom empiri og analyse er å utvikle relevante begreper og «relasjoner for å forstå 

mønster i datesettet». 154 Teoribygging og komparasjon (kasusorientert) er av primær 

karakter i grunnfestet teori.155 Tanken er at de teoretiske påstandene er å anse som mer 

forklaringskraftige desto flere kasus som gjennomføres i studien. Det er begrepet teoretisk 

metning som avgjør hvorvidt utvalget for studien er tilstrekkelig, og vi har å gjøre med 

teoretisk metning når et nytt kasus eller tilfeller ikke resulterer i nye begreper eller 

kategorier i teorien.156 

Forannevnte representativitets- eller generaliseringsproblemet kan imøtegås ved å velge 

både mest og minst sannsynlige kasuser. Det å «velja mest sannsynlege kasus må vera ein 

svært veleigna strategi for å tilsfredsstilla Popper sine krav til falsifisering. Kasusstudiar bør 

vera godt eigna til å identifisere ‘svarte svaner’. Tilsvarende bør minst sannsynlege saker 

veljast for verifisering.»157 Mer konkret vil det eksempelvis i vår sammenheng si at ikke 

bare tilfeller av lovanvendelse som ender opp med tiltale og dom bør inkluderes i kasusene. 

Kasuser som ender opp med henleggelse vil i prinsippet være mindre sannsynlige tilfeller i 

denne sammenhengen. 

Fallgruver ved Grounded theory-metoden kan være at studien besvarer hva som skjer, men 

ikke de underliggende hvordan- og hvorfor-spørsmålene.158 For ikke å havne i denne 

fallgruven undersøkes i den foreliggende avhandlingen ikke bare hva som skjedde, altså 
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hvilke lover som ble anvendt i ulike situasjoner, men også hvordan og hvorfor. For å holde 

hvordan- og hvorfor-spørsmålene i fokus har jeg tatt utgangspunkt i noen sentrale 

spørsmålsstillinger. Det vil si at jeg systematisk og komparativt har stilt disse spørsmålene 

i studien av kildene og ikke minst underveis i arkivarbeidet. Disse omfatter følgende 

spørsmålsstillinger: 

- Hvordan blir vedkommende innblandet/plukket opp/involvert med politiet? 

- Hva er politiets omtale og behandling av personen?  

- Hvordan blir den mistenkte/gjerningspersonen behandlet underveis i sakens 
etterforskning? På hvilke måter påvirkes sakens gang av måten vedkommende 
omtales på (eksempelvis som omstreifer, tater osv)? 

- Hvordan blir personen omtalt og behandlet hos domstolene og hvordan behandles 
påstandene fra påtalemyndigheten?  

En kontinuerlig sammenlikning av nye observasjoner av kildematerialet med tidligere data 

er anvendt for å stadfeste relasjonen mellom dem. «Utgangspunktet er en selective 

sampling som innebærer at en før datainnsamling tar til, bestemmer hvem og hvor 

informasjon skal hentes fra. Prosessen føres videre av en theoretical sampling, der hva 

slags data som samles videre avgjøres av den framvoksende teori».159  

Som resultat av grunnfestet teori-tilnærmingen har jeg kommet til at tre teoretiske 

perspektiver i ulike grad har vært relevante for vår sammenheng. Tesen er for det første 

at synet på «omstreiferuvæsenet» hadde en hegemonisk karakter og at det dermed har 

forklaringskraft for «uvesenets» relativt sett statiske posisjon. For det andre er argumentet 

at kategoriseringsmakten til lovgivere og politivesenet til å kategorisere tatere og sigøynere 

som en del av dette «uvesenet», fikk konsekvenser for den praktiske politikken. For det 

tredje, og videre, fremsettes det et argument om at på den ene siden lovgivernes posisjon 

og på den andre siden politiets maktutøvelse kan forstås ut fra teorien om moralske 

entreprenører. 
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2.3 Hegemoni og kategoriseringsmakt i problemkomplekset 

«Omstreiferuvæsenet»  

Hvordan kan hegemonisk makt – slik dette er teoretisert av Antonio Gramsci (1891-1937) – 

og kategoriseringsmakt forstås i forbindelse med «omstreiferuvæsenet»? La oss begynne 

med kategoriseringsmakt. 

Kategorisering handler hovedsakelig om definisjon, og «i definisjonsutøvelse ligger der 

maktutøvelse».160 Kategoriseringsmakt er ikke begrenset til tradisjonelle maktapparater 

som eksempelvis politivesenet. Også forskersamfunnet bidrar  

særlig sterkt til at kategoriene har en materiell eksistens, gjennom 

datainnsamlingsteknikker og konstruksjoner av ulike kollektiver, fra «klasse» til 

«stand», fra «etnisk gruppe» til «rase», fra «kjønn» til «alder», fra «innvandrere» til 

«urfolk». Gjennom de mange koblinger som finnes mellom vitenskap på den ene siden 

og forvaltning på den andre siden, blir eksistensen nærmest allmenngyldig innen 

forskning og politikk.
161

 

I tråd med dette opererer avhandlingen bevisst med relativt pragmatiske definisjoner av 

gruppene det gjelder (se 1.3) – imotsetning til eksempelvis å skulle fastslå og avgjøre hvem 

som var tatere og sigøynere eller ikke. Det er ikke og bør heller ikke være denne 

avhandlingens anliggende en gang for alle å definere hvem som var tatere eller sigøynere i 

det aktuelle tidsrommet. Perspektivet er derimot nettopp hvordan lovgiverne, politiet og 

domstolene gjennom sin definisjonsutøvelse kategoriserte individer og grupper som blant 

annet «omstreifere», tatere eller sigøynere.  

Det finnes videre en sammenheng mellom myndighetenes holdninger overfor 

befolkningsgrupper som i dag kalles minoriteter og kategoriseringen av dem. Politikken 

overfor minoritetene i midten av 1800-tallet – da en assimilasjonslinje av dem ble vedtatt 

som politisk mål – er illustrerende i så måte. Overgangen til en mer restriktiv politikk 

medførte at etniske minoriteter ble definert som «fremmede» eller «fremmede 
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nasjoner».162  Med andre ord, gjennom å følge lovverkets, politiets og domstolenes 

kategoriseringer får vi også innblikk i maktutøvelsen til myndighetene. 

Statens kamp mot «omstreiferuvesenet» var avhengig av definisjonsutøvelsen, men 

samtidig – og dette er det ambivalente trekk ved statens tilnærming til gruppene i 

avhandlingens periode – førte nettopp denne definisjons- og maktutøvelsen til at statens 

politikk delvis ble motsigelsesfylt i praksis ved at lovgivernes definisjon av «omstreiferi» og 

«omstreifere» ikke alltid samsvarte med den lokale politimannens eller for den saks skyld 

dommerens vurderinger.  

Et fellestrekk ved den norske lovgivningen – med unntaket av fremmedloven og eksplisitte 

omtalen av sigøynere – var at betegnelsen «omstreifere» var anvendt som den legale 

termen. Selv om mange lovgivere, byråkrater og andre i den norske offentligheten med 

betegnelsen «omstreifer» siktet til tatere, hadde termen som nevnt et vidt begrepsinnhold. 

En årsak til dette var at gruppebetegnelsene sigøynere og tatere ikke var byråkratisk 

gripbare. Hvordan skulle påtalemyndigheten bevise på objektivt grunnlag at en person 

eller familie var tatere? Vanligvis var det Misjonens definisjonsmakt som avgjorde dette, 

men selv deres autoritet var vaklende her. Dette forklarer delvis hvorfor også Misjonen 

hovedsakelig anvendte paraplymerkelappen «omstreifere», noe som gjenspeiler seg i 

organisasjonens tidligere navn.163  

Dagfinn Sivertsen argumenterer med at storsamfunnet hadde vanskeligheter med å 

plassere taterne i en kategori. Samfunnet hadde ikke egentlig  

noen bås å rubrisere dem i. Det var tvil om deres bestemmelse og om hvor de stammet 

fra. Ikke var de sigøynere heller. Tateren faller sådeles gjennom både overfor en etnisk 

og en klassemessig inndeling, idet det også kunne herske tvil om de representerte noen 

nevneverdig profesjon som også var hederlig.
164

 

Her var imdilertid saksfeltet «omstreiferuvæsenet» en bås som etter hvert utkrystalliserte 

seg som en, for myndighetene og delvis samfunnet, passende kategori og som gikk på tvers 
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av både etnisitet og klasse. Innordningen av tatere og sigøynere under kategorien 

«omstreifere» innebar i seg selv en maktutøvelse, og de konkrete og lokale konsekvensene 

av dette studeres i avhandlingen med hensyn til hvordan politiet og domstolene anvendte 

lovene som nettopp brukte betegnelsen «omstreifer». Fordi kategorier som «omstreifere» 

ikke er statiske begreper165 er det avgjørende å studere deres konkrete virkningsrom. Men, 

om ikke konstruksjonen «omstreifere» var statisk, så var meningene om 

«omstreiferuvæsenet» relativt seiglivede over tid. 

Et annet maktbegrep som siden 1960- og 1970-tallet har vært benyttet av forskere er 

hegemoni. Begrepet har vært brukt i analysen av marginale gruppers posisjon i det vestlige 

samfunnet.166 Termen er teoretisert av nevnte Gramsci, selv om selve betegnelsen er eldre. 

Hegemonibegerpet til politisk lederskap basert på samtykke og tilslutning fra de styrte, og 

denne samtykken sikres ved spredning og popularisering av de ledendes syn på verden.167 

«The foundation of a ruling class […] is equivalent to the creation of a Weltanschauung».168 

Mennesker er ikke styrt over bare med rå og naken makt; ideer og deres makt er vel så 

viktig. Gramsci foretar en todeling av Karl Marx sin overbygning, og operer med 

sivilsamfunnet (civil society) på den ene siden og det politiske samfunnet (political society) 

på den andre.169 Gramsci formulerer en fleksibel tilnærming til base og overbygning, og 

dermed utvider den marxistiske ideologibegrepet. For å forstå ideologi måvita 

utgangspunkt i  

the "spontaneous philosophy" which is proper to everybody. This philosophy is 

contained in: 1. language itself, which is a totality of determined notions and concepts 

and not just of words grammatically devoid of content; 2. "common sense" 

[conventional wisdom] and "good sense" [empirical knowledge]; 3. popular religion 

and, therefore, also in the entire system of beliefs, superstitions, opinions, ways of 
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seeing things and of acting, which are collectively bundled together under the name of 

"folklore”.
170

  

Det finnes ikke en konsentrert og fyldig diskusjon av begrepet Hegemoni i Gramscis Prison 

Notebooks. Ved ett tilfelle kommer han med en relativ sammenhengende og mye sitert 

beskrivelse av fenomenet, nemlig 

[t]he ‘spontaneous consent’ given by the great masses of the population to the 

general direction imposed on social life by the dominant fundamental group; this 

consent is ‘historically caused’ by the prestige (and consequent confidence) which 

the dominant group enjoys because of its position and function in the world of 

production.171 

Hegemoni er altså ett aspekt av kontroll og som sammen med fysisk makt danner en 

helhet. «When both modes of dominationa are working at full steam, the system amounts 

to what Gramsci characterized as a ‘Cenatur’, half human and half animal, corresponding 

to the dual poles of force and consent, state and civil society».172 Derfor kan man ikke 

plassere dominans (domination) i staten, men må også lete i folkelige forestillinger, 

utdanningssystemet, intellektuelles arbeid, and even in the mundane reaches of common 

sense common sense».173 Hegemoni er med andre ord en orden der et sett med tanker og 

livssyn (syn på verden) dominerer, det handler i økende grad om å kolonisere de 

dominerte klassers interne verden. Fordi dette heller må gå gjennom visse budskap, koder 

og utbredelsen av forestillinger og informasjon, kan ikke vold og fysisk makt alene skape 

hegemoni.174  

Sivilsamfunnet er for den intellekturelle en «markedsplass» der de entrer som «’salesmen’ 

of contending cultures […,] they extend the world view of the rulers to the ruled, and 

thereby secure the ‘free’ consent of the masses to the law and order of the land».175 Dersom 
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de intellektuelle ikke når frem til og slik sikrer seg almuens samtykke, faller herskerne 

tilbake til statens voldsapparat som disiplinerer de som tilbakeholder sin samtykke.176  

Den dominante gruppen sikrer seg samtykken til de styrte ved å benytte seg av visse 

strategier, nemlig universalisering, naturalisering og rasjonalisering. 177  Med 

universalisering mener Gramsci at den dominante gruppen er i stand til å fremstille sine 

snevre interesser som fellesskapets og folkets interesser.178 Ved naturalisering blir et visst 

levesett tingliggjort til den grad at «kultur» stadig forveksles med «natur».179 Med 

rasjonalisering sikter Gramsci til at enhver dominant gruppe får etter hvert sin klasse av 

«intellektuelle» som forfekter og opprettholder den dominante gruppens verdenssyn. 

Når det gjelder strategien naturalisering må det med hensyn til «omstreiferen», i 

betydning av tateren, påpekes at dette fungerte på to gjensidige måter. Taternes levesett – 

slik denne var forestilt – ble på den ene siden forklart ut fra deres «natur». De var 

omvandrende fordi det «bruste i blodet» dersom de stod stille. Deres kultur, i den grad 

denne var definert av omreising, ble formulert som en uunngåelig størrelse. På den andre 

siden var bofasthet definert som den naturlige tilstand.  

Gramscis metodiske inndeling av dominering (domination) og hegemoni gjelder i ulike 

sfærer. I det politiske samfunnet utøves den nakne og fysiske makten, mens hegemoni 

utøves i den private sfæren, det han kaller for sivilsamfunnet. Med den private sfæren 

menes alt fra skolen, kirken, tidsskrifter, partier osv. Det politiske samfunnet består blant 

annet av offentlige institusjoner, myndighetene, domstolene og politiet. Den er synonym 

med staten.180 Denne inndelingen av de ulike nedslagfeltene av makten er imidlertid 

kunstig, noe Gramsci også er seg bevisst: Inndelingen er av metodisk art.181 I virkeligheten 

er disse to maktutøvelsesformene, altså dominering og hegemoni, komplementære.182  
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Tesen i avhandlignen er at myndighetenes – deriblant politiets og domstolenes – negative 

syn på «omstreiferuvesenet» var hegemonisk. Maktutøvelsen skjedde ikke bare gjennom 

naken vold, men også gjennom tanker og synet på hvordan verden hang sammen. Synet på 

«omstreiferuvesenet» påvirket lovanvendelsene overfor «omstreiferne». Forutsatt denne 

maktutøvelsen – altså kategorisering av personer som «omstreifere», «av omstreiferslekt» 

o.l. – var veien kort fra en sammenhengende tanke om «omstreiferuvesenet» som en onde 

til hvordan lovpraktiseringen i sin tur ble utformet i de konkrete tilfeller. 

«Omstreiferuvesenets» karakter gjenspeilet seg i alt fra uttalelser fra politivesenet om 

«problemet» til den konkrete lovanvendelsen fra politietaten (se neste kapittel). Vi kan 

også si at hegemoniet var tilstedet i lovverket. Lovers virkninger kan både være repressivt 

(inngripende) og konstitutiv (bestemmende).183 Reguleringen av «omstreiferuvesenet» i 

lovverket var både inngripende og konstitutiv.184 Det repressive aspektet ved loven er 

tydelig ved at vi har slike institusjoner som politi og domstoler som griper inn ved 

lovbrudd som omhandler «omstreiferi». Men lovene var også formende ved at de 

kommuniserte hvilke levesett og handlinger som var legitime. Denne legitimiteten bør ikke 

tolkes snevert bare overfor gjeldende overfor lovbrytere eller potensielle forbrytere. Lovens 

utforming, og de levesett og standarder som den kommuniserer, virker også på samfunnets 

sanksjonering av hva som er legitime levesett og ikke. Med andre ord, hvorvidt lovene blir 

håndhevd spiller ingen rolle dersom de etterkommer normer i samfunnet.185 

2.4 Moralsk entreprenørskap og «omstreiferuvæsenet» 

Kategoriseringens og hegemoniets makt ga i «omstreiferuvesenet» konkret utslag i at 

«omstreifernes» behov og bidrag, ja kort sagt deres mål med livet, ble definert av 

myndighetene og delvis av samfunnet omkring dem. Historikeren Sigrid Wadauers 

beskrivelse av myndighetenes karakteristikker av «omstreiferen» («vagrant») er høyst 

relevante her. «Omstreiferen» loffet uten et startpunkt eller destinasjon, det var en 

forlmålsløs vandring. Dessuten manglet «omstreiferen» nødvendige midler og legitime 
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hensikter med reisingen. Videre var ikke «omstreiferen» bare arbeidsløs, men han manglet 

attpåtil viljen til å arbeide.186 Disse karakteristikkene gjelder og er representative for 

hvordan lovgivere, politiet og domstolene betraktet «omstreiferuvesenet». Den negative 

definisjonen av «omstreiferen» og hans egenskaper utløste hos lovgivere og politiet en 

følelse av folpliktelse for å få «uvesenet» og «ondet» under ordnede former. Hva slags 

«korstog» var så dette? Her har termen «moralske entreprenører» relevans, slik den er 

teoretisert av sosiologen Howard S. Becker.187 

Når det gjelder diskusjonen av moralske entreprenører legger Becker til grunn en definisjon 

av «outsidere» som avviker fra gruppereglene.188 Å være en «avviker» defineres på sin side 

som «failure to obey group rules».189 Det er avgjørende ifølge Becker å beskrive de regler 

som en gruppe håndhever overfor dens medlemmer for å kunne finne med en viss grad av 

sikkerhet de som brøt disse reglene, og som derfor må anses som avvikere. Avvikerhet 

defineres altså med dette sosiologiske synet som brudd på noen aksepterte regler. Men 

hvor homogene er avvikerne? En feilantakelse er at «those who have broken a rule 

constitute a homogeneous category, because they have committed the same deviant 

act».190 Men en slik feilslutning ignoerer, ifølge Becker, et viktig faktum om avvikerhet, 

nemlig at den er skapt av samfunnet. Det å være en avviker er følgelig ikke en kvalitet som 

ligger i en viss type oppførsel, men heller i samhandlingen mellom personen som foretar 

en handling og de som responderer på denne handlingen.191 Håndhevelse av en regel er for 

det første en virksomhet, noen må initiere avstraffelsen av gjerningspersonen.192 For det 

andre finner håndhevelse sted når noen bringer saken til oppmerksomhet. Videre, og for 

det tredje, avslører folk brudd på regler når det er i deres egeninteresse.  

2.4.1 Regelskaperne 

Ifølge sosiologen Bjørn Hvinden, satte moralske entreprenører fra kirkelige kretser «seg i 

spissen for sosialt motiverte tiltak som skulle komme i tillegg til rene tvangs- og 

                                                   

186
 Wadauer, Sigrid. ‘Establishing Distinctions: Unemployement versus Vagrancy in Austria from the Late 

Nineteenth Century to 1938’, i International Institute of Social History, 56. årgang, 2011: 34 og 35.  
187

 Howard S. Becker: Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, New York: The Free Press 1963. 
188

 Han operer med to andre ulike definisjoner som han ser bort fra, se ibid: 4-6. 
189

 Ibid: 8. 
190

 Ibid. 
191

 Ibid: 15 
192

 Følgende bygger på Becker 1963: 122. 



50 

 

straffereaksjoner».193 Hvindens definisjon av moralske entreprenører er «sosiale aktører 

som setter søkelys på det den ser som farer for samfunnets moral og som ser opphavet til 

denne trusselen i bestemte sosiale og kulturelle mønstre eller befolkningsgrupper».194 

Gjennom å beskytte samfunnet mot «omstreiferne» og ikke minst dem mot seg selv 

«skulle en oppnå det som de rent negative sanksjonene ikke hadde fått til alene; 

‘omstreiferuvesenets avskaffelse’».195 Jeg ønsker å utvide og nyansere Hvindens i og for seg 

rimelige slutninger. Moralske entreprenører som konsept kan nemlig splittes i to typer; 

regelskapere (rule creators) og regelhåndhevere (rule enforcers).196 

Prototypen på regelskapere er den «kortogfarende reformatoren».197 For ham er det 

regelens innhold som er av interesse, da de gjeldende regler ikke tilfredsstiller eksistensen 

av et «onde» som grundig forstyrrer ham. Den korstogfarende reformatoren opererer med 

en absolutt etikk, det han ser er «truly and totally evil with no qualification. Any means is 

justified to do away with it. The crusader is fervent and righteous, often self-righteous».198 

Den moralske korstogfareren er mer opptatt av målet enn midlene.199  

Hvilke følger kan så korstogfarerens triumf eller fiasko ha? Den moralske korstogen kan 

enten nå sitt mål om å avskaffe det aktuelle «ondet» eller mislykkes. En konsekvens av en 

vellykket misjon kan være at korstogfareren mister «seg selv» i prosessen: «The success of 

the crusade, therefore, leaves the crusader without a vocation. Such a man, at loose ends, 

may generalize his interest and discover something new to view alarm, a new evil about 

which something ought to be done».200 I vår sammenheng er det interessant at dersom 

korstoget har etterlatt seg en organisasjon som har hatt «ondet» som formal, så er det mer 

sannsynlig – enn når det er tale om individuelle korstogfarere – at organisasjonen leter 

etter nye kasuser.201  Misjonen kan med rimelig grunn tilskrives rollen som den moralske 

korstogfareren. Men hvilke nye kasuser så Misjonen for seg at de kunne overta? I 
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mellomkrigstiden var det på grunn av ressurser, ifølge organisasjonens selv, ikke ønskelig å 

ta ansvar for gruppen sigøynere, det ble i det hele tat sådd tvil om fruktene av dette 

arbeidet. Organisasjonens syn i dette spørsmålet endret seg imidlertid etter krigen da det 

ble aktuelt med «bosetting og oppdragelse» av sigøynerne.202 

2.4.2 Politiet som regelhåndhevere 

Selv om noen politifolk utvilsomt har en form for «crusade interest in stamping out evil, it 

is probably mych more typical for the policeman to have a certain detached and objective 

view of his job».203 Politimannen er ikke like engasjert i innholdet i en viss regel i forhold 

til det faktum at det er hans job å håndheve og realisere regelen. I regelhånheverens, i 

dette tilfellet politiets, legitimering av egen eksistensberettigelse, møter han eller henne på 

et dobbelt problem:  

On the one hand, he must demonstrate to others that the problem still exists: the rules 

he is supposed to enforce have som point, becuase infractions occur. On the other 

hand, he must show that his attempts at enforcement are effective and worthwhile, that 

the evil he is supposed to deal with is in fact being dealt with adequately.
204

 

Politiet vil da, spesielt når nye midler og ressurser søkes fra sine overordnede, svinge 

mellom to typer påstander: Egeninnsatsen legitimeres ved at problemet fremstilles som 

nesten løst. Samtidig fremstilles problemet som verre enn noensinne, noe som 

nødvendiggjør fornyet innsats for å holde det under kontroll.205  

Videre, og dette er viktig i vår sammenheng. Politiet er velvitende om at ikke alle lovbrudd 

kan håndheves. Derfor blir det etablert et prioritetshierarki mellom saker som er 

presserende og som må imøtegås umiddelbart og de saker som kan utsettes. «His attitude 

toward his work, in short, is professional. He lacks the naive moral fervor characteristic of 

the rule creator».206 I vår kontekst betyr dette konkret at på tross av at 

«omstreiferuvæsenet» for ham representerer en uorden og onde, så vil ikke hans holdning 

til uvesenet kunne måle seg med regelskaperens.  

                                                   

202
 Se 13.6. 

203
 Becker 1963: 156. 

204
 Ibid: 157. 

205
 Ibid.  

206
 Ibid: 159. 



52 

 

2.5 Antiziganisme – Behovet for mer forskning  

Antiziganisme som konsept har vært i bruk siden 1980-tallet, og det var formodentlig 

Bernhard Streck som satte betegnelsen til verden.207 Mange forfattere har siden operert 

med betegnelsen, i de fleste tilfeller også gått til det problematiske steget med å sidestille 

konseptet med antisemittisme.208 I denne sammenheng er tilstrekkelig å påpeke at 

antiziganisme-studier fortsatt er i sin spede barndom og enda ikke har en velutviklet og 

etablert status som gjør at termen helt uten videre bør anvendes. Her må det også påpekes 

at det stadig tilkommer nye studier som utforsker betegnelsen og ikke minst forsøker å 

operasjonalisere termen, noe som selvklart er et velkomment trekk og som absolutt må 

karakteriseres som en begynnelse. Det er imidlertid et par svakheter med slike studier: For 

det første tenderer slike studier av å mangle empiribaserte og umiddelbart etterprøvbare 

definsjoner av begrepet. For det andre foretas disse studiene ofte innenfor rammene av 

«metodologisk nasjonalisme»209  samtidig som det argumenteres for deres universielle 

eller i alle fall europeiske gyldighet.  

Videre er det en rekke problemer som er heftet ved anvendelsen av antiziganisme.210 En 

bidrar for det første til å isolere sigøynerdiskursene ved at sigøynerpolitikk betraktes som 

et enkeltfenomen og ikke som en del av et bredere fenomen – eksempelvis i sammenheng 

med politikken overfor flere grupper i samfunnet, det være seg andre minoriteter eller 

eksempelvis fattige. For det andre, selv i historiske utviklingsfaser når forfølgelsen av 

sigøynere er på det mest radikale, kan ikke sigøynerpolitikken reduseres til kun 

forfølgelsen. For det tredje kan termen gi inntrykk av at betegnelsen sigøynere henviser til 

en konstant og homogen menneskegruppe, noe som ikke er tilfellet. 
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Det er også tilfellet i Norden at antiziganisme hittil har fått lite gjennomslag og dermed 

heller ikke blitt videreutviklet for Norden i tid og rom. Visse unntak finnes, men disse er 

som forannevnt unntaket og markerer heller begynnelsen på en forskning som må 

suppleres de kommende årene. For Norges vedkommende har Maria Rosvoll publisert et 

hefte om temaet som tittelen bevitner: Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av 

rom.211 I sin studie definerer Rosvoll antiziganisme som «en ideologi basert på en 

rasemessig overlegenhet, en form for avhumanisering og institusjonell rasisme, næret av 

en historisk diskriminering».212  

Selv om vi med rette kan snakke om ulike former for stereotypiske og generelle idemønstre 

som fører til fiendtlighet og hat overfor tatere og sigøynere, altså antiziganistiske 

holdninger, er det – tatt i betraktning forskningsstatusen – ikke grunnlag for å tale om 

eksempelvis antiziganismens hegemoniske stilling. Antiziganismen er nettopp ofte tolket 

som en strukturell størrelse. En slik tankegang tar for gitt at vi nærmest ut fra 

myndighetenes og sivilsamfunnets fiendtlige holdninger overfor eksempelvis sigøynere 

kan forklare politikken overfor dem. Selv om dette delvis stemmer, vil konsekvensene av et 

slikt perspektiv rimeligvis føre til et teleologisk og linært historieoppfatning. Fallgruven 

blir da at vi havner i en deterministisk forståelse av et uforanderlig og vedvarende 

hatforhold mellom tatere og sigøynere på den ene siden og storsamfunnet på den andre, 

noe som det ikke er belegg for å hevde. Neste naturlige steg i en slik historieoppfatning blir 

derfor lidelseshistorien, for ikke å nevne fortidige ofres konkurranse om mer nåtidig 

anerkjennelse og kompensasjon.213  

Videre har Jan Selling i en artikkel og bok fra 2013 undersøkt og anvendt termen i 

beskrivelsen av den svenske sigøynerpolitikken.214 Selling begynner sin behandling av 

temaet med å påpeke, rettmessig, hvordan antizignisme er et understudert fenomen i 

svensk forskning. Selling påpeker da også at det ikke finnes noen teori eller allmenn 
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akseptert definisjon av antiziganisme.215 Hans egen definisjon, som gjenstas flere ganger: 

«Om ‘zigenaren’ sålunda är en konstruktion kan antiziganismen studereas som en 

historiskt föränderlig diskursformation i vilken den ‘konceptuelle zigenaren’ tar skepnad 

och majoritetssamhällets exkluderande praktis utvecklas».216 Dessuten tar Selling flere 

steder til orde for at antiziganismen må kunne henregnes til å ha hatt en hegemonisk 

karakter.217 I begge publikasjoner om temaet viser Selling at det er en stor intertekstualitet 

mellom faglitterære konstruksjoner «sigøyneren» i litteraturen fra perioden 1700-1900-

tallet. Det  

föreligger en stark kontinuitet i antiziganismen som diskursformation, som tar sig 

uttryck i naturalisering av exkluderande diskurser, växelvis utifrån sociala och etniska 

kriterier. Ett huvudmotiv är att måla upp «zigenare» som främlinger, vilka genom 

asocialt beteende sviker gästfriheten och därigenom drar på sig fientlighet: de vägrar 

anpassa sig och eftersom öppet våld inte ingår i den moderna antiziganismens 

officiella reportoar måste de därfor tvångsassimileras, vilket emellertid innebär slutet 

på «zigenaren som zigenare».
218

 

Antiziganismen som fenomen og konsept har en rettmessig plass i forskningen om 

sigøynerpolitikk. Imidlertid har det hittil ikke blitt foretatt sammenhengende studier, 

metodologisk så vel som geografisk uavgrensede, som gjør at vi uten videre kan anvende 

begrepet på en fullgod måte i denne avhandlingen. Den foreliggende avhandlingen er 

avgrenset til Norge i rom – på tross av komparasjonen med Tyskland i kapittel 12 – og til 

perioden 1900-1960. Dessuten, et kildemateriale som hovedsakelig stammer fra politi- og 

domstolsapparatet og sentraladministrasjonen tillater ikke en fullgod teoretisering av 

termen. Ideelt sett bør studier av antiziganisme itillegg til materialet for denne 

avhandlingen også undersøke så forskjellige kilder som mulig; fremstillingene av gruppene 

i populærkulturen (herunder skjønnlitterære bøker), i bygdebøker, aviser så vel som andre 

kilder til kollektiv hukkommelse om gruppene. Håpet er imidlertid at det empiriske 

materialet som undersøkes og fremlegges i denne avhandlingen kan være et bidrag for 

andre i fremtiden i en helhetlig teoretisering av konseptet. 
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Kapittel 3: Politiets syn på «omstreiferplagen» 

I dette kapitlet analyserer jeg politiets og lensmennens syn på «omstreiferplagen», 

herunder synet på gruppene tatere og sigøynere. Blant annet søkes svar på følgende 

spørsmål: Hva var det ved «omstreiferne» som ble opplevd som en plage? Hvor stort 

problem representerte «omstreiferne» ifølge politi- og lensmannsvesenets egne uttalelser? 

Videre, hva slags gruppeforståelser var dominerende hos politiet? Hvilke løsninger foreslo 

politiet for å imøtekomme «omstreiferplagen»? Undersøkelsen bygger på uttalelser 

innhentet av Justis- og politidepartementet ved tre anledninger, nemlig i 1895, 1927 og 

1935. Helt innledningsvis skal jeg imidlertid først forsøke å kartlegge «omstreiferplagen» 

med utgangspunkt i Fattigstatistikken. 

Etter en gjennomgang av opplysninger som fremgikk av Fattigstatistikken behandler jeg i 

dette kapitlet høringsrunden i 1895 som skjedde i sammenheng med at departementet 

sendte løsgjengerloven ut på høring. Deretter behandler jeg de to senere høringsrundene i 

1927 og 1935 der Justis- og politidepartementet beordret landets politimestere, 

polititjenestemenn og lensmenn om å uttale seg om «omstreifere og løsgjengere». Disse 

høringsrundene var del av en kartleggingsprosess overfor de ovennevnte gruppene.219 

Dette materialet er unikt i den forstand at det rommer politiets egne eksplisitte uttalelser 

om dette temaet, og gir oss et innblikk i politiets oppfatninger om «omstreiferuvesenet». 

Dette materialet er heller ikke tidligere blitt gjenstand for studier., 

3.1 Ekskurs: Kategorisering av «omstreifere» i Fattigstatistikken 

Politikken overfor de fattige gjennomgikk viktige endringer i perioden 1870-1920. For det 

første ble analysene av fattigdommens årsaker forbedret, til dette bidro den såkalte 

Fattigstatistikken.220 Under denne perioden ble retten til å opparbeide seg hjemstavn lettet 

og ikke minst falt bestemmelsen om tap av stemmerett bort i slutten av perioden.  
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Hjemstavnsreglene bestemte hvem som skulle yte fattighjelpen.221 Hjemstavns-

bestemmelsene hadde også en sosial kontroll-funksjon ved at de tok sikte på å «holde folk 

på plass, in situ».222 Med fattigloven av 1845 var kravet en oppholdstid på tre år for å kunne 

opparbeide seg hjemstavnsrett, denne ble redusert til to år i 1863, og forble det samme i 

1900.223 

I perioden fram til 1920 ble dessuten praksisen overfor klientellet gjort mindre ydmykende. 

Dette gjorde seg riktignok ikke gjeldende overalt til samme tid. Tallet på de som fikk 

fattighjelp sank, men understøttelse i form av livsopphold og liknende steg i perioden. 

Denne oppmykningen i praksis så vel som i synet på fattige gjaldt imidlertid ikke overfor 

alle. «Grupper som ‘vanartede’ barn og løsgjengere ble skilt ut og fikk særlover».224 

Løsgjengerloven var en slik lov. Grunnlaget for den kommunale sosialpolitikken ble lagt 

mellom 1890 og 1920.225 De fattige bestod for det meste av arbeiderklassen. For perioden 

1890-1895 og året 1900 utgjorde denne gruppen 90% av de som mottok fattighjelp.226 

En sterk mobilitet gjorde at folk, spesielt fattigfolk, flyttet til nye steder.227 Et 

hovedproblem i fattighjelpen var striden mellom by- og landkommunene om 

hjemstavnretten for de fattige mellom. Kommunene gikk enkelte ganger så langt som å 

bryte loven ved å presse på og kvitte seg med en innflytter selv om vedkommende ikke 

hadde bedt om understøttelse. Fattige folk som var innflyttere ble kalt for «fremmede 

fattige». I det følgende forsøker jeg – ved hjelp av Fattigstatistikken for perioden 1890-1914 

– å besvare følgende spørsmål: Hvor stor andel av de understøttede «omstreifere» falt 

innenfor kategorien «fremmede fattige» i henholdsvis byene og på landet?  

I Fattigstatistikken – under understøttede fordelt etter livsstilling – ble en ny rubrikk 

introdusert i 1890, nemlig «Omstreifere m.v.».228 Samtlige understøttede i rubrikken 
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utgjorde på landsbasis vel under 400 personer i tiåret 1890-1900. Imidlertid inntraff en 

dramatisk økning i 1905. Mens antallet i 1900 tilsvarte 470 hovedpersoner, økte dette tallet 

til 4021, og i 1915 nådde antallet høydepunktet med 6711.229 Dette bildet kan forklares på 

flere måter. En mulig, men lite sannsynlig årsak, kan være at klientellet «Omstreifere m.v.» 

rett og slett økte dramatisk i perioden. En annen og mer sannsynlig årsak har å gjøre med 

at kategoriseringsskjønnet hadde endret seg. Vi må legge til grunn at høyst ulike skjønn 

har vært benyttet av de enkelte fattigkommunene når det gjelder kategoriseringen.  

Imidlertid er det interessant at «fremmede fattige» i kategorien «Omstreifere m.v.» utgjør 

en svært stabil andel - altså uten særlig økning i absolutte tall – over lengre tid i både by og 

land.230 Dette var som nevnt en kategori som alle ville bli kvitt. Vi ser samme trenden også 

gjeldende for hele populasjonen, altså alle understøttede i alle livsstillinger. 231 Når det 

gjelder kategorien «Omstreifere m.v.» var bildet på følgende måte: For bygdenes 

vedkommende utgjorde «fremmede fattige» rundt 40 personer årlig i perioden 1890-

1914.232 Flertallet av de som ble understøttet bestod med andre ord av bygdenes egne 

understøttede. Det samme bildet gjør seg gjeldende for byenes tilfelle. I perioden 1890-1914 

utgjorde «fremmede fattige» en relativ stabil antall på under 50 personer årlig i byene.233  

Grunnlaget for kategoriseringene, og hvorvidt dette var tall fra fattigkommunene eller 

tilhørte Sosialdepartementet, vites ikke og bør forskes videre på. Imidlertid kan det 

spekuleres i om et økende antall personer ble kategorisert som «omstreifere» fordi det 

hadde med de refusjonsordningen å gjøre. Løsgjengerloven varslet nemlig et nytt regime 

på dette området. I henhold til lovens paragraf 8 ble utgiftene som kommunene hadde 

med hensyn til fattighjelp – gjeldende for personer som hadde bopel i kommunen uten å 

ha hjemstavn der – dekkes av staten og hjemmekommunen som vedkommende hadde 

hjemstavn. Fordelingen ble da at staten bidro med en tredjedeler og hjemmekomunnen 
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med resten. I tilfeller der vedkommende var hjemstavnsløse ble utgiften i sin helhet 

refundert av staten.234 

3.2 Omstreiferi til besvær – politiets uttalelser i 1895 

I denne delen av kapitlet undersøker jeg som nevnt uttalelser fra fogdene235 og 

politimestrene med hensyn til løsgjengerlovens utforming i 1895. Analysen av dette 

omfattende materialet – som befinner seg i Justisdepartementets lovavdeling på 

Riksarkivet – viser oss et bilde av en delvis bakstreversk og konservativ underøvrighet som 

kjempet for å opprettholde den gamle ordningen med administrative avgjørelser av 

innsettelse i tvangsarbeidshus.236 Årsaken til dette har Frode Ulvund fanget godt ved sin 

karakteristikk av de gamle ordningene fra 1800-tallet som en «effektiv og ubyråkratisk 

måte» å håndtere samfunnets «utskudd» på.237 Løsgjengerloven stilte derimot krav til en 

mer ryddig prosess med hensyn til internering i tvangsarbeidshus.238 Motsetningen mellom 

praksisen under løsgjengerloven og den tidligere fremgangsmåten – der politiet 

eksempelvis ikke engang behøvde å journalføre slike innsettelser239 – er tydelig. 

I 1894 forelå Straffelovkommisjonens udkast til løsgjengerloven. I desember samme år 

sendte Justis- og politidepartementet ut et rundskriv til amtmennene hvor de ble beordret 

om å samle inn uttalelser fra fogdene og politimestrene til Straffelovkommisjonens forslag 

om.240 Fogderiene og politimestrene kom i denne forbindelse med sine synspunkter på den 

nye loven og herunder også «omstreiferiet».  
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Mange av tilbakemeldingene fra politiet gikk ut på at den foreslåtte løsgjengerloven var 

nødvendig og velkommen. Det gikk likevel et skille mellom de som var uforbeholdent 

optimistiske med hensyn til den foreslåtte lov og de uttalelsene som reserverte seg mot 

enkeltbestemmelser i lovforslaget. En rekke instanser var dessuten utelukkende negative 

til løsgjengerloven. Det viktigste ankepunktet var som nevnt at politiets tidligere mandat 

til å kunne innsette personer i tvangsarbeidshus med administrativ avgjørelse ville falle 

bort dersom lovforslaget ble vedtatt. 

Fogden i Søndre Bergenshus tilhørte optimistene og mente at loven var «høist gavnlig». 

Særlig trakk han fram det forhold at det ble gjort en distinksjon mellom de arbeidsløse og 

øvrige løsgjengere ved at de arbeidsløse først ble anvist arbeid og ikke helt uten videre ble 

rammet av tiltak fra politiets side. Amtmannen på sin side mente at det var et stort 

fremskritt at innsettelse i tvangsarbeidshus skjedde «judiciel og ikke som hertil almindeligt 

ved administrativ foranstaltning».241 Likeledes mente fogden i Nordmøre at det var 

velkomment med «kraftige Foranstaltninger» som var dekket av lovforslagets første 

kapittel.242 

Fogden i Sønd- og Nordfjord anførte at løsgjengeri og tigging ikke var særlig utbredt i hans 

distrikt bortsett fra når det gjaldt «Landstrygerne eller ‘Splinterne’». Lovforslaget hadde 

ifølge fogden sin største betydning nettopp for  

«de egentlige Landstrygere, et Onde som tiltager mere og mere […]. Det er Tilfældet 

her i Distriktet som overalt ellers paa Landsbygdene at man under de nuværende 

Forhold staar saagodtsom værgeløs mod de i Flok og Følge omstreifende Tatere eller 

‘Splinter’».
243

  

Ifølge fogden var de offentlige myndigheter «vergeløse» overfor taterne fordi den vanlige 

fengselsstraff ikke var avskrekkende nok overfor dem. Det eneste og beste middelet for å få 

taterne i fast arbeid var innsettelse i tvangsarbeidshus over lengre tid, ble det uttrykt. 

Dette var tanker som også Getz og Straffelovkommisjonen var inne på i sitt forslag.244 
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Politimesteren i Kristiania klaget mest på byens tilstander hva gjaldt sedelighet og 

sikkerhet. Han la stor vekt på de tallrike individer som kom til landet fra Sverige. At 

innsettelser i tvangsarbeidshus som nevnt var blitt mer regulert fra og med mai 1894, 

mente politimesteren bidro til en «forøget indvandring af udlandets daarligere elementer» 

fordi det var mye strengere lovgivning på dette området i Sverige. Politimesteren foretrakk 

den tidligere ordning med administrative avgjørelser i slike spørsmål. Dette kunne befri 

politiet for «den besværlige og vidtløftlige fremgangsmaade med bevisførelse og 

domserhvervelse».245 Dernest klagde politimesteren på fraværet av bestemmelser mot 

prostitusjon og at hensynet til kontroll med de «løse fruentimmer» heller ikke ble ivaretatt 

i forslaget til bestemmelser i løsgjengerloven. De prostituerte hadde nemlig penger nok til 

ikke å falle det offentlige til byrde, ble det uttrykt.246 Politimesteren mente det var et 

paradoks at man rammet såkalt lediggang og arbeidsskyhet hos fattige, men ikke hos rike, 

altså de prostituerte. Stiftamtmannen i Christiania føyde seg i sin uttalelse til byens 

politimester og mente at det med utkastets bestemmelser var blitt «omtrent umuligt for 

politiet at gjøre nogetsomhelst virksomt indseende med de offentlige fruentimmer […]».247  

Med hensyn til «Fantefolket» mente enkelte at selv den gamle ordningen – den 

administrative innsettelsesprosessen med hjemmel i fattigloven – var utilstrekkelig. Dette 

gjaldt fogden i Hadeland og Land som anførte at man hadde forsøkt å løse dette «høist 

følelige Onde» med å ansette politiassistenter som ukentlig vandret bygdene for å 

opppsore og jage «Geseller og andre Omstreifere» som måtte befinne seg i distriktet. Her 

hadde altså fogden forsøkt å løse problemet med et system bestående av såkalte 

stodderkonger eller bygdevektere med politimyndighet.248 På tross av dette fortsatte 

problemene med de store «Fantefølger» på landsbygda mente fogden.249  
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Politimesteren i Drammen argumenterte sterkt imot at domstoler skulle avgjøre hvorvidt 

personer skulle innsettes i tvangsarbeidshus. Etter å ha reservert seg mot den 

domstolsbehandling som fremgangsmåte, uttalte politimesteren at det var lite heldig «at 

de såkaldte Tatere kommer ind under samme Lov som almindelige Løsgjængere, Betlere 

og Drukkenbolte. De [tatere] maa søges koloniserede og vænnes til Arbeide med Haab om 

ved Flid at erholde egen Eiendom eller fast Beskjæftigelse».250 Det å innsette taterne i 

tvangsarbeidshus i perioder på opp til tre år ville kun «forhærde» dem mente 

politimesteren.251 Dette var en atypisk uttalelse i forhold til de andre av politiets uttalelser. 

Fra de fleste andre instanser kom det uttalelser i motsatt retning, altså at tvangsarbeid var 

det eneste som nyttet overfor taterne. Politimesteren i Drammen plasserte altså 

utfordringen med tatere annetsteds enn at de skulle settes i samme kategori som tiggere 

og løsgjengere.  

Motivasjonen synes imidlertid å ha vært det samme for både de som mente at tvangsarbeid 

var nødvendig å anvende og de som mente annerledes: Taterne skulle siviliseres. Men 

midlene kunne variere. Politimesteren i Drammen var eksempelvis mer vennlig innstilt 

overfor taterne enn andre myndighetspersoner. Han mente at taterne tross alt var 

«forbederlige» uten bruk av tvangsarbeidsstraff i motsetning til den gruppen han omtalte 

som løsgjengere og drukkenbolter.  

Enkelte instanser reserverte seg unntaksvis mot loven i sin helhet. Således uttalte fogden i 

Hallingdal at  

Tvangsmidler og Straffebestemmelser for at standse eller begrændse disse Onder 

ingenlunde vil føre til det tilsigtede Maal; man vil ikke reise den Faldene hermed, men 

man vil snarere mere brændemærke ham for Livet og enda dybere føre ham ud i 

Ulykken. I Henhold hertil kan jeg ikke udtale mig for at nærværende Udkast ophøies 

som Lov.
252

 

Fogden i Hallingdal gikk her i motsatt retning enn de som var optimistiske til og som 

favoriserte løsgjengerloven. Fogden forsvarte altså en rehabiliteringslinje som ikke gikk 

gjennom tvangsarbeid og andre straffebestemmelser.  
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Politimesteren i Haugesund var forsåvidt enig i utkastets bestemmelser, men mente på 

samme måte som ovennevnte fogd at tvangsmidlene var altfor strenge og rigorøse: 

Berøvelse af Friheden for mange Aar for Folk, der dog ikke har gjort andet end at 

betle og ligge Samfundet til Byrde dels ved Uvirksomhed, dels ved Drukkenskab og 

Ødselhed, forekommer mig for hardt og synes ikke at passe med den senere 

Lovgivning ligeoverfor Forbrydere, der paa en langt eftertrykkeligere og farligere 

Maade har forbrudt sig mod Samfundet.
253

  

At tyver slapp unna med noen dagers fengsel, mens tiggeren og landstrykeren ble sperret 

inne i årevis, mente politimesteren var urettferdig. I Straffelovkommisjonens motiver ble 

dette temaet tatt opp til diskusjon. Kommisjonen forsvarte de lange innsettelsesperiodene 

ved å vise til klager og innspill de hadde mottatt om forholdet. Ifølge 

straffelovkommisjonen var alle uttalelser i den forbindelse samstemte med hensyn til «at 

kraftigere Repressivmidler var paakrævede. 6 Maaneders eller 1 Aars Tvangsarbeide er 

ialfald for kort Tid til, at gamle indgroede Vaner kan udryddes og virker i Høiden i nogen 

Grad som en ubehagelig Udsigt».254  

Politimesteren i Kristiansand mente at hans distrikt av en rekke grunner var særlig berørt 

av de problemer som løsgjengerloven tilsiktet å løse. For det første anførte han 

Kristiansands geografiske beliggenhet som en faktor – altså at byen lå midt mellom 

Skiensfjorden og Stavanger. For det andre mente han at befolkningens gode økonomiske 

vilkår og deres velvillighet til å yte hjelp til trengende, var begge faktorer som gjorde at 

byen og bygdene rundt ble hjemsøkt av «omvankende Løsgjængere». Og byen hadde 

dessuten sine egne løsgjengere som søkte støtte i «nogle løsagtige og tyvagtige Kvinder». 

Løsgjengerne «optræde stadig som disse Kvinders Ledsagere og Hjælpere, og lader det til, 

at Bedriften er ganske lukrativ».255 At det ikke lengre var mulig å innsette folk i 

tvangsarbeidshus med hjemmel i en administrativ avgjørelse hadde dessuten bidratt til å 

forverre forholdene med hensyn til «begge Klasser Løsgjengere» – altså både byens egen 

løsgjengere og de som kom utenfra.   
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Ifølge amtmannen i Stavanger var «undertrykkelse av Omstreifervæsenet [...] uimodsigelig 

et høist ønskelig Maal [...]», men det var et dårlig forslag at det offentlige skulle anvise 

bolig til de såkalte omstreiferne.256 Selv om dette var nødvendig, kunne det unektelig «se 

noget Underligt ud, at Omstreiferiet saaledes paa en Maade skal gives en Særrettighed».257 

«Omstreifene» hadde fra før krav på Fantefondets midler og burde derfor ikke gis en slik 

«Særrettighed» i tillegg, mente amtmannen. Dette standpunktet var i kontrast til den 

tankegangen som lå til grunn for den særskilte politikken mot «omstreifere» og dens 

institusjonalisering i løpet av første halvdel av 1900-tallet. Amtmannen mente altså at 

rehabilitering av «omstreifere» ved tildeling av bosted var å gå for langt. Selv om han ikke 

foreslo noen alternative midler for bekjempelse av «Omstreifervæsenet», mente han i alle 

fall at det var feil av staten å overta «Forsørgelsespligter» for såkalte omstreifere.  

Fogden i Vinger og Odalen mente at «de egentlige Omstreifere» var vanskelig å ramme 

med den foreslåtte paragraf 3. Sistnevnte gikk ut på at personer på oppfordring fra politiet 

måtte redegjøre for sine inntektskilder. Slike «omstreifere», mente fogden, ville fremsette 

«løgnagtige Historier og føre Politiet bag lyset» og dette kostet igjen det offentlige store 

utgifter.258  

Ved siden av å være en potensiell byrde for det offentlige, ble «omstreiferne» ansett som 

uærlige håndverkere og handelsfolk. Fogden i Strinda og Selbu mente at man måtte ha 

bestemmelser som sørget for at politiet fikk «Kontrol med omflakkende Bedrifter som, 

uden i og for sig være ulovlige, dog give Anledning til mange Misligheder og særdeles ofte 

kun ere en Maske for ørkesløs Omstreiferi».259 Det ble på samme måte fra politimesteren i 

Røros klagd over manglende kontroll med «den Klasse Omstreifere, der ernærer sig som 

Postivspillere [sic], omvankende Musikanter, Akrobater af simplere slags o.s.v» som i 

virkeligheten, ble det uttalt videre, kun var løsgjengere. Det var uheldig, ifølge 

politimesteren, at de «uhindret» vandret rundt om i bygdene. Akkurat de yrkene som 
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68 

 

politimesteren klagde på her var imidlertid regulert siden 1875 med lov om dramatiske og 

andre offentlige forestillinger.260 

Straffelovkommisjonen hadde også berørt temaet med omvandrende næringsvirksomhet. 

Der ble det henvist til liknende forhold i Tyskland der omreisende handelsvirksomhet 

(«Gewerbe in Umherziehen») betinget tillatelse fra politiet.261 Tillatelsen, 

Wandergewerbeschein, kan på mange måter sammenliknes med den norske handelslovens 

(1907) bestemmelser om nødvendigheten av å ha tillatelse for å kunne drive 

omførselshandel.262 På samme måte var ustraffet vandel en betingelse for å få tildelt en slik 

tillatelse. Ifølge Straffelovkommisjonen ville kontrollen med «de virkelige Landstrygere i 

høi grad lettes og blive mere effektiv, naar der er Adgang til at undersøge alle omflakkende 

Næringsdrivendes Legitimationer […]».263 Heller enn å inkludere slike bestemmelser i 

løsgjengerloven var det imidlertid mer hensiktsmessig å innlemme disse i en egen lov, 

mente Straffelovkommisjonen.264 Slike reguleringer kom med handelsloven noen år 

senere.   

En del av de ovennevnte klagene og synet på «omstreiferne» fremkom også senere, altså i 

1927 og 1935 da politi- og lensmannsetaten uttalte seg om temaet. Disse uttalelsene gjøres i 

det følgende gjenstand for diskusjon før jeg avslutningsvis atter vender til alle tre 

omgangene (1895, 1927 og 1935) og vurderer disse opp mot hverandre. 

3.3 «Omstreiferkomiteen» 1927 og innhenting av manntall 

Justis- og politidepartementet sendte i februar 1927 et rundskriv til politiet og 

lensmennene. Ordren hadde direkte sammenheng med arbeidet til Den frivillige komité til 

behandling av omstreifer- og løsgjengerspørsmålet (Omstreiferkomiteen), med fylkesmann 

i Akershus, Hroar Olsen, som leder.265 Innledningsvis i komiteens arbeid foreslo Misjonens 
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generalsekretær Ingvald B. Carlsen – komiteens sekretær – opprettelsen av en såkalt 

løsgjenger- og omstreifersentral med «utstrakt politimyndighet» der alle tråder kunne 

samles. I den anledning mente Carlsen at det trengtes et «register over alle streifende og 

hjemløse mennesker». Hvis myndighetene skulle klare å hanskes med de spørsmål som 

«omstreifer- og lasaronplagen» reiste, var det avgjørende med en grundig og allsidig 

behandling av saken. Derfor var det nødvendig å skaffe en oversikt over landets 

«omstreifere og løsgjengere».266  

Justis- og politidepartementet videresendte de innsamlede registerskjemaene og 

uttalelsene fra politietaten til Misjonen for viderebehandling. Jeg har ikke funnet spor etter 

en kommunikasjon mellom departementet og Misjonen som kan svare på hva Misjonen 

spesifikt skulle gjøre med de innhentede svar, men det er rimelig å anta – i henhold til hva 

som kjennetegnet Misjonens arbeid innad og dens samarbeid med myndighetene – at 

Misjonen tok sikte på å utarbeide en statistikk til bruk for sitt arbeid og myndighetenes 

politikk overfor gruppene. 

Før Justis- og politidepartementet sendte ut rundskrivet, fikk Misjonen et utkast til 

gjennomsyn. Misjonen kom med tilbakemeldinger som ble tatt til følge i det endelige 

rundskrivet.267 Eksempelvis var det etter Misjonens forslag at registreringen i 1927 også 

skulle omfatte barn, og at forhold knyttet til vergerådsloven ble berørt senere i 1935. 

3.3.1 Rundskrivet i 1927 

Justis- og politidepartementet sendte ut det endelige rundskrivet 25. februar 1927.268 Ifølge 

departementet var hensikten med den forestående registreringen «å opnå en bedre 

kontroll med og derigjennem en mere effektiv bekjempelse eller regulering av det 

omfattende omstreifer- og løsgjengeruvesen […]».269 I tillegg til å melde tilbake om 

personopplysninger og statistikk, måtte politimestre som hadde hatt særskilt befatning 

med gruppene, også uttale seg om forholdene i sitt distrikt og komme med forslag til 
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«effektive botemidler mot dette samfundsonde».270 Rundskrivet skulle returneres 

departementet innen 15. oktober samme året. 

Definisjonene som ble foretatt av gruppene var skjematiske, og ikke særlig konkrete eller 

detaljerte. Det ble bare summarisk fastslått:  

Med omstreifere menes sådanne reisende som går under navn av tatere, fanter, 

splinter, fark. Her medregnes også sigøinere. Med løsgjengere menes almindelige 

(mannlige og kvinnelige) landstrykere, lasaroner, loffere, geseller.
271 

 

Disse vage og upresise definisjonene fikk følger for politietatens respons og uttalelser. Slik 

jeg kommer tilbake til nedenfor, hadde en del polititjenestemenn og lensmenn rett og slett 

problemer med å forstå hva som var ment med de ulike oppsatte kategoriene i rundskrivet.  

3.3.2 Rundskrivet i 1935 

Justis- og politidepartementets rundskriv fra februar 1935 var nesten identisk med det fra 

1927. Den vesentligste forskjellen var at det nye rundskrivet i tillegg til manntall også ba 

om mer detaljerte opplysninger om «omstreiferbarn».272 Når det gjelder barn var det som 

allerede nevnt etter Misjonens innspill at rundskrivet fra 1927 beordret at også barn måtte 

registreres.273 I 1935 gikk myndighetene lengre. Ifølge rundskrivet kom de fleste 

«omstreiferbarn» inn under vergerådslovens bestemmelser, og her ble det mer spesifikt 

henvist til paragraf 1 (litra a, b og c) i loven. Ifølge litra b og c måtte det gripes inn overfor 

barn dersom det «må befryktes å ville bli sedelig fordervet» eller at det på grunn av «andre 

mislige forhold fremstiller sig som nødvendig å bortsette det [barnet] for å redde det fra 

sedelig undergang».274 At disse forhold knyttet til barnevernsarbeidet ble behandlet i 

rundskrivet fra Justis- og politidepartementet må rimeligvis tilskrives Misjonens 

innflytelse. I alle fall ble ikke forhold knyttet til «omstreiferbarna» adressert i noen særlig 

grad, og var helt fraværende i politietatens uttalelser og respons. Det eneste unntaket her 

var responsen fra Bergen politikammer. 
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Langt fra alle lensmannskontorer og politikamre sendte inn forslag til «botemidler» for å 

løse «omstreiferuvesenet», men tilnærmet alle instanser tilbakesendte registerskjemaene i 

mer eller mindre utfylt stand. I sum gjør også de forholdsvis mange tilbakemeldingene det 

mulig for oss å danne et inntrykk av etatens meninger om saken. For å bøte på eventuelle 

skjevheter supplerer jeg dessuten uttalelsene med annen relevant informasjon som kan 

leses ut av registreringsskjemaene.  

3.4 Politiets forståelse av betegnelsene «omstreifere og løsgjengere»  

Hvordan forstod så lensmenn og politibetjenter lokalt i distriktene disse betegnelsene? 

Svaret er sammensatt, og bare konturene av deres oppfatninger kan rekonstrueres ut fra 

deres respons på rundskrivene fra henholdsvis 1927 og 1935. Generelt kan det imidlertid 

hevdes at politietaten og lensmannsvesenet ikke hadde en ensartet og konsekvent 

forståelse av betegnelsene «omstreifer» og «løsgjenger». Flere av tilbakemeldingene til 

Justis- og politidepartementet avslører en stor grad av usikkerhet med hensyn til hva det 

ble siktet til med disse termene.  

Departementets rundskriv fra 1927 og 1935 opererte med definisjoner som var identiske 

med Carlsens avgrensninger skissert ovenfor. Dette kunstige utgangspunktet førte i sin tur 

til de delvis ambivalente uttalelser fra politi- og lensmannsetaten. I rundskrivet fikk 

omstreiferbetegnelsen et homogent preg: Begrepet ble definert langs etnisitet og rase på 

den ene siden og på bakgrunn av levesett på den andre siden. Dernest ble denne 

definisjonen svært kategorisk avgrenset til å gjelde tatere og sigøynere. Paradoksalt nok, og 

fordi disse gruppene ikke var alene om et omreisende levesett, inkluderte politiet likevel 

også øvrige personer som i denne kategorien som ikke tilhørte gruppene tatere og 

sigøynere. Med andre ord: Tatere og sigøynere på den ene siden og øvrige «omstreifere» på 

den andre siden hadde levesettet til felles. Dermed førte departementets forenklede 

avgrensning til det resultat at «omstreifere» i politiets daglige virke fortsatt var et udefinert 

og utydelig begrep.  
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Til syvende og sist var det altså opp til den enkelte politipersonell å sette merkelappene275 

«omstreifer» og «løsgjenger» på personer som verdkommende kom i kontakt med. Slik en 

betjent fra ordenspolitiet i Oslo uttrykte i 1927, var det alltid avhengig av 

et subjektivt skjønn om en person skal karakteriseres som løsgjænger eller ikke. Jeg 

har således ment det riktig at ta med sågodtsom alle moralsk forkomne og arbeidssky 

personer, som har misbrukt alkohol i så sterk grad at de er blit dømt til tvangsarbeide 

på Opstad, idet jeg antar at disse går in under gruppen: lasaroner.
276

 

Betjenten la til grunn en moralsk beskrivelse («moralsk forkommen»), men endte likevel 

opp med den strafferettslige definisjonen av løsgjengeri – internering i 

tvangsarbeidsanstalt – som et kriterium i sine vurderinger. Selv sett i lys av den legale 

definisjonen av løsgjengeri, var betjentens avgrensning noe snever. Som vi skal se i neste 

kapittel (4.3), definerte løsgjengerloven løsgjengere uavhengig av hvorvidt vedkommende 

misbrukte alkohol eller var dømt til tvangsarbeid. I henhold til løsgjengerlovens § 4 – slik 

den så ut etter en revisjon i 1918 – kunne personer dømmes for løsgjengeri dersom de 

henga «sig til ørkesløshet eller driver omkring under saadanne forhold at der er grund til 

at anta, at han helt eller delvis skaffe sig midlerne til sin livsførsel ved strafbare handlinger 

[...]».277  

Som tidligere nevnt var det en tendens i politietatens vurderinger at kategoriene varierte 

og ble brukt på en inkonsekvent måte i forhold til rundskrivenes ordre. I skjemaet fra 

Halden politimesterembete hadde således en betjent oppført en person som «omstreifer og 

løsgjenger».278 Den samme personen ble ved Øymark lensmannskontor (Østfold) betegnet 

som «løsgjenger».279 Likeledes var personen oppført som «løsgjenger» i skjemaet fra 

lensmannen i Nøtterøy (Vestfold).280  
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Flere slike uoverensstemmelser i skjemaene fra politietaten ble i ettertid korrigert, om enn 

ikke alle. På flere av de innsendte skjemaene ser man tydelig at kategoriseringen er endret 

i ettertid – med et pennestrøk av samme håndskrift og blekkfarge – fra «løsgjenger» til 

«omstreifer», ofte kun med forkortelsen «O.». Denne korrigeringen kan rimeligvis 

tilskrives Misjonen. Det er vanskelig å se for seg at politimesteren eller noen i 

Justisdepartementet skulle stå for en slik etterkontroll, da ingen av instansene satt på 

registre. Misjonen hadde sine registre og kartoteker over de såkalte omstreiferslektene, og 

kunne dermed kontrollere enkeltpersoners slektstilhørighet.281 Etter alt å dømme ble 

likevel flere korrigeringer foretatt etter intuisjon – eksempelvis i henhold til en 

fingerspissfølelse etter vedkommendes etternavn, oppnavn, yrkestittel og liknende forhold. 

Dette forekom oftere i 1935 enn for registreringen av 1927. For 1935 gjelder dette blant 

annet for skjemaene levert av lensmennene i Botne, Leikanger, Volda, Sogndal og Sør-

Odal.282  

Riktignok var det ikke bare forskjellen og grensedragningen mellom «løsgjengere» og 

«omstreifere» som ble opplevd som vanskelig fra politiets side. Eksempelvis brukte en del 

lensmenn og politibetjenter tilsvarende formuleringer som lensmannen i Østre Toten. Han 

meldte om at det i hans distrikt ikke fantes noen «tatere eller omstreifere (d.v.s. sådanne 

som med mellemrum stasjonerer sig ved etslags hjemsted eller har hjemstavnsrett)».283 

Spørsmålet er om formuleringen «tatere eller omstreifere» er anvendt bevisst av 

lensmannen for å gjøre forskjell mellom tatere på den ene siden og omstreifere i videre 

forstand på den andre siden. Det er ikke godt å vite og fastslå dette sikkert. I det følgende 

tar jeg med flere liknende eksempler i forsøket for å avklare dette forholdet.  

I en del tilfeller forekom det flere begreper som ble anvendt samtidig uten at det ble 

trukket et skille mellom de overordnede kategoriene «omstreifere» og «løsgjengere», slik 

disse var definert i rundskrivene, og underkategoriene eller synonymene, eksempelvis 

tatere og geseller. Fra Kolvereid lensmannsbestilling (Nord-Trøndelag) ble det uttalt at det 
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i distriktet ikke fantes noen «omstreifer, tatere, fanter, løsgjengere, geseller eller 

sigøinere».284 Ifølge Bergen politikammer fikk distriktet sjelden besøk av «de virkelige 

Zigøinere og de folk man ialmindelighet benevner med tatere […]. Derimot treffer man 

ofte her ‘splinter’ av norsk avstamning der som oftest ferdes i båt – skøiter – som de selv 

eier».285 Her er det interessant at det gjøres en forskjell mellom såkalte splinter på den ene 

siden, og tatere og sigøynere på den andre siden. I rundskrivene var nettopp «splint» en 

betegnelse som var underordnet eller parallell med termen «omstreifer». En annen 

liknende formulering er å finne fra registerskjemaene til Skien politikammer i 1935, der en 

person ble betegnet som «fant eller tater».286 I samme skjema ble dessuten en person 

oppført som «omstreifer og løsgjenger». 

Eksemplet fra Østre Toten, hvor termene «tatere og omstreifere» brukes, var også anvendt 

andre steder. Eksempelvis brukte lensmennene i Seljord (Telemark)287, Rødøy 

(Nordland)288 og Kvikne (Hedmark)289 den samme formuleringen. Lensmennene i Jølster 

(Sogn og Fjordane) og Overhalla (Nord-Trøndelag) brukte en annen betegnelse, nemlig 

«tatere-omstreifere».290 En annen og beslektet uttrykksmåte stammer fra et av Oslo-

skjemaene fra 1935. Her var en person omtalt som «omstreifer og tater».291 Heller ikke her 

kan man med sikkerhet fastslå politibetjentens forståelse av begrepene. En forklaring kan 

være at vedkommende i tillegg til å være tater – i etnisk forstand – også levde som 

omstreifer, slik dette i alminnelighet ble forstått. Som vi skal se nedenfor, lå det en 

spenning mellom en etnisk og rasemessig forståelse av gruppene på den ene siden, og en 

sosioøkonomisk forståelse på den andre siden. 

I politietaten ble det tidvis gitt uttrykk for at det var vanskelig å foreta en kategorisering i 

tråd med retningslinjene fra Justis og politidepartementet. Fra lensmannen i Ytterøy og 

Mosvik ble det i 1936 rapportert om at det hadde vært to «par ‘omreisende’» i Mosvik i 
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1935. Det ene paret var ifølge lensmannen «efter omtale aa dømme, ikke almindelige 

omstreifere. De var lyse i hudfarven som folk flest».292 Lensmannen hadde riktignok ikke 

selv sett paret, men var blitt gjort oppmerksom på dem av andre. Uttalelsen viser at 

hudfarge kunne bli brukt som et kriterium for å skille alminnelige «omstreifere» fra andre. 

Slik sett ble dette paret kategorisert på bakgrunn av en etnisk eller rasemessig forståelse av 

omstreiferbegrepet.  

Om det andre paret uttalte den samme lensmannen at de ble antatt å være «almindelige 

omstreifere. De hadde været her i juli maaned og bodd i telt. Disse drev med 

blikkenslagerarbeide, er sagt, men da ingen hadde hatt arbeide til dem, blev opholdet 

kortvarig [...]». Selv om lensmannen omtalte denne familien som såkalte alminnelige 

omstreifere, nevnte han bare yrkesbetegnelsen og andre markører knyttet til levesett, og 

ikke hudfarge som i det andre tilfellet. I det hele tatt foreligger det i anledning 1935-

registreringen ytterst få uttalelser med henvisning til utseende og hudfarge. Dette i 

motsetning til tilsvarende tellinger og uttalelser i Sverige. Der var politiet langt mer 

opptatt av gruppens utseende, eller rase om man vil.293  

Lensmannen i Sannidal (Telemark) var, i tråd med ovennevnte skildring, like sikker på 

hvem som var tatere og sigøynere, men svært usikker på hvem som var «omstreifere og 

løsgjengere». For ham omfattet omstreiferbetegnelsen noe annet enn tatere og sigøynere. I 

1927 framholdt han at han underveis på sine reiser hadde påtruffet «veisfarende, spesielt 

fremmede personer der gaar og søker arbeide og muligens enkelte av disse kan regnes for 

løsgjengere og omstreifere, men skjelne mellem disse kan ikke godt la sig gjøre».294 

Derimot var han sikker på at han ikke hadde påtruffet tatere og sigøynere. Denne 

lensmannen mente med andre ord å kunne skille mellom tatere og sigøynere på den ene 

siden, og «omstreifere og løsgjengere» på den andre – dog uten å kunne se forskjell på 
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personer innad i sistnevnte gruppe. I uttalelsene fra samme lensmannskontor i 1935, 

fortsatt med samme lensmann,295 kommer dette enda tydeligere frem:  

Det kan være meget sansynlig at jeg underveis paa mine reiser kan ha passeret 

løsgjengere og muligens omstreifere, men skjelne mellem disse og folk i almindelighet 

kan ikke godt la sig gjøre. Saasom tatere og sigøinere har jeg ikke paatruffet, (disse 

skjiller sig ju ut fra almindelige folk).
296

  

Det kan altså se ut som om denne lensmannen opererte med en vid omstreiferbetegnelse, 

men uten å inkludere tatere og sigøynere i betegnelsen. De sistnevnte gruppene var for 

ham lett gjenkjennelige etter eget utsagn.  

Lensmannen i Klepp (Rogaland) hadde også en bred forståelse av begrepet «omstreifer». I 

1927 uttalte han at han ikke hadde påtruffet noen slike personer som var omtalt i 

rundskrivet fra Justis- og politidepartementet. Han hadde imidlertid «ved konferanse med 

en fhv., nu her fastboende omstreifer av taterstamme» fått bekreftet at slike personer ikke 

lengre oppholdt seg der.297 Lensmannen beskrev denne personen som tidligere «omstreifer 

av taterstamme» som nå var bosatt. For denne lensmannen var ikke selve betegnelsen 

«omstreifer» en etnisk kategori med andre ord, men heller en betegnelse på en bestemt 

levemåte som innebar et mobilt levesett.  

En sosioøkonomisk forståelse av omstreiferbegrepet fremkommer i en rekke av 

tilbakemeldingene. Eksempelvis påpekte lensmannen i Borgund (Møre og Romsdal) i 1935 

at det i hans distrikt bodde familier «som tidligere har reist som omstreifere, men som nu 

er fastboende, idet de ved omstreifervesenet[s] forsorg [altså Misjonen] er skaffet hus».298 

Sannsynligvis anså Misjonen familiene som tatere i og med at de var bosatt med 

organisasjonens initiativ. Lensmannens formulering lar seg likevel ikke konstatere om 

hvorvidt han henviste til familiene som såkalte bofaste omstreifere – altså en henvisning til 

omstreiferbegrepet i egenskap av etnisitet og kulturell bakgrunn – eller ikke. Også i 

registerskjemaet fra Skien politikammer i 1935 finner vi oppført en familie – tidligere bosatt 
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ved Svanviken – med merknaden «tidl. omstreifere».299 I rapporten fra lensmannen i 

Skedsmo (1935) var samtlige listeførte tatere betegnet som «fastboende» og ikke som 

«omstreifere».300  

Mens flere lensmenn så å si ekskluderte fastboende tatere fra kategorien «omstreifere», 

holdt andre lensmenn fast ved omstreiferbetegnelsen, selv om det dreide seg om 

fastboende personer. Det ble da trukket et skille mellom bofaste «omstreifere» og 

omvandrende «omstreifere», som det het i uttalelsen fra Gjesdal lensmannskontor 

(Rogaland) i 1935.301 Andre lensmenn igjen snakket om «kjente omstreiferslekter», 

uavhengig om de var fastboende eller ikke.302  

Vi finner med andre ord en variasjon i måten de listeførte personene er kategorisert på. 

Etter alt å dømme ble kategoriseringen foretatt av betjenter ved de lokale 

lensmannskontorene. Men det foreligger tilfeller der vedkommende selv ble forespurt. 

Eksempelvis bemerket lensmannen i Balestrand (Sogn og Fjordane) i 1935 om en av de 

listeførte personene: «Tilnermet omstreifer, men regner sig ikke som for sådan».303 Et 

annet eksempel stammer fra Bergen, også fra 1935. En betjent rapporterte om en mann 

(her kalt Vilhelm) som var blitt innkalt til politikammeret for å bli innført i 

«omstreiferregisteret». Betjenten endte likevel opp med ikke å medta personen i selve 

registerskjemaet, fordi Vilhelm «hadde meget imot å bli innført i dette register hvorfor det 

ikke blev gjort».304 Vilhelms kone, ble det opplyst, var «omstreifer», det samme gjaldt 

hennes foreldre. Rapportskriveren avsluttet rapporten med følgende bemerkning:  

Som det vil sees er bare [Vilhelms] far, fisker [navn], som ikke er av omstreiferslekt. 

Det viser sig også at omstreifernaturen ligger i slekten idet en sønn av [Vilhelm] nu 

streifer. [...] På den annen side kan det være rimelig at [Vilhelm] ikke ønsker å bli 

regnet for omstreifer idet han har vært fastboende i Bergen i ca. 25 år.
305
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Vilhelm hadde motsatt seg å bli innført i registeret, og dette ble tatt til følge. Heller ikke 

Vilhelms barn og kone ble listeført, selv om betjenten var urolig for at «omstreifernaturen» 

lå i slekta. Likevel la politibetjenten ved en rapport, som er sitert ovenfor, sammen med 

registerskjemaene fra Bergen. Dermed havnet familiens personalia likevel hos Justis- og 

politidepartementet, og til slutt Misjonen. Til tross for dette, er det verdt å legge merke til 

at betjenten ikke registrerte Vilhelm som «omstreifer», dels fordi Vilhelm hadde vært 

bofast i mer enn to tiår, og dels fordi han selv ikke ønsket å bli registrert som «omstreifer». 

3.5 Representerte «omstreiferne» en plage for distriktet?  

Mens politi og lensmenn fra enkelte strøk meldte om at «omstreifere eller løsgjengere» 

ikke var noe problem der, meldte andre derimot om at gruppene var et økende problem. Et 

mønster som avtegner seg blant de som mente at distriktet var plaget av 

«omstreiferuvæsenet», mente de fleste her at løsgjengerne var et større problem enn de 

såkalte omstreiferne. 

I 1927 meldte Tønsberg politikammer at de ikke hadde hatt noen «vesentlig befatning» 

med «[z]igøinere og de egentlige omstreifere», men at de «omflakkende løsgjengeres 

antall» stadig økte.306 Det ble klagd på at løsgjengerne var en «ganske vesentlig ulempe for 

befolkningen» og bidro til økende antall tyverier. Mens det fra andre hold ofte ble hevdet 

at det var forhold knyttet til arbeidsløshet eller liknende som var årsaken til løsgjengernes 

økende antall, hadde politikammeret i Tønsberg en mer lokal forankret begrunnelse: 

En vesentlig aarsak til at der i sommerhalvaaret er saa rik tilstrømning paa løse 

eksistenser hertil – saavel som til enkelte andre byer i Vestfold – maa søkes deri at 

hundreder av hvalfangere blir avmønstret i disse byer med betydelige beløp optjent 

hyre og er et eftertraktet bytte for paatrengende lediggjengere, som da kommer hit 

angivelig for aa søke hyre eller arbeide paa hvalkokeriene, mens disse ligger her.
307

 

Fra Bergen politikammer ble det samme år meldt om en liknende situasjon, men 

forklaringen var knyttet til den lokale geografien. Ifølge betjenten som stod for 

innrapporteringen, var det sjelden «besøk av de virkelige Zigøinere og de folk man 

ialmindelighet [sic] benevner med tatere hvilket man mener vesentlig har sin årsak i at 
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Bergenshalvöen ikke har landveisforbindelse med østenforliggende distrikter».308 Mer 

generelt ble det fra Bergen meldt tilbake om at «[omstreiferne] opholder sig gjerne i 

kortere tid her og kan ikke siges å være til nogen særlig plage for distriktet».  

Flere betjenter forklarte fraværet av tatere og sigøynere i sitt distrikt med henvisning til 

stedets geografi, delvis også stedets topografi. Lensmannen i Flatanger (Nord-Trøndelag) 

kunne fortelle at kystdistriktet hadde vært besøkt av «faa omstreifere» de siste årene, og de 

som hadde vært innom områdene reiste sjøveien på båt. «Her er nemlig ingen 

gjennemgangsveie til andre distrikter».309 Fra Frøya (Sør-Trøndelag) lenger sør ble det 

meldt om at «omstreifere og løsgjengere» i de siste årene sjeldent hadde vært på besøk da 

«[d]istriktet ligger for langt unna fastlandet og byr paa for kostbare og besverlige reiser til 

at saadanne eksistenser utstrekker sine streiftog hitut».310 

Ikke alle betjenter grunnga hvorfor disse gruppene ikke hadde vært påtruffet i sine 

embetsdistrikter. Eksempelvis ble det fra Mandal, uten nærmere utdypning, påpekt at de 

«sedvanlige omstreiferne synes det ikke at være blit verre tilflukt av ialfald, men muligens 

heller mindre end før».311  

Lensmannen i Eggedal (Buskerud) hadde ikke observert eller truffet «omstreifere eller 

løsgjengere».312 Etter egen begrunnelse å dømme, var hans forklaring noe utspekulert. Fra 

den tid han ble ansatt der (1925), ble slike personer nemlig anholdt og transportert ut av 

distriktet. Dette var så blitt kjent for andre «omstreifere og løsgjengere» i ettertid. De siste 

5-6 år hadde han derfor ikke påtruffet gruppene. På den ene siden er det ikke rimelig å 

betvile lensmannens handlinger. På den andre siden gir flere av rapportene inntrykk av at 

lensmenn og politimestere – selv i distrikter der disse gruppene ikke ble ansett for å være 

en plage – bevisst overvurderte sin egen rolle som en effektiv og pliktoppfyllende 

politifolk. Ett slikt eksempel stammer fra Fosnes (Nord-Trøndelag) i 1935. Lensmannen 

bemerket at slike personer ikke hadde vært i distriktet, heller ikke hadde de passert, samt 
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at ingen «omstreifere» hadde bopel i distriktet. Han avsluttet rapporten selvtilfreds med å 

stadfeste at: «Kort sagt: Her er et dårlig distrikt for omstreifere».313  

I enkelte tilfeller reagerte politimesterne – som mottok besvarelsene fra lensmennene før 

disse ble sendt Justis- og politidepartementet – på uttalelser om at det ikke fantes eller 

hadde vært observert «omstreifere og løsgjengere». Eksempelvis framholdt politimesteren 

ved Sogn politikammer i 1935, overfor lensmannen i Luster, at han fant det «lite sannsynlig 

at der i Deres [lensmannens] distrikt ikke skulde ha opholdt sig omstreifere og løsgjengere 

i det omh[hand]l[ende] tidsrum».314 Politimesterens beskjed førte til at lensmannen 

forhastet førte et par navn på registerskjemaet, og bemerket at disse hadde oppgitt å være 

arbeidsledige. «Om de kommer inn under betegnelse ‘Omstreifere’ eller ‘Løsgjengere’ kan 

jeg ikke si».315 Lensmennene fant det ikke alltid meningsfullt å oppta folks personalia enten 

nå fordi tiden ikke strakk til, eller som diskutert ovenfor, at det hersket stor usikkerhet om 

hvilke personer på «gatenivå» som tilsvarte rundskrivets oppgitte kategorier.  

En overbetjent fra Horten politikammer besvarte forespørselen i 1935 med et lengre skriv 

der han redegjorde for forholdene i distriktet. Skrivet angikk hovedsakelig «løsgjengere», 

men overbetjenten uttalte at 

Omstreifere, hvorunder vi i almindelighet regner taterfølger (mann med hest eller 

dragvogn, kone og barn) eller enkeltpersoner av utpræget taterslegt, sigøinertypen med 

sin egen taterdialekt, er det mindre av enn før. Fra mitt kjenskap til forholdene på 

landet vet jeg at disse tatere optrådte meget mer hyppig før, eksempelvis for omkring 

20 år siden. Jeg tror derfor at familiene er skrumpet noget inn i det siste.
316

  

Betjenten synes å ha definert tatere og sigøynere i lys av en etnisk forståelsesramme. 

Samtidig betegnet han gruppene ut fra markører som mest var knyttet til deres levesett, 

bortsett fra henvisningene til språklige- og slektskapsforhold. Når betjenten antok at 

familiene hadde «skrumpet noget inn», så er det mulig at han mente at stadig flere hadde 

lagt det tradisjonelle omreisende levesettet bak seg, i alle fall hva gjelder taterne.  
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Ellers er det i denne sammenheng verdt å merke seg at Oslo politikammer, i både 1927 og 

1935, meldte om at man hadde «lite å gjøre med de egentlige omstreifere. Derimot er 

løsgjengere en nokkså vesentlig plage for byen […]».317 

3.6 «Omstreifere» ikke en plage i distriktet 

I motsetning til de uttalelser som hittil er gjennomgått – og der det gis uttrykk for at 

«omstreifere og løsgjengere» ikke finnes i distriktet – fremgikk det av en del andre 

uttalelser at disse gruppene var påtruffet og at de hadde oppholdt seg i embetsdistriktet, 

men at de ikke ble opplevd som et problem.  

I 1935 kunne en politibetjent i Strinda (Sør-Trøndelag) melde om – under brevtittelen 

«Angående flakkende personer (tater)» – at han i begynnelsen av sommeren hadde truffet 

en familie som hadde slått leir i privat utmark. Grunneieren hadde forlangt familien 

fjernet. Politibetjenten bemerket at familien ikke hadde «optrått truende eller på anden 

måte utfordrende, [de] hadde heller ikke tigget der i nabolaget, men [grunneierens navn] 

vilde ikke ha reisende oppe i sin utmark».318 Lensmannen – som interessant nok brukte 

betegnelsen «reisende» som synonymt med tatere – hadde valgt å etterkomme 

grunneierens ønske og bedt familien om å reise. Han antok at de hadde reist til Stjørdal. 

Etter alt å dømme betraktet ikke denne lensmannen «de reisende» som en plage. For ham 

var det viktigst at de ikke hadde begått kriminelle handlinger. I tillegg kan vi ane en viss 

sympati med familien og en viss avstandstagen til grunneierens krav. Dette står i 

motsetning til andre lensmenn som var strenge og mer fiendtlig innstilte overfor gruppen. 

Et eksempel i så måte er lensmannen i Sunndal og Øksendal (Møre og Romsdal) som 

kunne fortelle at han hadde vært oppmerksom på «uvæsenet og jaget omstreiferne tilbake 

hvor de kom fra og det har antagelig blit kjendt, saa det er ikke mange som har faret 

herom de sidste årene».319 

Fra Ørsta, også i Møre og Romsdal, rapporterte stedets lensmann i 1927 om en familie – 

familiefaren benevnt som «omstreifer» – som bodde i bygda. Ifølge lensmannen hadde en 
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rekke privatpersoner vært kausjonister for familien, som dermed hadde fått kjøpt tomt i 

bygda i 1921, og siden bygd hus. Det fremgår av andre kilder at det var Misjonen som stod 

bak dette bosettingsinitiativet.320 Om familien mente lensmannen at de «har vært 

fastboende her, hvor de har greiet sine forpliktelser, med renter og avdrag og ellers opført 

sig bra. Mannen ernærer sig ved blikk- og kobberslagerarbeide og befinner sig vel tilfreds 

med sin faste bopæl».321 

I sin rapport fra 1935 inntok lensmannen i Sunnylven, ikke langt fra Ørsta, en ganske 

annen holdning. Om en gruppe «omstreifere» som bodde fast på stedet, og som var blitt 

innført i registerskjemaet, bemerket lensmannen at disse:  

har vært tollerert og alle andre har for mange år siden vært betydet at de ikke var 

velkomne. Som følge herav har de på fortegnelsen anførte ment sig begunstiget og de 

har latt dette forstå for andre omstreifere, hvilket har hatt tilfølge at andre ikke tør 

stanse her og på denne måte har man vært omstreiferplagen kvitt.
322

  

Med andre ord inntok denne lensmannen, i motsetning til sin kollega i Ørsta, en svært 

skeptisk holdning til «omstreiferne». Lensmannen i Sunnylven hadde ifølge egen 

beretning rett og slett tolerert bygdas egne «omstreifere» mot at de så å si påtok seg 

oppgaven med å være ubetalte stodderfogder. Dette var altså hans løsning til hvordan 

«omstreiferplagen» skulle løses. 

For øvrig synes det som om «omstreiferne» i Møre og Romsdal i sin alminnelighet ikke ble 

opplevd som et stort problem. Eksempelvis uttalte lensmannen i Halsa i 1927 at i løpet av 

de senere år hadde det praktisk talt ikke «streifet noe fantefølge eller sigøinere» i hans 

distrikt.323 Dette bildet ble bekreftet av politimesteren i Ålesund i hans rapport til Justis- og 

politidepartementet i 1927. Der var ikke «omstreifervesenet […] nogen vesentlig plage», 

skrev politimesteren.324 Han antok at dette delvis skyldtes Misjonens virksomhet, og delvis 

at en del tatere, som han benevnte dem, var blitt skaffet fast bopel. Politimesteren unnlot 
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likevel ikke å bemerke at han hadde inntrykk av at befolkningen var lite tilfreds med å ha 

dem i nabolaget.325 

De fleste av de relativ nøytrale beskrivelsene av gruppene kom fra distrikter på Vestlandet. 

Eksempelvis ble det fra lensmannen Selje (Sogn og Fjordane) rapportert i 1927 at det hadde 

vært veldig få «omstreifere-tatere» i den senere tid.326 Samtidig nevnte lensmannen at en 

taterfamilie som drev «meget med hestehandel», og som oppførte seg «pent». En mer 

uforbeholden positiv tone finner vi i uttalelsene fra lensmannen i Vossestrand 

(Hordaland). Han uttalte i 1935 at de i skjemaet nevnte «mannlige og voksne personer var 

fagmessig utdannede blikkenslagere som utførte fagmessig arbeide i bygden».327 Det kan 

her føyes til at det dreide seg om personer som i Misjonens og andre arkiver er knyttet til 

kjente taterslekter. Men lensmannen betegnet dem i sitt skjema bare som «omreisende 

håndverker[e]», og ikke som tilhørende kategoriene «omstreifere og løsgjengere». På tross 

av at tatere i mange sammenhenger – som vi skal se nedenfor – ble beskyldt for å tilby 

tjenester som kun var «maskert tigging», er det tydelig at lensmannen i Vossestrand ikke 

var av en slik oppfatning. For det andre viser dette at selv så sent som i 1935 var det fortsatt 

etterspørsel etter håndverkyrker som tatere var kompetente i.  

Fra Bergen politikammer ble det i 1935 langt på vei gitt uttrykk for en tilsvarende og 

relativt sett nøytral holdning. I en lengre rapport uttalte betjenten at de «herboende 

omstreifere er gjennemgående almindelige bra folk, i allfall de eldre. Men forholdene i 

hjemmene er selvsagt yderst primitive. En del av de yngre omstreifere kan nok av og til 

hengi sig til drikk og også optre som betlere på gaten».328 Selv om uttalelsen ikke var uten 

forbehold, omtalte betjenten i sine øvrige rapporter de listeførte personene med respekt og 

embetsnøytralitet.  

I enkelte uttalelser finner vi at betjentene ikke forholdt seg til de oppsatte kategoriene i 

rundskrivene fra Justis- og politidepartementet. I 1927 kunne lensmannen i Nord-Odal 

fortelle at han ofte hadde truffet passerende «reisende». Disse ble definert som «de mange 
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som i den senere tid gaar omkring med kufferter og selger varer uten politiets tilladelse [... 

altså] ulovlig omførselshandel».329 Lensmannen valgte med andre ord å forholde seg til en 

relativt sett mer avgrenset kategorisering enn de vide og mer vanskelig avgrensbare 

kategoriene som departementets opererte med i rundskrivet fra 1927. Omførselshandel 

uten tillatelse var forbudt, og dem som drev ulovlig omførselshandel, var ifølge 

lensmannen allerede arrestert og innsatt i Kongsvinger hjelpefengsel. Lensmannen anså 

helt klart ulovlig omførselshandel som det største problemet, og han ga da også klart 

uttrykk for at det var ved å arrestere dem som drev slik handel at man mest effektivt kunne 

få en slutt på omstreiferproblemet. I alle fall hadde arrestasjonene «baaret gode frugter» i 

hans distrikt, «idet det i den senere tid er yderst sjelden at man paatreffer denslags 

omvankende kremmere, som jeg mener er en skade for samfundet».330  

Ulovlig omførselshandel og dens skadelige effekter ble ofte anført og var et sentralt 

moment i myndighetenes ankepunkt mot omstreiferi. Dette temaet skal jeg adressere i det 

følgende. 

3.7 Arbeidets legalitet – Synet på håndverk som maskert tigging 

En av de vanlige klager mot tatere og sigøynere var som tidligere berørt at deres yrker kun 

tjente som kamuflasje og påskudd for kriminelle hensikter og handlinger, deriblant tigging. 

I det følgende diskuterer jeg for det første uttalelser fra politiet angående omreisende 

handel og håndverksarbeid. Beslektet med dette og for det andre, diskuteres 

reisevirksomheten til personer – i en tid med stor arbeidsløshet – fra distrikt til distrikt for 

å søke arbeid. Myndighetene ved politiet skilte mellom de som var virkelige arbeidssøkende 

på den ene siden og de arbeidsskye på den andre siden. Denne form for dikotomi er ikke 

ukjent fra andre sammenhenger, eksempelvis mellom verdige- og uverdige fattige som 

henholdsvis fortjente ytelser og som ikke skulle hjelpes. Disse to temaene ble delvis 

adressert i samme åndedrag av politiet, og det er gode grunner til hvorfor de skal 

diskuteres under ett, deriblant at det handlet om arbeid og levebrød. 
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Tønsberg politikammer meldte i 1927 om at det var adskillige personer i distriktet som 

drev med «en slags handel med knapper, skolisser og lignende gjenstande, hva der 

formentlig ikke kan ansees som annet enn en maskert form for betleri; et ikke ringe antall 

tyverie og naskerier foretas av disse personer [...]».331 Ifølge betjenten var det ikke behov for 

denne typen handelsvirksomhet som ofte var ulovlig bortsett fra de tilfeller der varene var 

tilvirket av personene selv. Imidlertid bestod 

‘egne tilvirkning’ […] for disse personers vedkommende i svært mange tilfeller deri at 

grener og ikke minst topper av unge trer blir skaaret av og bearbeidet til visper, 

‘tvarer’ og lignende. Skogene i nærheten av byen her bærer mange sørgelige 

vidnesbyrd om denne slags erhvervsvirksomhet. Selvfølgelig skjer denne mishandling 

av skogen uten eierens tillatelse; men kun i undtagelsestilfeller vil de skyldige bli 

grepet. 

Motargumentene til betjenten var altså tredelt: For det første var disse yrkene unyttige og 

at det ikke var behov for dem. For det andre ble slikt arbeid drevet ulovlig, det vil si uten 

politiets tillatelse. For det tredje ble det hevdet at skoger og trær tilhørende privatpersoner 

ble ødelagt og brukt uten tillatelse.  

I 1927 adresserte lensmannen i Meldal (Sør-Trøndelag) temaet mer direkte og uttalte at 

han ikke var i tvil om at «omstreiferne» var en plage for befolkningen.332 Botemiddelet som 

lensmannen foreslo var enkelt nok, nemlig at folk som innlosjerte «taterfølger» måtte 

pålegges å melde fra om dette til politiet. Dessuten burde befolkningen slutte å kjøpe de 

varer som «taterne» bearbeidet. Det ville ha til følge at slike personer holdt seg borte, ble 

det uttalt.333 Meldeplikten til politiet som lensmannen foreslo var ikke bare ment å skulle 

hindre den «skadelige» handelen som taterne bedrev, men siktet også mot å sette en 

stopper for hele deres levesett: «Jeg tror nemlig, at en stor del av omstreiferne er ikke 

daarligere stillet end, at de kunde skaffe sig et hjem, men det er reiselivet og ulysten til å ta 

fast arbeide som er aarsak i deres omflakkende liv».334 Det var altså først og fremst 

levesettet lensmanennen beklaget seg over. Videre klaget han på en «slem ulempe med 

omstreiferne» som var at de bringte med seg smittsomme sykdommer som var skadelig 
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både for mennesker og dyr. Flesteparten av taterne, uttalte han, var nemlig eiere av hester 

og dette bidro til at både mennesker og dyr var sårbare.  

Situasjonsbeskrivelsen fra Meldal noen år senere – nå fra en nyansatt lensmann i 1935335 – 

ble likevel presentert som mindre dramatisk enn ovenfor: «Det er forholdsvis få taterfølger 

som passerer Meldals midtbygd. Jeg har inntrykk av at ‘trafikken’ tar av ved Storås og går 

til Rindal og Surnadal».336 

Bortsett fra misnøyen med omreisende håndverk og salgsyrker, mente enkelte 

representanter for politi- og lensmannsetaten at det var vanskelig å skille mellom 

«omstreifere og løsgjengere» på den ene siden, og de «virkelige» arbeidssøkende på den 

andre siden. Dette kunne gjelde både distrikter som tiltrakk seg arbeidssøkende personer 

så vel som mer desentrale strøk av landet. Et eksempel på førstnevnte sted er Sauda, hvor 

det var anleggsarbeid å få. Fra lensmannen i Sauda ble det i 1927 bemerket at grunnet nye 

anlegg hadde stedet blitt besøkt av en mengde arbeidssøkende: «Blandt disse er nokk flere 

som bør karakteriseres som løsgjengere og burde ha været medtatt paa opgaven 

[registerskjemaet], men forholdene har gjort det vanskelig at skille dem ut fra de øvrige 

[arbeidssøkere...]».337 Med forholdene mente lensmannen formentlig det store antallet 

personer som søkte etter arbeid ved anleggene.  

I 1927 meldte lensmannen i Surnadal (Møre og Romsdal) om at «fremmede personer» som 

søkte etter arbeid visstnok dro gjennom bygden. For ham var det imidlertid vanskelig å 

karakterisere disse som «egentlige landstrykere ennskjøndt vistnok endel av dem streifer 

fra sted til sted den meste av tiden uten å enten ikke få arbeide eller kanske heller ikke vil ha 

arbeide».338 Her ble en del av de arbeidssøkende mistenkt for å være løsgjengere eller i det 

minste mente lensmannen at det var vanskelig å skille mellom de såkalte løsgjengere og 

arbeidssøkende. Om dette temaet mente politikammeret i Moss at «tidligere respektable 

arbeidere» etter en tids arbeidsledighet ga opp og heller søkte ut på landeveien.339 Fra 

Bærum lensmannskontor ble det på liknende vis hevdet at de man kalte for lasaroner, 
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loffere og geseller ikke befant seg i distriktet. Lensmannen hadde gått ut fra, og derfor 

heller ikke medregnet i sine oversikter, at disse personene hadde vært arbeidsledige og 

som «angivelig» søkte etter arbeid.340 Enkelte politifolk og lensmenn hadde altså 

vanskelighet for å skille mellom arbeidssøkende og de påståtte eller reelle løsgjengerne.  

Fra Bergen politikammer ble det i 1935 hevdet om forholdene at arbeidsløsheten var 

utslagsgivende for løsgjengeriet. Ved permanent arbeidsløshet dro ifølge betjenten 

løse personer ut på ‘loffing’ og er borte hele sommeren og ‘ernærer’ sig ved 

småhandel, salg av ‘sanger’ og mere utilhyldet betling. Lengere tids arbeidsledighet og 

i forbindelse hermed drikkfeldighet gjør at personerne tilslutt kommer helt ut av 

ordnede forhold og hverken får eller vil ha arbeide tilslutt.
341

 

Betjentens formuleringer ovenfor var mer nyansert i forhold til de andre beskrivelsene. 

Mens det vanligvis ble hevdet om løsgjengerne at de egentlig ikke hadde lyst på arbeid, 

mente betjenten at det eventuelt var etter lengre tids arbeidsløshet og drikkfeldighet at 

personene kom ut av «ordnede forhold». 

En tidligere nevnt overbetjent fra Horten politikammer påpekte at løsgjengernes antall 

hadde økt dramatisk i 1935.  Etter å ha henvist til arbeidsledigheten, opererte betjenten 

med en todeling av løsgjengerne. Den første kategorien bestod av personer som i årevis 

ikke hadde gjort annet enn å «reke» rundt hele landet og som i tillegg var tidligere 

straffede. Disse løsgjengerne ernærte seg av ulovlige handlinger som tigging, tyveri og 

ulovlig småhandel, mente betjenten. I de fleste tilfeller var handelen «maskert betling».342 

Den andre gruppen av løsgjengerne bestod av personer som for kortere eller lengre tid 

hadde vært «virkelig arbeidsledige, men som fremdeles søker å holde sig oppe og som 

ennu har evnen til å klare sig med ærlig arbeid– om det var noget å få». I søken etter arbeid 

traff disse de «‘faste’ løsgjengere». Med sistnevnte mente altså betjenten den første 

kategorien. De «ærlige» arbeidssøkende slo altså tidvis følge med de «virkelige» 
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løsgjengerne og «reket» med disse fra sted til sted i så lang tid at også de til slutt endte opp 

med å bli en del av løsgjengernes rekker.343  

Ifølge betjenten var det altså stor forskjell mellom de to kategorier av løsgjengere. Den ene 

gruppen bestod av, får man inntrykk av, uforbederlige individer mens den andre gruppen 

på tross av arbeidsledighet forsøkte å overleve og hadde ambisjoner om «ærlig arbeid». 

Betjenten mente altså å se en mobilitet i de ulike kategorier grupper. Den som i lengre tid 

søkte arbeid uten å finne det risikerte å gli over i en annen og i betjentens øyne en 

dårligere kategori, nemlig de såkalte faste løsgjengerne.344 

Når det gjaldt personene i den første kategorien som overbetjenten i Horten politikammer 

opererte med, mente han at denne «uforbederlige gruppe» bare kunne håndteres med 

internering i tvangsarbeidsanstalter. Selv om tvangsarbeid kunne hjelpe mange av disse 

personene, mente betjenten at en del var «vaneforbrytere som er og blir de samme». 

Fredrikstad politikammer meldte i 1927 om at «omstreifere og løsgjengere» var det mange 

av på vinterstid. De solgte skolisser, trådsneller og liknende, men denne handelen ble 

benyttet som «skalkeskjul for deres tiggeri».345 Ifølge uttalelsene fra politikammeret var det 

vanskelig å imøtegå dette «onde» med de gjeldende lovbestemmelser. Enkelte kunne 

riktignok bli rammet av løsgjengerlovens paragrafer, men det hjalp lite, «trafikken» 

fortsatte om før.346 Disse personene var «arbeidsskye» og hadde dessuten «liten stadighet». 

En løsning var å opprette «fylkesarbeidshjem», altså offentlige tvangsarbeidsanstalter i 

hvert fylke. En forutsetning for at dette skulle lykkes var at politiet først tildelte slike 

individer en advarsel og dersom dette ikke førte frem burde politiet ha myndighet til å 

innsette individer med administrativ forføyning, ble det uttalt. En slik ordning ville ikke 

bare spare staten og det lokale fattigvesenet for utgifter, men sparte også hjemmene for 

«maskert eller oplagt tigging». 
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Denne typen klager på løsgjengerlovens utilstrekkelighet, ofte koblet til at politiet hadde 

manglende kapasitet til å håndheve loven, var en gjenganger i en del av uttalelsene til 

politietaten. Nedenfor belyser jeg noen slike uttalelser for å få avklart politiets synspunkter 

på dette området.   

3.8 Politiets manglende kapasitet  

Politiets stadig økende gjøremål og etatens manglende kapasitet til å håndheve den 

konstant økende lovgivningen, var noe politi- og lensmannsvesenet klaget ofte på de første 

tre tiår av 1900-tallet. Dette går klart frem også av politilovkomitéens arbeid. Denne 

komiteen ble nedsatt i 1912 med mandat om å redegjøre for en lov om politiet.347 

Politilovkomitéen kom med sine anbefalinger i 1914 og mente at det var gode holdepunkter 

for at polititilsynet burde økes. At stadig flere områder kom under statens kontroll hadde 

ført til den senere tids «ivrige lovgivningsvirksomhet».348 Skulle lover og forskrifter ha den 

tilsiktede nytte, så måtte man passe på å håndheve dem, og dette var hovedsakelig politiets 

oppgave. Derfor måtte politiet styrkes. Lensmannen i Glemmen påpekte i 1912 dette 

forholdet og uttalte at:  

Flere av vore nyere love paalægger politiet et ganske betragtelig arbeide, hvis deres 

overholdelse nogenlunde skal passes. Jeg kan blot nævne fattigloven med hensyn til 

ind- og utflyttinger, loven av 4de mai 1901 [, altså fremmedloven…], jagtloven og 

ikke at forglemme løsgjængerloven. Naar man blir paalagt saa meget arbeide som ved 

disse love, tror jeg, at det ogsaa maa indrømmes, at man bør bli utstyret med den 

nødvendige hjælp, som kræves til arbeidet.
349

 

Dette uttalte behovet for en økt politistyrke ble i 1912 også understreket av lensmennene i 

Rygge og Moss, og i Vang.350 Den manglende politikapasiteten var dermed et av komiteens 

argumenter for at politiet burde være statsfinansiert. Situasjonen hadde ikke endret seg 

særlig i 1920. Politiets oppgaver stod fortsatt ikke i samsvar med politistyrken. Justis- og 

politidepartementet påpekte således at:  

Forholdet er en følge av den hele samfundsutviklingen. Under de primitive forhold 

innskrenket politiets (vekternes) opgave sig til oprettholdelsen av ordenene. Dette er 
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tildels den dag idag den populære opfatning av politiets opgave hos mange mennesker. 

Imidlertid har lovgivningen efterhvert påbyrdet politiet med en masse nye opgaver, og 

denne utvikling foregår i nytiden i stadig stigende utstrekning.
351

 

Politifolk mente seg altså bebyrdet med stadig økende oppgaver. Omstreiferi var bare én 

av oppgavene. Omstreiferi ble derfor også tidvis adressert i politiets uttalelser til 

politilovkomiteen. Her følger noen eksempler. Lensmannen i Botne (Vestfold) mente at 

østre del av Botne «gjennomstreifes sterkt av omstreifere».352 Det samme var tilfellet i 

Hillestad jernbanestasjon - felles togstasjon for Holmestrand, Eidsfoss og Tønsberg – som 

måtte patruljeres av og til ved togets ankomst. Ifølge lensmannen var det nødvendig å få 

en politiassistent til å hjelpe med denne patruljeringen. Fra lensmannen i Fredriksvern 

(senere Stavern) ble det uttalt at stedet ble besøkt av en mengde «tatere og omstreifere» til 

alle årstider.353 «Omstreifervæsenet» tiltok ifølge lensmannen årlig. I Fredriksvern klarte 

man seg imidlertid da kommunekassen bidro til å tilkalle ekstrahjelp ved behov, men det 

kunne være ønskelig med et par politimenn for å håndtere politioppgavene. I Lunde 

herred (Telemark) var det ansatt en «bygdevægter» for å holde «omstreifere» borte fra 

bygden.354  

Øyestad ved Arendal tjener også som et interessant eksempel på ovennevnte forhold. 

Lensmannen i Øyestad fremholdt vanskelighetene politiet hadde med å håndtere 

«omstreifere» som var bosatt i distriktet. Etter at disse hadde forlatt området klarte 

lensmannen og hans betjent politiarbeidet uten økt politi. Imidlertid hadde på ny en 

«bekjendt omstreifer» kjøpt seg hus i Øyestad. Dette nødvendiggjorde ansettelse av en 

betjent som kunne ta seg av denne oppgaven.355 Dette illustrerer hvordan enkelte instanser 

i politiet brukte «omstreiferproblemet» som et argument for at politistyrken burde økes. 

At en «omstreifer» flytter inn i kommunen, ble altså anvendt som argument for å opprette 

en hél stilling for å håndtere oppgaven. Dette forholdet kan knyttes til byråkratiers 
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overdrivelse av enkelte problemer som del av en strategi for å få tilført økte ressurser, eller 

i enkelte tilfeller for å legitimere og forlenge sin eksistens.356 

Politimesteren i Kristiansand påpekte således at det var ønskelig at lensmennene ofret 

«mere tid og arbeide paa at holde kontrol med de egentlige omstreifer, saa at det kunde 

konstateres, at de væsentlig lever av betleri, saaat man kunde bringe løsgjængerlovens § 4 i 

anvendelse mot dem».357 Lensmannen i Moldøen (Hordaland) mente også at det var 

nødvendig med en politibetjent som kunne bistå i arbeidet med vanskelige 

etterforskninger og forfølgelse av «omstreifernes tiggerfærd langs landet».358  

Disse klagene over «omstreifervesenet» kombinert med anmodninger om mer ressurser til 

politiet kom til å gjenta seg på 1920- og 1930-tallet. Man kan få inntrykket av at politiet 

noen steder overdrev problemet og brukte «omstreifervesenet» som begrunnelse for mer 

ressurser fordi det hersket konsensus om dette symboltunge problemkomplekset. Det 

diffuse, men for det meste negativ ladede, innholdet som ulike aktører la i begrepet 

«omstreifer», gjorde at betegnelsen kunne fungere som et symbol på det uønskede. 359 

Således ble bekjempelse av «omstreifervesenet» ansett av regjeringen i 1921 som én av 

begrunnelsene som legitimerte opprettelsen av en statspolitistyrke. I enkelte saker, stod 

det å lese, egnet ikke det lokale politiet seg, slik som «bekjempelse av 

omstreifertrafikken».360 

Altså var det ikke noe nytt at politiet trakk fram problemene med «omstreifere» i 

forbindelse med manglende ressurser. Som nevnt ovenfor var dette også tilfellet for en 

rekke instanser i 1927 og 1935 der de mente at den manglende kapasitet hos politiet hadde 

skyld i at løsgjengerloven ikke ble håndhevd i tilstrekkelig grad. I 1935 mente Romerike 

politikammer at det var særlig forholdene i Lørenskogsområdet som var utfordrende. 
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Botemiddelet mot «omstreiferne» var et tilstrekkelig «sterkt patruljerende politi» som 

kunne overvåke og ta seg tid til inngående etterforskning. Slik situasjonen var kunne ikke 

det nødvendige antall politibetjenter engasjeres i saken ble det hevdet.361 Det bodde mange 

tatere i Lørenskog, stedet var kjent som «taterbygda».362 Fra Horten politikammer ble det 

på liknende vis klagd over at politiet ikke hadde folk nok til å føre en effektiv kontroll med 

løsgjengerne. Det var ikke alltid like enkelt å få publikum til å anmelde tiggere og 

«omførselshandlere», da folk skydde unna politiforklaringer og de forpliktelser som fulgte 

en anmeldelse. Folk ga heller tiggerne noen ører og slik ble de kvitt problemet, ble det 

hevdet. Derimot tok folk seg tid til å ringe inn til aviser som ofte «i mangel av annet stoff 

gjerne tar inn en beklagelse over tilstandene».363 For å bøte på problemet måtte politiet 

derfor  

settes istand til selv å føre kontrollen i marken. På samme måte som politiet må føre 

bilkontroll bør det også kunne føre ‘løsgjengerkontroll’, men det må ha folk som kan 

settes til et slikt spesielt arbeide. Kontroll er det løsgjengeren ønsker minst av, fordi 

det er i mangel av kontroll han kan drive sin virksomhet.
364

 

Mangel på politifolk var også et moment i tilbakemeldingen fra Kristiansund politikammer 

i 1935. For å være istand til å bekjempe «omstreifertrafikken» effektivt så politikammeret 

ikke annet middel enn at staten stilte til disposisjon en «særskilt politistyrke til behandling 

av saker vedrørende disse løse eksistenser hvortil det lokale politi ikke altid vil være 

tilstrekkelig og heller ikke egnet til aa behandle alene».365 Dette er altså det samme som 

Justis- og politidepartementet forselo, som behandlet over, i 1920. 
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 RA, PA–0793, Fo, L0237: «Romerike politikammer til Justis- og Politidepartementet», 12.12.1935.   
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 Ola Alsvik, se Ola Alsvik: Historien om Lørenskog: myter og mennesker 1900 til 1990, Lørenskog: 

Lørenskog kommune 1998: 121ff. Videre nevner Alsvik at mange tatere bodde eksempelvis i Fjellhamarskogen 

og de aller fleste av dem var bofaste, på tross av at familiefaren ofte reiste rundt i vår- og sommerhalvåret og 

solgte egen tilvirkede varer. Alsvik har også undersøkt materialet fra lensmannen i Lørenskog i forbindelse med 

registreringen av 1927 og har påvist i denne sammenheng at kun 23 av 73 personer av de registrerte var oppgitt å 

være omstreifere. Antallet og registreringsmetoden til lensmannen må imidlertid ha forandret seg i 1935. I 

skjemaene fra da oppførte lensmannen separate registre for løsgjengere og omstreifere på henholdsvis 70 og 119. 

Lensmannen bemerket i en påtegning at de oppførte alle bodde på Lørenskog. Med andre ord hadde lensmannen 

i registreringen fra 1927 ikke medtatt de fastboende «omstreiferne» med i fortegnelsen. I 1935 derimot var 

bofaste «omstreifere» medtatt, se RA, PA–0793, Fo, L0237: «Lørenskog lensmannskontor [til 

politimesterembedet i Romerike]», 25.10.1935. 
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 RA, Pa-0793, Fo, L0239: «Horten politikammer til Nord-Jarlsberg politimesterembede», 15.11.1935.  
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 Ibid. Min kursiv. 
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 RA, Pa-0793, Fo, L0238: «Kristiansunds politikammer til Det kgl. Justis- og Politidepartementet», 

15.10.1927. Min kursiv. 
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Hvilke holdninger og forestillinger var dominerende hos politiet angående 

«omstreiferuvæsenet» i avhandlingens periode? 

3.9 Synet på omstreiferuvæsenet 

Innenfor sakskomplekset omstreiferuvæsen fungerte tatere og sigøynere tidvis som 

symbolske representanter for «uvesenet». Samfunnet måtte beskyttes for den fare de 

representerte. Gruppene ble videre i den norske statens paternalistiske perspektiv – som 

var i essens lik den generelt europeiske statens tilnærming – fremstilt på en slik måte at de 

måtte beskyttes mot seg selv. Ifølge forestillingene var de barnlige.366 Det måtte en 

oppdragelse til før de kunne omvandles i storsamfunnets bilde (assimileres). Hvis dette 

ikke førte frem, måtte staten alternativet, ved hjelp av lovens lange arm, disiplinere og 

avsondre gruppene fra samfunnet. Dette var i likhet med holdningen overfor samer som 

ble «sett på å representere et lavt utviklingstrinn» og sammenliknet med barnestadiet.367 

Synet på «omstreiferi» og «omstreifere» som en landeplage hos lovgiverne var ikke et unikt 

fenomen for 1900-tallet like lite som at det alene gjaldt gruppene tatere og sigøynere i 

Norge. «Omstreiferi» som fenomen var ansett som et uvesen i europeiske samfunn i alle 

fall siden middelalderen.368 

Men hvilke hovedtendenser fremkom i uttalelsene fra politiet? Hvordan fremstilte politiet 

«omstreiferuvæsenet» i sine høringsuttalelser? Det er stort sett en fiendtlig innstilt politi 

som vi møter i beskrivelsene av «omstreiferplagen». På tross av dette fantes det også 

eksempler på politifolk som hadde en mer vennligsinnet eller i det minste nøytralt syn på 

gruppene. Politimesteren i Drammen skilte seg eksempelvis ut fra sine kollegaer i 1895, da 

han fant det uheldig at taterne, som han benevnte gruppen, skulle komme under samme 
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 For dette se Kaveh 2010: 86ff.  I tysk sammenheng gjenfinnes et slikt syn hos eksempelvis Robert Ritter og 
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Sundt og andre autoritative kilder til taterne og sigøynerne, for ikke å nevne liknende karakteristikker om 

eksempelvis samer, se Niemi 1981: 57. 
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 Niemi 1981: 57. Kursiv i original. 
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 Se neste kapittel. Se Bronisław Geremek: The Margins of Society in Late Medieval Paris, London: 

Cambridge University Press, 1987; Se også Georg Rusche og Otto Kirschheimer: Punishment and Social 

Structure, New York: Columbia University Press 1939. 
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lovgivning som løsgjengere, tiggere og drukkenbolter.369 Riktignok mente også han at 

taterne måtte «koloniseres», men dette burde skje med mildere midler.  

De politimestrene som betraktet «omstreiferne» som en trussel plasserte taterne eller «de 

egentlige omstreiferne» øverst i hierarkiet av trusselbildet mot et ordnet samfunn. På 

mange måter synes det som om taterne ble ansett som det klareste eksemplet på den 

trusselen og det uromomentet som «omstreiferuvæsenet» innebar. Men hva var det med 

«omstreiferne» som vekket så negative reaksjoner? Hva bestod trusselen av?  

Fogden i Strinda og Selbu mente at lediggangen fødte mange sosiale spørsmål som i den 

senere tid hadde gitt «Jordbund for Socialisme og andre statsoppløsende Bevegelser 

[…]».370 Denne tankegangen bringer oss inn på noe sentralt med redselen og skepsisen mot 

omstreiferi sett fra statsmaktens ståsted. Parallellen til de såkalte gesellene, altså 

håndverkssvennene som reiste rundt en tid for å lære sitt håndverk, er nærliggende. 

Svennene spredde ideologisk tankegods med sine vandringer og truet slik sett selve 

samfunnsordenen.371 Med andre ord kunne vandringen i seg selv bli forbundet med en 

utfordring av status quo, uavhengig av om personene ble satt i kategoriene «omstreifer», 

løsgjenger, tater eller liknende.  

En rekke instanser meldte dessuten om at problemene var verre før og at de nå var 

avtakende. Men en del andre politifolk og lensmenn mente at «omstreifere og løsgjengere» 

fortsatt var et tiltakende problem, spesielt for landsbygda. Uansett om det var i 1895 eller 

1935, ble det stadig påpekt at de omvandrende gruppene var en stor plage for bygdefolket. 

Det er flere mulige tolkningsalternativer her. Den ene forklaringen har å gjøre med 

politiets manglende kapasitet på landsbygda. Politietaten følte seg utilstrekkelig til å 

håndtere vandrende personer i utkantstrøk.372 Vi har ovenfor sett hvordan dette var en 

gjenganger også i politilovkomiteens synspunkter i 1914, i regjeringens arbeid med en 

politilov i 1920 så vel som tidligere i straffelovkommisjonens arbeid før år 1900. 
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 Han mente riktignok at taterne måtte «koloniseres», men ikke med tvangsmidler. 
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 RA, S–3212, D, De, L0080: «Fogden i Strinda og Selbu til Hr. Amtmanden i Søndre Trondhjems Amt», 

27.05.1895. 
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 Tore Pryser: ‘Gesell og rebell? Handverksvandringer på 1800-tallet’, i Vandringer: festskrift til Ingrid 

Semmingsen, Oslo: Aschehoug 1980: 211. 
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 De samme bekymringene var gjeldende i politiets syn på sigøynere i Norge, se kapittel 10. 
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Straffelovkommisjonen omtalte politiets «manglende Evne» ulike steder til å kunne 

håndtere «omstreiferne». For å bøte på dette foreslo kommisjonen konkret at det ville 

«være paakrævet, ialfald i Begyndelsen og i de Dele af Landet, hvor Omstreiferne huserer 

mest, at forstærke Politiet ved Oprettelsen af et særskilt Statspoliti, hvis specielle Opgave 

er at forfølge Landstrygeriet».373 Dette foregriper politilovkomiteens anbefalinger vel 20 år 

senere.  

Når det gjelder den lokale politiledelsens uttalelser om løsgjengerloven og dens 

bestemmelser i 1895, kan disse reaksjonene oppsummeres i følgende punkter. For det 

første handlet en del av uttalelsene om misnøye mot at innsettelse i tvangsarbeidshus 

skjedde i henhold til domstolsavgjørelse. For det andre fant en rekke instanser lovens 

bestemmelse angående «Lediggjængere» uheldig fordi disse først blant annet måtte 

advares og anvises arbeid før en eventuell tiltale kunne tas ut. Advarsel og anvisning på 

arbeid som betingelse for påtale ble ansett som overflødig og rigid, det ble fremhevet at 

dette bidro til ekstraarbeid. Det ble også fremhevet at fattigstyrene rundt omkring på 

landsbygda ikke hadde noen arbeid å tilby slike personer. For det tredje gikk det et skille 

mellom et flertall som mente at de foreslåtte lange straffetidene var noe velkomment, og 

mindretallet som derimot kritiserte dette. 

Et annet forhold som politiet og lensmennene klaget på var forhold knyttet til handel, mer 

konkret håndverkutøvelse og omførselshandel. Redvald Larsen374, som satt i 

politilovkomiteen av 1912, oppsummerte denne misnøyen slik: 

Paa forskjellige steder inden embedsdistriktet [Sogn fogderi] er omstreiferivæsenet 

fremdeles en plage for befolkningen. De omstreifere, som færdes i disse trakter, er de 

saakaldte ‘baatfanter’. De reiser i egne baater under paaskud av at handle med 
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 Straffelovkommisjonen 1894: 28. Min kursiv. Straffelovkommissionen satte dessuten bygdenes sårbarhet 

med hensyn til «Landstrygeriet» direkte og uttalt i forbindelse med taterne, benevnt som «taterfolket», se fotnote 
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Proletariat af Dagdrivere de større Byers», ibid: 127. 
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også som lærer ved Statens politiskole. Disse opplysningene er hentet fra Per Haave: ‘Assimileringspolitisk 

dyrevelferd’, i Vedlegg til NOU 2015:7: 312. 



96 

 

blikvarer og optrær ogsaa som blikenslagere, men lever visselig for en stor del av 

betleri, som ofte foregaar under direkte eller indirekte trusler.
375

  

«Omstreiferne» drev med handel i påskudd av og kun opptrådte som blikkenslagere, men i 

realiteten tigget de, ble det hevdet. Larsens standpunkt var verken enestående eller 

spesielt radikal. Justisminister Abrahamsen uttrykte således i forbindelse med 

revisjonsarbeidet til løsgjengerloven i 1914 at  

Omstreiferne i egentlig forstand, de saakaldte tatere eller fanter, skyter sig 

gjennemgaaende ind under den paastand at de lever av hvad de kalder ‘sit haandverk’, 

særlig blikarbeide eller den saakaldte ‘smaahandel’, skjønt det er klart at dette kun er 

proformaverk, og det virkelige forhold er at deres egentlige levevei er betleri.
376

 

Slik det er vist i dette foreliggende kapitlet fantes det også hos politi- og lensmannsvesenet 

en utbredt forestilling om at taternes og sigøynernes yrker – om enn noe annerledes så 

gjaldt dette også for omreisende jøders omreisende yrker377 – var en form for maskert 

tigging. Dette synet har mange bestanddeler. Delvis handlet dette tidvis, eksempelvis for 

handelsstandens del, om et konkurranseelement.378 Delvis handlet det dessuten om at 

sannhetsgehalten i taternes og sigøynernes uttalelser ble betvilt og mistenkeliggjort.379 En 

av fogdenes uttalelse er slikt sett karakteristisk: De såkalte egentlige omstreifere framsatte 

«løgnaktige Historier» og førte politiet bak lyset.380  

Det fantes på den andre siden eksempelvis lensmenn som både respekterte og betraktet 

«omstreifernes» håndverk som ærlig arbeid. Således uttalte som tidligere nevnt 

lensmannen i Vossestrand (Hordaland) i 1935 at de personer han hadde truffet var 

«fagmessig utdannede blikkenslagere som utførte fagmessig arbeide i bygden».381 Mens 

disse personer andre steder ble betegnet som «av omstreiferslekt» og som «omstreifere» 

betegnet nevnte lensmann disse som «omreisende håndverkere». 
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Et siste forhold som bør bemerkes er de ulike forståelser av og forestillinger om 

benevnelsene og gruppeforståelsene – eksempelvis, omstreifer, løsgjenger, tater, sigøyner 

osv. Politiet og lensmennene opererte med høyst forskjellige forståelser og forestillinger av 

disse betegnelsene. Det fantes altså ikke entydige og allment aksepterte definisjoner på 

disse betegnelsene. Og dette var i sterk kontrast til Justis- og politidepartementets 

skjematiske kategoriseringer i sine rundskriv som i sin tur var influert av Misjonens 

forestillinger. En «omstreifer» kunne ifølge rundskrivenes inndelinger være «tatere, 

sigøynere, fark og splinter», og en løsgjenger ble oppgitt å være «almindelige landstrykere, 

lasaroner, loffere, geseller».382  Her bygde departementet som nevnt på Misjonens 

definisjoner – taterne og sigøynerne var forstått som en rasebiologisk eller etnisk gruppe, 

mens løsgjengerne var definert som en sosioøkonomisk gruppe.383 Det ble kategorisk skilt 

mellom såkalt alminnelige landstrykere, altså de av «norsk avstamning» eller av 

fastboende foreldre, i motsetning til kategorien «omstreifere» som var antatt å ha innslag 

av «fremmede elementer, vesentlig av sigøinere, men også av andre utenlandske 

omstreifere» i sin slekt.384 

Mens Misjonens og Justisdepartementets definisjoner i rundskrivene var kategoriske, var 

politiets virkelighet preget av en kompleksitet hva gjelder begrepet «omstreifer». 

Uavhengig av de definisjonsføringer som Justis- og politidepartementet la til grunn, ble 

resultatet ofte at betegnelsen «omstreifer» ble et udefinert og utydelig begrep som delvis 

vanskelig lot seg operasjonalisere i politiets arbeidshverdag. Tilbakemeldingene fra politi- 

og lensmannsvesnet i samtlige tre omganger – 1895, 1927 og 1935 – viser dessuten at det på 

bakkeplan var vanskelig, om ikke umulig, å skille mellom de ulike kategoriene.  
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Kapittel 4: Løsgjengerloven 

«Lov om løsgjengeri, betleri og drukkenskap» (løsgjengerloven) ble vedtatt 31. mai 1900. 

Etter å ha eksistert i nærmere 100 år, ble løsgjengerloven først opphevet i 2006.385 Loven 

trådte i kraft fra 1. august 1907, og ble revidert flere ganger før opphevelsen i 2006.386 

Løsgjengerloven ble utarbeidet og vedtatt som en del av en omfattende reform av 

sosialretten og strafferetten på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Ut av 

denne reformen kom, foruten løsgjengerloven, vergerådsloven av 1896, fattigloven av 1900 

og straffeloven av 1902. Også fremmedloven av 1901 kan nevnes i denne sammenhengen.387  

I én setning kan løsgjengerloven presenteres slik: Arbeidsføre fattige, alkoholikere og 

tiggere skulle ekskluderes fra retten til fattigunderstøttelse, og samtidig disiplineres med 

trussel om tvangsarbeid, eller eventuelt straffes med innsettelse i tvangsarbeidshus. Slik 

sett var løsgjengerloven i slekt med tidligere tiders lovgivning, deriblant fattiglovene og 

tjenestelovgivningen. Mens tjenestelovgivningen tok sikte på å kontrollere arbeidskraften, 

stilte fattiglovene kriterier for hvem som var «uverdig» trengende, uten krav på ytelser på 

den ene siden, og «verdig» trengende, med rett på hjelp på den andre siden.388 Regler som 

spesifiserte hvilke grupper som hadde og hvilke grupper som ikke hadde rett til ytelser, var 

ansett som strengt nødvendige, fordi det var snakk om tiltak som ikke omfattet alle.389  

En av løsgjengerlovens oppgaver var altså å løse et avgrensningsproblem, slik det tidligere 

var blitt forsøkt med fattiglovene fra 1845 og 1863.390 Slik sett lå det også økonomiske 

motiver til grunn for loven. Samfunnets ressurser, statskassen om man vil, skulle 

forbeholdes de som virkelig fortjente det, nemlig de «verdig» trengende. De som selv bar 

skylden for sin fattigdom skulle utelukke fra samfunnets støttesystemer. Løsgjengerloven 

var knyttet til fattiglovgivningen. Utviklingen og institusjonaliseringen av den moderne 
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fattighjelpen på 1900-tallet innebar en ytterligere avgrensning langs det allerede etablerte 

prinsippet om såkalt verdige og uverdige hjelpetrengende. Historikeren Anne-Lise Seip 

beskriver prosessen på denne måten: 

Det tunge klientell ble skilt ut og fikk sitt eget lovverk. Fanter, løsgjengere, betlere, og 

også folk som var henfalne til drukkenskap, skulle etter en ny lov, løsgjengerloven, 

kunne dømmes til tvangsarbeid innenfor vide tidsrammer. Tanken var at de første 

skulle få tukt og de siste kur. For begge grupper skulle oppholdet i anstalt bringe den 

innsatte på fote, som det het.
391

 

Sosialt ble «omstreiferne» plassert i samme kategori som «arbeidsskye», som skulle tuktes 

til å bli nyttige samfunnsborgere. Dette rehabiliteringsaspektet var både tilstede i 

Straffelovkommisjonens betraktninger om «omstreiferne», i tillegg og mer spesielt i lovens 

bestemmelser om drukkenskap.392 Og her kommer vi inn på lovens andre tiltenkte 

oppgave, nemlig samfunnsforsvaret.393 Det gjaldt å uskadeliggjøre de farlige gruppene ved 

innsettelse i tvangsarbeidshus, og beskytte samfunnet mot den moralske faren som 

lovgiverne mente disse gruppene representerte.  

Det sterke fokuset på «omstreiferne» i lovens forarbeider gjenspeilte seg ikke i 

håndhevingen av loven i dens første virketid etter 1907. Det fremgår klart av de uttalelsene 

departementet innhentet i 1910, da praktiseringen av loven skulle vurderes (se kapittel 4.4). 

Lovens målgruppe favnet da også bredere enn «omstreiferne» – uavhengig om det gjaldt 

«de egentlige Omstreiferne» eller ikke. I målgruppen inngikk også alkoholikere og andre 

fra byens «filleproletariat», samt tiggere. Loven rettet seg altså mot det fattigste sjiktet i 

samfunnet, de mest sosialt og økonomisk marginaliserte, om man vil.  

I det følgende presenteres ulike momenter ved loven, deriblant diskusjonene om hvorvidt 

tvangsarbeid var å anse som straff eller ikke, og i nær tilknytning til dette, hvordan 

innsettelser i tvangsarbeidshus skulle finne sted: ved dom eller, som tidligere, ved 

administrativ avgjørelse hos politiet eller amtmannen (kapittel 4.2). Dernest redegjøres det 

for lovens enkeltbestemmelser (kapittel 4.3) og for Justis- og politidepartementets 
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evaluering av loven i 1910 (kapittel 4.4). Til slutter følger en fremstilling av lovens senere 

revisjoner (kapittel 4.5).  

4.1 Løsgjengerloven: en repressiv fattiglov i moderne forkledning 

Helt fra tidlige tider – både i Norge og ellers i Europa – fantes det lover og bestemmelser 

som tok sikte på å kontrollere ledige hender («idle hands»394). Denne kontrollen var ofte 

forbundet med straff. I tider der arbeidskraft var en mangelvare gjaldt det for øvrigheten å 

kontrollere tilgangen til arbeidskraft. Derfor ble straff, kroppslig eller som arbeidstvang, 

anvendt for å få såkalte arbeidsuvillige til å arbeide.395 I Europa var det eksempelvis, etter 

Svartedauden på midten av 1300-tallet, stor etterspørsel etter arbeidskraft. De første lovene 

som gjaldt omstreiferi kom i England i 1349 og i Frankrike i 1351.396 I Norge ble slike forhold 

regulert enda tidligere. Ifølge Magnus Lagabøters lov fra 1200-tallet var det ikke tillatt for 

friske og arbeidsføre å tigge, med mindre vedkommende hadde søkt arbeid uten å finne 

det.397 Denne tankegangen er lett gjenkjennelig i motivene til løsgjengerloven, utarbeidet 

av en straffelovkommisjon ledet av juristen Bernhard Getz. Der ble det uttalt at:  

Selvfølgelig kan Samfundet, idet de paatager sig at understøtte alle Nødlidende med 

det fornødne til Livsophold, ikke undgaa paa den anden Side at kræve, at enhver 

arbeidsfør Person ved eget Arbeide søger at undgaa at falde det offentlige Fattigvæsen 

til Byrde.
398

 

Avgrensningen av de uverdig trengende, den parallelle kontrollen av arbeidskraften og 

bestemmelser om tjenestetvang, var også å finne i senere tiders tjenestelovgivning. Som 

eksempel kan nevnes Christian 5s Norske Lov fra 1687. Tjenestefolk som sa opp deres 

tjeneste, og andre løsgjengere, skulle i henhold til loven arresteres og settes i 

tvangsarbeid.399 Senere fattiglover (1845 og 1865) regulerte, som allerede nevnt, også hvem 

som var verdige og uverdige til å motta samfunnets hjelp. I henhold til fattiglovene av 1845 

skulle tiggere og «Personer, der ere hengivne til Ørkesløshed og Drukkenskap, og ikke 
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kunne lovlig ernære sig», interneres i tvangsarbeidshus.400 Som vi skal se nedenfor, er disse 

formuleringene nærmest enstydige med løsgjengerlovens målgrupper og formuleringer.  

Løsgjengerloven skilte seg ut fra fattiglovene på minst tre områder.401 For det første, og i 

motsetning til fattiglovene, var ikke løsgjengerloven like refsende i sin omtale av gruppene 

loven rettet seg mot. I tillegg til straff var det en tanke at de også skulle hjelpes. For det 

andre stilte loven som en betingelse at innsettelse i tvangsarbeidsanstalter skulle skje i 

henhold til dom. Dette var i motsetning til tidligere administrativ internering etter 

politiets eller amtmannens avgjørelse. Dessuten fastslo loven at alkoholikere måtte være 

dømt for offentlig beruselse tre ganger i løpet av det siste året for å kunne rammes av 

tvangsarbeidsbestemmelsene. For det tredje – og da som en følge av 

domstolsbehandlingen av interneringsspørsmålet – ble innsettelser underkastet en mer 

detaljert og ryddig prosess. 

Lovgiverne på 1800-tallet hadde i forbindelse med fattiglovene omgått viktige 

rettsprinsipper ved ikke å definere tvangsarbeid som straff. Grunnloven slo utvetydig fast 

at tildeling av straff bare kunne skje ved dom. Getz argumenterte likeledes for at 

innsettelse i tvangsarbeidsanstalter ved administrativ beslutning ikke var i samsvar med 

rettsstatlige prinsipper. En «saadan Krænkelse af de første Principer for en retslig ordnet 

Stat, at den ubetinget, uden at afvente nærværende Lov, ad administrativ Vei bør rettes 

ved at bestemte Former foreskrives».402 Derfor ble også praksisen endret allerede før 

løsgjengerlovens tilblivelse, ved at politiet ble pålagt å innhente nøyaktige opplysninger før 

en innsettelse, og å gi den tiltalte uttalelsesmulighet. Dessuten skulle slike avgjørelser om 

internering protokollføres grundig.403 

Et beslektet tema, som har vært behandlet i forrige kapittel, er knyttet til de uttalelsene 

som ble innhentet fra amtmenn og politiet i 1895 under forarbeidene til løsgjengerloven. 

Som vi så var det nærmest en bakstreversk og konservativ underøvrighet som kjempet for 
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å opprettholde den gamle ordningen med administrative avgjørelser.404 Årsaken til dette 

har Frode Ulvund, som nevnt, fanget godt ved sin karakteristikk av de gamle ordningene 

fra 1800-tallet, som en «effektiv og ubyråkratisk måte» å håndtere samfunnets «utskudd» 

på.405 Løsgjengerlovens krav til en ryddigere prosess var en motsetning til den gamle 

praksisen.406 

Domstolsbehandlingen av interneringsspørsmålet det mest vesentlige forhold i denne 

sammenhengen. Innsettelser i tvangsarbeidshus og avstraffelse før løsgjengerloven ga 

nemlig mindre rettstrygghet, og åpnet dermed for en mer vilkårlig behandling, altså uten 

for rammene av legalitetsprinsippet. Ifølge dette prinsippet må inngripen i borgernes liv og 

«rettsområde» hjemles i en rettsregel.407  Løsgjengerloven foreskrev at avgjørelsene om 

innsettelse og avstraffelse skulle skje i henhold til en dom heller en administrativ 

fremgangsmåte. Det skulle vise seg at lovgiverne på dette punktet hadde et annet ståsted 

og stod dermed i et spenningsforhold til hvordan representanter for politivesenet anså 

saken.  

På bakgrunn av dette kan det hevdes at løsgjengerloven hva gjelder den rent prosessuelle 

gangen i tvangsarbeidsbestemmelser, representerte et skritt i retning av større 

rettssikkerhet for dem loven rammet. Innsettelser med dom og domstolsbehandlingen – 

spesielt hva gjelder paragrafene som betinget tildeling av forsvarer – gjorde det 

vanskeligere for politi og påtalemyndighet å internere personer i tvangsarbeidsanstalter. 

På den annen side kan det sies at bruken av tvangsarbeid allerede før lovens ikrafttredelse 

langt på vei var utgått på dato. I England, landet som tjente som modell for de norske 

fattiglover på 1800-tallet, vokste kritikken av tvangsarbeid i styrke på det tidspunktet da 

norske lovgivernes tro på arbeidsanstaltenes nytte var overraskende livskraftig.408 

Samtidig var loven rettet mot det fattigste sjiktet i samfunnet, og som sådan la loven opp 

til en praksis som i sine intensjoner og konsekvenser fremstod som en repressiv 
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sosialpolitikk ispedd straffepolitikk – derav formuleringen ovenfor om at løsgjengerloven 

var en repressiv fattiglov i moderne forkledning. 

4.2 Straffelovkommisjonens syn på «Langstrygeri» 

I Justis- og politidepartementets redegjørelse, som inngikk i regjeringens lovproposisjon 

fra 1898, var det et stort fokus på «Omstreifervæsenet og navnlig da det saakaldte 

Fantefolks Omstreiferi».409 Ifølge departementet var «Omstreifervæsenet» ikke alene til 

«Plage for mange Landdistrikter, hvis spredte Befolkning ofte formelig tyranniseres af de 

regelmæssig i større Følge optrædende Omstreifere, men ogsaa i sig selv indebærer en Fare 

for Retssikkerheden i Samfundet».410 Selv om departementet i sin redegjørelse for 

regjeringens lovproposisjon fokuserte på samfunnsforsvaret var Straffelovkommisjonens 

betraktninger om «omstreiferne» mer nyansert. Som vi skal se i det følgende vektla 

kommisjonen stor vekt på bosetting og tvangsarbeid av lengre varighet. Men den ene var 

meningsløst uten den andre. 

Straffelovkommisjonen mente i sine motiver at «Landstrygeriet» var en plage for mange 

landsbygder som hadde ført til høylytte klager. I virkeligheten utgjorde riktignok 

«Landstrygeriet» nesten overalt et «meget føleligt og meget debatteret Onde».411 

Kommisjonen var sterk kritisk til myndighetenes tilnærming i dette spørsmålet. 

Forholdsreglene var så lite effektive at de omtrent ikke ble praktisert. Man søkte forgjeves 

å få «de egentlige Landstrygere» over på andre «Livsvaner» ved kortere tids insettelse i 

arbeidstvangsanstalter. Men så snart de kom ut fra tvangsarbeidet gikk «Landstrygerne» 

atter tilbake til sin slekt og venner på «Fantestien». Dette var imidlertid ikke så merkelig, 

mente Straffelovkommisjonen, idet staten ikke sørget for å bosette dem etter oppholdet i 

tvangsarbeidsanstalten. For øvrig pekte Kommisjonen på et svakt utbygd politi på 

landsbygda der etaten hadde vanskelighet for  

at binde an med hele Taterfølger, og ofte er disse ogsaa allerede langt borte, naar 

Anmeldelsen sker, om saadan overhovedet fremkommer og ikke af Frygt eller 

Magelighed holdes tilbage. Den videstgaaende Opgave, man sætter sig, er tilslut som 

Regel at feie for sin egen Dør, at jage Fanten videre til Nabobygden; og saaledes 
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bidrager selve Statens Retshaandhævelse til at øge og uddybe Ondet, saaledes at det 

med Grund har været sagt, at der paa sine Steder er en Tilstand, som om Staten ikke 

existerede, som om de enkelte Borgere, ligesom i gamle Dage, var uden virkelig Hjælp 

af Staten og overladt til at værge sit eget.
412

 

Skulle arbeidet lykkes måtte det mer systematikk til.413 I seg selv hjalp det verken med å 

frata foreldre omsorgsretten for barna eller tvangsarbeid. Enkeltstående «Bestræbelser» 

var unyttige.414 

Hva var så Straffelovkommisjonens løsningsforslag i denne sammenhengen? Etter 

Kommisjonens mening burde «Landstrygeriget» i likhet med andre land kunne rammes 

med lengre tids tvangsarbeid. Men dette måtte knyttes til «en Ret og en Pligt» for staten til 

å anvise «Landstrygeren» bopel.415 Det er denne tanken som førte til bestemmelsen i 

løsgjengerloven om å anvise «omstreifere» bopel. Anvisning av bopel førte med seg 

kostnader som fattigdistriktene ikke var interessert i, påpekte Kommisjonen. Derfor gjorde 

fattigdistriktene alt i sin makt for å befri seg fra «deslige besværlige Individer og Vælte 

dem over paa hverandre innbyrdes».416 Skulle man lykkes med å «stagge Ondet», måtte 

man på en effektiv måte sørge for bosettelse av «Omstreiferne». 

I bosettelsen av «Omstreiferen» måtte det dessuten tas hensyn til hans «tidligere Levevei, 

Levesæt og Vaner». Men kommunene viste en «seig Modstand» mot slike hensyn. 

Straffelovkommisjonen avviste i utgangspunktet tanken om større kolonier, men anbefalte 

heller ikke for sprede bosettelse av familiene som førte til at de ble «vidt skilt fra alle andre 

[omstreifere]».417  

De Omstreifere, som enten etnologisk tilhører Zigeunerfolket, eller som dog saaledes 

har sluttet sig til dette, at de af Andre betragtes som tilhørende samme, vil ikke paa 

lange Tider kunne fæste Rod eller føle sig hjemme i Omgivelser, hvor de aldrig Finder 

nogen af sine Egne. Deres medfødte Lyst til et omflakkende Liv vil i høi Grad øges 

ved, at de bosættes under Forhold, der maa fremkalde Vantrivsel [...].
418
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Kommisjonens statiske forestillinger av «Omstreiferne» og deres medfødte lyst til et 

«Omflakkende Liv», førte til dens anbefalinger om at gruppen ikke skulle møtes med 

ensidig tvang. Skulle arbeidet lykkes måtte man som nevnt ta hensyn til deres tidligere 

«Levevei, Levesæt og Vaner».419 Selv om disse betraktningene også bygger på en 

nedvurdering av gruppen, så skilte de seg radikalt fra Misjonens hardhendte og 

disiplinerende tilnærming. Misjonen var tilhenger av kolonier og så sprede bosettelser av 

«omstreiferne» som mulig. Den assimilasjonslinjen som Straffelovkommisjonen stod for 

befant seg på en midlere side av skalaen enn det som kom til å definere Misjonens 

arbeidsprinsipper. 

4.3 Løsgjengerlovens enkeltbestemmelser 

Første paragraf i løsgjengerloven fastslo at arbeidsføre personer som «hengiver sig til 

Ørkesløshed» skulle tildeles en advarsel fra politiet og få anvisning på arbeid gjennom 

fattigstyret på stedet dersom dette lot seg gjøre.420 Med politiet ble det siktet til etaten i 

egenskap av ordenspoliti og ikke påtalemyndighet.421 Det å hengi seg til ørkesløshed ble 

forstått som en persons forsettlige arbeidsløshet på grunn av vedkommendes 

«likegyldighet, dovenskap eller arbeidsskyhet».422 Nevnte paragraf kunne likevel ikke 

komme til anvendelse med mindre vedkommende «ørkesløse» person helt eller delvis 

tigget eller falt fattigvesenet «til byrde», forsømte sin forsørgelsesplikt overfor familien 

eller unnlot å betale barnebidrag.  

Dersom vedkommende fikk anvist arbeid av fattigstyret, men unnlot å arbeide heretter, 

ble dette et brudd på paragraf 1. Dette kunne derfor i henhold til paragraf 2 straffes med 

innsettelse i tvangsarbeidshus fra 18 måneder og inntil 3 år.423  

Paragraf 3 ga politiet myndighet til å få innsyn i personers inntektskilder dersom de hadde 

hengitt seg til lediggang eller «driver omkring».424 Dersom personen flakket om fra sted til 

                                                   

419
 Ibid: 27. 

420
 Løsgjengerloven 1900, § 1. 

421
 Carl Hartmann: Løsgjengerloven: med kommentar, Kristiania: Grøndahl & Søn 1908: 5. 

422
 Ibid. 7. 

423
 Løsgjengerloven 1900, § 2. 

424
 Løsgjengerloven 1900, § 3. 



109 

 

sted, og det var nødvendig for politiet å ha vedkommende tilgjengelig under 

etterforskningen, kunne dessuten varetekt benyttes i henhold til denne paragrafen. 

I paragraf 4 ble nevnte forhold under paragraf 3 sanksjonert. Personer som henga seg til 

lediggang eller drev omkring – i den grad dette ga grunn til å anta at vedkommende «helt 

eller delvis ernærer sig ved strafbare Handlinger» – skulle straffes med fengsel for 

løsgjengeri.425 Ved dom i slike tilfeller ble det overlatt til påtalemyndigheten å avgjøre om 

vedkommende skulle interneres i tvangsarbeidshus i en periode på opptil tre år, og seks år 

hvis han eller hun tidligere var idømt samme straff. Samme straff ble tildelt folk som i 

henhold til paragraf 7 hadde vendt tilbake til et sted som de var blitt bortvist fra. 

Det bemerkelsesverdige med denne bestemmelsen var at politiet ikke måtte forholde seg 

til eller føre bevis for et spesifikt lovbrudd. Tvert imot ble vedkommende heller dømt for et 

«forbrydersk forhold», slik det ble formulert av Socialkomiteen på Stortinget:426  

Det maa bevises, at han hengiver sig til lediggang eller omkringdriven, og desuden [...] 

at han ikke kan oplyse nogen erhvervsmaade, der enten er straffri eller i det mindste 

kun belagt med bødestraf, eller (§ 5), at han under sin lediggang eller omflakken har 

optraadt saaledes, at han har voldt fare for den almindelige sikkerhed.
427

  

Stortingskomiteen forsvarte seg her mot en kritikk om at et «forkastelig princip» ble 

innført ved at «den blotte mistanke for forbrydelser» og ikke en enkeltstående forbrytelse, 

førte til avstraffelse.428 Her henviste komiteen til Straffelovkommisjonens begrunnelser. 

Etter Kommisjonens mening var det i slike tilfeller nødvendig å gå strengere fram, da det 

var snakk om forhold som representerte en «Trusel for den almindelige Orden og 

Sikkerhed».429 Dette representerte ifølge kommisjonen ingen «Uret [overfor de berørte], al 

den Stund det er sikkert, at de er strafskyldige Forbrydere, selv om ikke i Tilfælde nogen 

enkelt Forbrydese kan bevises».430  
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Paragraf 5 rettet seg mot personer som til «Sedvane hengiver sig til Lediggang eller 

Omflakken og ved sin herunder udviste Opførsel volder Fare for den almindelige 

Sikkerhed».431 Med bestemmelsen i paragraf 5 ville man for det første ramme «Byernes 

Proletariat» som regelmessig var såkalte lediggjengere og som representerte en «Fare for 

[både] Person og Gods».432 Videre, og for det andre, tilsiktet bestemmelsen å ramme 

personer som med sin «Omflakken søger ved anmassende Optræden at faa Arbeide, Logis 

eller Underhold».433 Med sistnevnte gruppe ble det hovedsakelig siktet til de «egentlige 

Omstreifere», ved siden av andre enkeltpersoner som ble definert som «Landstrygere». 

Regjeringen påpekte nemlig at den masende atferden ikke bare gjorde seg gjeldende for de 

«egentlige Omstreiferne». Det kunne neppe betviles at dette fenomenet «ikke i liden 

Udstrækning ledsager ogsaa de enkelte Landstrygeres Omflakken», het det i 

lovproposisjonen.434  

Mens politiet overfor eksempelvis løsgjengere fra byene trengte å godtgjøre at det måtte 

antas at de levde av straffbare handlinger som medførte straff høyere enn bøter, ble ikke 

dette stilt som en betingelse overfor «omstreiferne». Regjeringen anførte nemlig at det 

måtte «erindres, at de egentlige Omstreifere næsten uden Undtagelse driver en eller anden 

Haandtering, hvis Udøvelse de altid med Lethed vil kunne bevise».435 Det at 

«omstreifernes» håndverk og tjenester måtte sanksjoneres, ble begrunnet med at de i 

«Flok og Følge», på tynt befolkede distrikter, utøvde «et Pres» som gjorde det vanskelig for 

folk å nekte å motta tjenestene.436 Det antes altså en mistenksomhet overfor og manglende 

troverdighet til de tjenestene som «omstreiferne» bedrev. Yrkene i seg selv var ikke sett på 

som etterspurte. Tvert imot ble det hevdet at virksomheten satte bondebefolkningen i en 

tvangssituasjon, fordi den ikke følte seg «stærk nok til at byde dem [omstreiferne] 

Modstand».437 
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I løsgjengerlovens femte paragraf ble det videre bestemt at påtalemyndigheten, før en 

tiltale var reist i henhold til paragrafene 4 og 5, kunne i form av en advarsel be 

vedkommende om å finne seg arbeid «av regelmæssig Art» og dermed slippe straff.438 Da 

Straffelovkommisjonens utkast var ute på høring i 1894, mente en rekke fogderier at hele 

advarselen og muligheten for å skaffe seg jobb burde sløyfes.439 Begrunnelsen var at en 

advarsel og oppfordring til å skaffe seg arbeid bare ville medføre ekstrakostnader og økte 

etterforskningsressurser for politiet, mens «omstreiferne» i mellomtiden uansett fór frem 

med sine «løgnagtige Historier».440  

Departementet kunne ikke ta slike uttalelser til følge, da det «ogsaa blandt her 

omhandlende Mennesker [omstreiferne] vil kunne findes dem, som, naar Forfølgningen 

for Alvor truer, vil forsøge at tage sig sammen og skaffe sig et lovligt Erhverv [...]», og som 

derfor burde gis en slik frist i henhold til paragraf 5. Det er i slike henseender at 

løsgjengerloven, i tillegg til avstraffelsesaspektet, også tilsiktet å hjelpe «omstreiferne» til 

et bedre liv. Også enkeltmennesker blant «omstreiferne» kunne «siviliseres», lød 

begrunnelsen.441 

I lovens paragrafer 4 og 5 ble det uansett skissert et skille mellom løsgjengerne på den ene 

siden, og «omstreiferne» på den andre siden. Mens paragraf 4 tilsiktet løsgjengere i 

alminnelighet, var intensjonen med paragraf 5 som nevnt å ramme de «egentlige 

Omstreiferne». I odelstingsforhandlingene ble det hevdet at en løsgjenger var på «ret kjøl» 

dersom han kunne vise til et lovligt erverv. Når det gjaldt en «omstreifer» som omhandlet i 

paragraf 5 

vil [vedkommende] i regelen have et lovligt erhverv at skylde paa – han kan sige, at 

han er hesteskjærer, blikkenslager eller lignende, – men alligevel er han den samme 

farlige person. Det er bare skalkeskjul, det erhverv han paaberaaber sig. For bevisets 

skyld er det heldigt, at der staar, at det skal være et erhverv af regelmæsig art. Naar § 5 
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kommer til anvendelse, maa det altsaa kræves, for at han skal gaa fri, at erhvervet er af 

regelmæssig art.
442

  

Når noen var dømt for løsgjengeri i tillegg til et annet straffbart forhold (eksempelvis 

tyveri), kunne påtalemyndigheten i henhold til paragraf 6 beslutte at fengselsstraffen for 

sistnevnte forhold helt eller delvis bortfalle. 

Mens de foregående paragrafene omhandlet og hadde arbeid og ervervskilder som et viktig 

konsept og vilkår, handlet paragrafene 7 og 8 om bosted, eller riktigere sagt fraværet av et 

fast bosted.443  

I paragraf 7, første avsnitt, ble det stadfestet at dersom «nogen i §§ 4 eller 5 omhandlet 

Person opholder sig udenfor sin Bopæl, kan han paalægges at vende tilbage til denne og, 

om fornødiges, tilbagesendes ved Politiets Foranstaltning».444 Samme paragraf annet ledd 

fastslo at dersom en «omstreifer» flakket omkring uten å kunne vise til fast bosted, skulle 

politiet være ham behjelpelig til å skaffe seg bosted. Dette forholdet ble regulert av en 

regjeringsresolusjon fra november 1907, året da løsgjengerloven ble iverksatt, som ga 

ansvaret for en slik bosettelse til Misjonen.445  I Justisdepartementets rundskriv fra 17. juli 

1909 ble politiet gjort spesielt oppmerksom på det ansvaret som paragraf 7 la på etaten:  

Omstreifervæsenet har forlængst været erkjendt som et onde, der fra det offentliges 

side bør bekjæmpes, ikke blot for at hjælpe omstreiferne selv til en bedre levevis, men 

ogsaa for at betrygge rettssikkerheten. […] Da det er et av løsgjængerlovens 

hovedøiemed at bekjæmpe dette onde, og der til gjennemførelsen derav nu er git den 

første bevilgning av statskassen, skal man henstille til politiet at vie denne sak en 

særlig opmerksomhet som en vigtig samfundsopgave ved overensstemmende med 

løsgjængerlovens anvisninger at arbeide for omstreifernes bosættelse.
446

 

Paragraf 8 fordelte kostnadene og redegjorde for refusjonsordningen mellom stat, 

fattigkommune og hjemstavnskommunen i de tilfeller som angikk personer som mottok 
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fattighjelp utenfor sin hjemmekommune. Som tidligere nevnt ble fordelingen slik at staten 

refunderte en tredjedeler av utgiftene som fattigkommunen måtte ut med, mens 

hjemstavnskommunen måtte dekke resten. I tilfeller der vedkommende var hjemstavnsløs 

dekket staten beløpet i sin helhet.  

Bestemmelsene i paragrafene 9 og 10 ble opphevet før de trådte i kraft grunnet vedtaket av 

fremmedloven av 1901. Disse bestemmelsene gjaldt utvisning av «fremmede 

løsgjængere».447  

De siste paragrafene i løsgjengerlovens første kapittel regulerte «betleri». Bestemmelsene 

om tigging i løsgjengerloven avløste liknende bestemmelser i fattiglovene av 1863.448 I 

henhold til paragraf 11 straffes den som tigger «til Sedvane eller gjentagende Gange» på 

offentlig sted eller fra hus til hus, med fengsel på vann og brød fra 2 til 10 dager, eventuelt 

med vanlig tilsvarende fengselsstraff som tilsvarte 8 til 40 dager.449 Straffen for dette var 

ikke tvangsarbeid, med mindre tiggingen var kombinert med såkalt frivillig ørkesløshet: 

Der er overhodet ingen Grund til at belægge Betleriet i og for sig med den særlige 

Tvangsarbeidsstraf. Staar Betleriet i Forbindelse med frivillig Ørkesløshed, 

fremkommer de i de foregaaende Paragrafer omhandlede Forbrydertyper, hvorfor 

Tvangsarbeide er foreskrevet [altså paragrafene 2, 4 eller 5], og i modsat Fald er dets 

Anvendelse her på urette Plads.
450

  

Hvis en person tigget på grunn av «uforudseet Nødstilstand, eller [...] paa Grund af særlige 

Omstændigheder har erholdt Politiets Tilladelse dertil», skulle ikke vedkommende straffes 

i henhold til paragraf 12. 

I paragraf 13 ble «truende» tigging regulert. Bestemmelsen slo fast at «Personer som betler 

paa en truende Maade eller i Flok og Følge [...] straffes med Fængsel».451 Paragraf 14 rettet 

seg mot autoritetspersoner, leger og liknende, som hadde skrevet ut falske attester «til 

brug ved strafbart Betleri».452 Endelig inneholdt løsgjengerlovens første kapittel paragraf 15, 
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som regulerte det å tilegne seg gaver på falske premisser; eksempelvis å be om 

understøttelse eller «almisse» på uriktige premisser. 

De neste delene av løsgjengerloven omhandlet drukkenskap. Paragrafene 16–18 ble de mest 

anvendte. I perioden 1925-1928 ble det eksempelvis årlig vedtatt ca. 45000 forelegg etter 

paragrafene 16 og 17.453 Her var det fastslått et forbud mot å være beruset på offentlig sted, 

samt å forstyrre offentlig orden under beruselse. Denne delen av loven med 

drukkenskapsparagrafene, er ikke like aktuell for vårt anliggende som den første delen av 

loven, som angår løsgjengeri og betleri. 

4.4 Løsgjengerloven evalueres i 1910 

Løsgjengerloven ble evaluert allerede tre år etter lovens ikrafttredelse. Evalueringen skulle 

føre til lovendringene som kom i 1918.454 

I juli 1910 sendte Justis- og politidepartementet et rundskriv til amtmennene, hvor alle 

politimestere og fogder, samt Fattigstyret i noen kommuner, ble bedt om å komme med 

uttalelser til lovens virke. Departementet begrunnet rundskrivet med at det i 

forskjellige uttalelser, som i den senere tid er fremkommet saavel i Stortinget som i 

dagspressen og fra enkelte polititjenestemænd, har det været fremholdt, at den under 

1ste august 1907 ikrafttraadte lov om løsgjængeri, betleri og drukkenskap ikke har 

svaret til de forventninger, man stillet til den, idet de onder, som det var lovens øiemed 

at bekjæmpe, snarere er tiltat end avtat efter dens ikrafttræden.
455

  

I rundskrivet ble det referert til at enkelte hadde forklart håndhevingsvanskene med 

henvisning til domstolenes strenge krav til bevis i slike saker, politistyrkens manglende 

kapasitet og lovens «egen avfatning». I tillegg nevnte rundskrivet at noen hadde opplevd 

enkelte av løsgjengerlovens bestemmelser, deriblant paragrafene 4, 11, 18 og 27, som 

vanskelige å praktisere. Ifølge henvendelsen fra departementet ga de nevnte 

bestemmelsene «et vidt spillerum for et personlig skjøn og gir anledning til 
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bevisvanskeligheter».456 Kvinners «erhvervmessige utugt» (prostitusjon) hadde spesifikt 

blitt fremholdt som et moment, i tillegg til domstolsbehandling for å internere folk i 

tvangsarbeidsanstalter. 

Av en odelstingsproposisjon fra 1914, som gjaldt endringer i løsgjengerloven, fremgikk det 

at et flertall av amtmennene (11), politimestrene og fogdene (29 til sammen) og 

fattigstyrene (42 av 75) mente at løsgjengerloven i sin helhet var utilfredsstillende.457 

Regjeringen var vel klar over Misjonens klager med hensyn til løsgjengerlovens anvendelse. 

Misjonen hadde nemlig stadig ment at lovens bestemmelser var uklare. Ifølge Misjonen var  

det knyttet store bevisvanskeligheter til bestemmelsene om «omstreifere» (§§ 4 og 5). 

Derfor var det bare en «undtagelse at en omstreifer blir dømt efter løsgjængerloven».458  

Tilstanden i 1910 ble ikke beskrevet spesielt annerledes. I det følgende skal jeg løfte frem 

noen av uttalelsene fra 1910 for å belyse hva politimestrene og fogdene mer spesifikt mente 

om løsgjengerloven. 

Fra Vestoplandenes Politimesterembede ble det uttalt at løsgjengerloven «i sine fleste 

bestemmelser [var] saa omstændelig og tungvindt, at man ofte av den grund blir avskaaret 

fra at skride ind» overfor målgruppen.459 På samme måte, men i hardere ordelag, 

formulerte Tønsberg politikammer seg. Ifølge politikammeret var de store forventningene 

som var knyttet til loven, blitt gjort «til Skamme».460 Som belegg for dette synspunktet 

anførte politikammeret at «Løsgjængeriet og det professionelle Beterli synes at have 

tiltaget istedetfor det modsatte». Om bestemmelsene i paragrafene 4 og 5 het det at 

intensjonen var å 

ramme ikke bare de egentlige Omstreifere (Taterne) der i Følger tillands og vands 

drage om fra Sted til Sted, men ogsaa de vagabonderende Lazaroner, vil det fra 

Enhver, der har Erfaring om, hvad der kræves som Bevis til fallende Dom være 

iøinefaldende, at §§ 4 og 5 rent undtagelsesvis kan komme til Anvendelse.
461

 

                                                   

456
 Ibid. 

457
 Ot.prp. nr. 14, 1914 Om forandringer i løsgjængerloven: 2. 

458
 Ibid: 2.  

459
 RA, S–3212, De, L0082: «Hr. Amtmanden i Kristians Amt [fra Vestoplandenes Politimesterembede]», 

14.11.1910.  
460

 Ibid. «Tønsberg politikammer [til Hr. Amtmanden i Jarlsberg og Larviks Amt]», 7.9.1910.  
461

 Ibid.  



116 

 

Hva gjelder paragrafene 4 og 5 mente Tønsberg politikammer at det var uheldig at 

løsgjengeriet ble definert slik at vedkommende «til Sedvane» måtte ernære seg av 

straffbare handlinger.462 Med denne formuleringen var det vanskelige å ramme «de 

egentlige Omstreifene», da de alltid hadde «et eller andet saakaldt Erhværv» som de 

bedrev og som ikke var lovstridig i seg selv. Det tradisjonelle synet på taternes håndverk 

som skalkeskjul for et kriminelt levesett ble så fremhevet: «Man ved jo, at de [taterne] 

næsten alle benytter den gunstige Anledning til at tilvende sig Fordel ved Tyveri, Naskeri, 

Tiggeri m.v.[...]». På samme måte klagde Grimstad politikammer over at det var vanskelig 

å ramme de «[o]mflakkende Personer» og tvinge dem til arbeide på «lovlig Maade». De 

fleste av disse, ble det anført, fartet i båter og drev med «nogen Handel af Ben, Feller, 

Jernskab o.l. og udfører tildels Blikarbeide».463 Derfor ble det tatt til orde for at ordlyden i 

loven måtte forandres for å kunne hindre «Omstreiferlivet». Stavanger politikammer 

kunne på liknende vis melde at siden iverksettingen av løsgjengerloven var fire personer 

satt under tiltale for brudd på lovens paragraf 4. Samtlige var blitt frifunnet og dette ble 

forklart med paragrafens ordlyd «til sedvane».464 

I tillegg til en generell utilfredshet med løsgjengerloven fremførte også Arendal 

politikammer sin misnøye med loven hva gjaldt taterne, eller slik det ble formulert; «de 

egentlige Omstreifere (fanter – splinter)».465 De holdt seg mest i landdistriktene eller i båt 

langs kysten. Det hendte at de av og til kom inn til byene, men her oppførte de seg pent, 

ifølge politikammeret, i motsetning til på landsbygda. Likevel kviet landbefolkningen seg 

for å anmelde dem i frykt for hevn, og dette ble anført som et hinder for å kunne ramme 

dem med løsgjengerloven. 

Risør politikammer holdt, i tråd med de ovennevnte uttalelsene, «de omreisende 

‘baatfanter’ for en stor plage. De søker byerne, hvor tyverier, betling i husene, drik og 

slagsmaal blir følgen av deres besøk – slagsmaal iland og slagsmaal ombord».466 Der hvor 
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de ankom, byttet de «baater og klokker», både sine egne innbyrdes, men også «med byens 

tvivlsomme eksistenser». Deres årvåkenhet og «ubrødelig kameratskap» dem imellom 

gjorde det vanskelig for politikammeret å etterforske og dømme i disse saker.  

Fogden i Nedenes mente at paragraf 4 hadde vist seg lite anvendelig i landdistriktene, og 

at dette ikke skyldtes loven i seg selv, men at befolkningen kviet seg for å anmelde 

«omstreiferne». Dette kom dels av at befolkningen ofte var «bange» for «omstreifernes 

hævn», og dels av frykten for «tidsspilelse og den ubeleilighet som de mange retsmøter 

kan foranledige».467 I byene førte politiets effektive kontroll til en annen praksis enn på 

landet. Fogden var fortvilet. Han var klar over at man ikke kunne vende tilbake til den 

praksisen som fattiglovene av 1863 la til rette for, nemlig administrativ avgjørelse om å 

hensette folk i tvangsarbeidshus, «skjøndt jeg ikke kan nægte for, at det i mange 

henseender vilde være det mest praktiske». 

Det innkom også uttalelser hvor det ble antydet at loven hadde virket tilfredsstillende. 

Disse uttalelsene utgjorde likevel et mindretall. Blant disse var Fredrikstad politikammer, 

som rapporterte at lovens bestemmelser angående offentlig beruselse – paragrafene 16 og 

17 – var de mest anvendte, og at de øvrige bestemmelser hadde vært «forholdsvis sjelden» 

brukt. Siden lovens ikrafttredelse var det «saaledes efter §§ 4 og 5 kun 2 gange reist tiltale 

og nogle faa ganger tildelt advarsel, efter § 11 kun 1 gang, efter § 18 12 gange, hvorav 3 

frifinnelser og efter § 19 3 gange».468 Også Holmestrand politikammer bemerket fornøyd at 

de i perioden etter lovens virke, hadde «sporet en merkbar Avtagen i Antallet av 

omvankende løse Eksistenser». Men dette ble begrunnet ut fra «de skjærpede 

Bestemmelser i den nye Handelslov ang. Omførselshandel», og ikke med utgangspunkt i 

løsgjengerloven (se delkapittel 6.1).469 

De ovennevnte innspill fra politiet ble tatt i betraktning når løsgjengerloven skulle 

revideres i 1918 som redegjøres for i det følgende. 
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4.5 Revisjoner av løsgjengerloven 

Alle endringene i løsgjengerlovens første kapittel kom til ved lovendringen i 1918, mens 

paragraf 18 i lovens andre kapittel ble endret også ved senere revisjoner i 1930 og 1933. 

Endringer av mindre betydning, eksempelvis redaksjonelle forandringer, omtales ikke i det 

følgende. 

4.5.1 Endringer i 1918 

Et av kriteriene for at politiet skulle kunne sanksjonere brudd på bestemmelsene i paragraf 

2, var at politiet først hadde gitt vedkommende en advarsel i henhold til paragraf 1. 

Advarselen måtte meldes inn til Polititidende for å kunne følges opp dersom 

vedkommende på nytt brøt loven. Etter lovrevisjonen i 1918 var ikke lenger advarselen fra 

politiet en betingelse for paragrafens anvendelse. 

Lovens første paragraf, som inneholdt formuleringen i litra a («søger Underhold ved 

Betleri») ble erstattet med «helt eller delvis skaffer sig midlene til sin livsførsel ved 

betleri».470 Også i paragraf 4 ble denne formuleringen inntatt til erstatning for «ernærer 

sig». Begrunnelsen for dette var at folk ikke bare tigget for «Underholdet [...] som f. eks. 

bolig, kost og klær. Det var tilstrækkelig at det av tiltalte var erhvervet og benyttet til at 

tilfredsstille de for hende efter hendes tilbøieligheter».471 Tanken var å gjøre det tydelig at 

man ikke bare ville ramme dem som tok sikte på å skaffe seg et utbytte til nødvendig 

livsopphold («strengeste livsfornødenheter»).472 Også tilveieskaffelse av eksempelvis 

alkohol skulle rammes av loven, i og med at man mente dette hadde å gjøre med 

«tilbøieligheter og livsvaner».  

I paragraf 4 kom det også et nytt begrep inn, nemlig «erhvervsmæssig utugt». Med dette 

siktet man til «soutenører og andre som drar fordel av andres erhvervsmæssige utugt, selv 

om de ikke kan rammes av straffelovens § 206».473 Foruten å ramme hallikvirksomhet, ble 

paragrafen også anvendt overfor prostituerte («dampskibepiger», «offentlige piger» osv.). 

Dessuten utgikk bestemmelsens ordlyd «til Sedvane» med begrunnelsen om at endringen 
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ikke innebar noen virkelig forandring, «da det ogsaa uten tilføielse av disse ord vil være 

tilstrækkelig klart at paragrafen handlerom et vanemæssig forhold».474 

I paragraf 4 ble dessuten begrepet «lediggang» erstattet med «ørkesløshet». Sistnevnte ble 

for det første ansett som ensbetydende med uttrykket lediggang. At 

Straffelovkommisjonen hadde anvendt ulike betegnelser i § 1 og 2 (ørkesløshet), og en 

annen betegnelse i § 4 (lediggang) ble ansett som inkonsekvent og lite heldig.475 Dessuten 

hadde ikke termen lediggang sitt sidestykke på landsmålet, mens dette var tilfellet med 

begrepet ørkesløse, nemlig yrkjeløysa.476 

Mens tvangsarbeidsstraff, før endringen i 1918, var hjemlet i paragrafene 2 og 4, ga disse nå 

bare fengselsstraff på inntil 3 måneder. I stedet skulle tvangsarbeidsstraff heretter tildeles i 

henhold til den reviderte paragraf 5.477 Dermed stadfestet den reviderte paragraf 5 at 

personer som var dømt i henhold til paragrafene 2 og 4, kunne interneres i tvangsarbeid 

som påtalemyndigheten ble bemyndiget til å iverksette. Dessuten stadfestet paragraf 5 at 

personer ikke kunne anbringes i tvangsarbeid for lengre perioder enn 18 måneder. Dersom 

vedkommende tidligere var dømt til tvangsarbeid i henhold til paragraf 2, kunne personen 

likevel dømmes til tvangsarbeid i en periode på inntil 3 år. Var personen tidligere dømt for 

brudd på paragraf 4, kunne innsettelsestiden bli helt opp til 4 år. 

I henhold til den opprinnelige løsgjengerloven var det nødvendig med en domfellelse etter 

paragraf 4, dersom personen skulle kunne tvangsbosettes med hjemmel i paragraf 7. Dette 

ble endret i 1918. Heretter kunne tvangsbosetting bare iverksettes med hjemmel i paragraf 

7, det vil si uten at vedkommende først måtte domfelles etter paragraf 4. Videre ble det 

foretatt endringer i ordlyden i paragrafene 7 og 8 hva gjelder målgrupper: Etter 1918 ble 

begrepet «omstreifer» eksplisitt anvendt istedenfor «løsgjenger» eller «person som flakker 

fra sted til annet». Det samme gjaldt paragraf 3, der det i andre ledd ble eksplisitt påpekt at 

dersom vedkommende var «omstreifer, maa erhvervet være av regelmæssig art».478 
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Paragraf 11, som omhandlet tigging, ble også endret i 1918. Maksimumsstraffen for tigging 

ble skjerpet, selv om departementet i sin redegjørelse påpekte at den skulle senkes. Mens 

reaksjonen på tigging i utgangspunktet var satt til 2–10 dager i fengsel, eventuelt 8–40 

dager med vanlig kost, ble dette endret til hele 2 måneder (altså 60 dager). Med andre ord 

ble maksimumsstraffen skjerpet. I høringsrunden hadde flere politimestere og et par 

statsadvokater argumentert for at bevisvanskene gjorde det vanskelig å anvende 

paragrafene om tigging. Det ble blant annet henvist til formuleringene om «til Sedvane 

eller gjentagende Gange». Noen mente til og med at tigging burde straffes med 

tvangsarbeid. Riktignok mente én statsadvokat at straffen var for streng og burde settes til 

bøter eller fengsel inntil to måneder.479 Hva gjelder «omstreifernes» tigging spesielt, mente 

noen av høringsinstansene at dette burde være straffbart i alle tilfeller. Altså mente man at 

«omstreifere» som tigget skulle straffes uansett om tiggingen var blitt drevet til sedvane 

eller i gjentatte tilfeller.480  

4.5.2 Forordningen om arbeidshjelp 1941  

Hva gjelder henvisning til arbeid og liknende bestemmelser, som løsgjengerloven, må vi 

her i korte trekk redegjøre for et spesielt forhold som gjaldt under krigen, nemlig 

forordningen av 9. juli 1941 om arbeidshjelp til særlig samfunnsviktige arbeidsoppgaver. 

Paragraf 1 i forordningen fastslo at Direktoratet for arbeidsformidling og 

arbeidsløshetstrygd kunne «pålegge enhver arbeidsfør person å utføre arbeid på anvist 

arbeidssted».481 Bestemmelsen innførte prinsippet om å tvangsutskrive folk til arbeid.482 I 

forskriftene til forordningens gjennomføring ble det nærmere bestemt at «pålegget kan 

gjelde ethvert slags arbeid».483 Forordningen var ikke rettet mot arbeidsløse, men gjaldt 

andre som var i arbeid, dersom det var behov for deres yrke eller kompetanse andre steder. 

Det forekom likevel også at personer som ikke var i fast arbeid eller som ble ansett for 

«ørkesløs» ble beordret til arbeid med hjemmel i forordningen. Nettopp fordi 

forordningen ikke stilte «ørkesløshet eller lediggang» som vilkår, var forordningen et 
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effektivt og fleksibelt verktøy for myndighetene, ikke minst fordi henvisning til arbeid med 

hjemmel i forordningen skjedde ved administrativ forføyning og ikke ved rettergang slik 

som i henhold til løsgjengerloven før og etter krigen. 

4.5.3 NS-regimets løsgjengerlov 

Loven ble vedtatt 5. mars 1942 og avløste den gamle løsgjengerloven fra 1900.484 Det var 

viktige forskjeller og likheter mellom NS-regimets lov og den opprinnelige løsgjengerloven. 

Lovens sanksjonsformer var omtrent de samme ved at loven under krigen også inneholdt 

både bøter og fengselsstraff, samt andre tiltak som tvangsarbeid. Innholdsmessig søkte NS-

loven å regulere omtrent de samme forhold som den tidligere loven. «Omstreifere» som 

gruppe var riktignok fraværende i loven, med unntaket av paragraf 8 som gjaldt bosetting.  

Straffen for løsgjengeri i henhold til paragraf 1 og 2 var fengselsstraff i 1 år. Dette var 

betydelig lengre innsettelsestid enn det den opprinnelige løsgjengerloven fastsatte, nemlig 

bøter eller fengselsstraff inntil 3 måneder (etter lovrevisjonen av 1918). NS-regimets 

løsgjengerlov inneholdt likevel flere sanksjonsformer enn løsgjengerloven av 1900. Dersom 

påtalemyndigheten fant det formålstjenlig kunne personer møtes med andre sanksjoner 

enn fengselsstraff. Alternative sanksjoner til fengselsstraff ble hjemlet i paragraf 3, i 

bokstavene a til h.485  

NS-regimets løsgjengerlov ble avviklet ved frigjøringen i 1945, og den tidligere 

løsgjengerloven ble igjen gjort gjeldende.  

4.5.4 Endringer i 1970: Opphevelse av tvangsarbeid og avkriminalisering av offentlig 
beruselse 

I 1970 ble det foretatt to viktige endringer i løsgjengerloven. Paragraf 5, som hjemlet 

tvangsarbeid for de såkalte løsgjengerne og omstreiferne, og paragraf 18 og paragraf 19 

annet ledd, som hjemlet anbringelse av alkoholmisbrukere i tvangsarbeidshus og 

                                                   

484
 RA, NS-administrasjonen 1940-1945 (Statsrådsekretariatet, de kommisariske statsråder mm), Protokoll, 

1942-1942, tilgjengelig på http://www.arkivverket.no/  Lastet ned 1.10.2012. 
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 Vedkommende kunne gis en advarsel (a), settes i ordnet arbeid (b), anvises et bestemt oppholdssted eller 

forbud mot opphold på bestemt sted (c), meldeplikt til politiet (d), forbud mot å bruke berusningsmidler (e), 

anbringelse i redningshjem og arbeid hos private (f), anbringelse i arbeidskoloni (g), og til slutt innsettelse i 

tvangsarbeidsanstalter (h). Bokstavene c-f kunne ha en varighet på maksimum 2 år, mens lengste varighet for g-h 

var 3 år.   
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kuranstalter, ble alle opphevet.486 Endringene i 1970 var slutten på tvangsarbeid, både 

overfor «omstreifere» så vel som andre. 
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 Ot.prp. nr. 113, 2004–2005: 16. 
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Kapittel 5: Praktiseringen av løsgjengerloven: Forventningene 

til loven gjort «til skamme»487 

I forrige kapittel ble løsgjengerlovens tilblivelse og innhold belyst. I dette kapitlet skal vi 

undersøke lovens praktisering. I de neste kapitlene gjøres det samme for handelsloven, 

dyrevernloven og fremmedloven. 

Når det gjelder løsgjengerloven avgrenser som tidligere nevnt denne avhandlingen seg til å 

behandle løsgjengerlovens første kapittel, som angikk løsgjengeri og betleri. Dermed 

utelates praktiseringen av lovens bestemmelser som angikk de drikkfeldige og 

drukkenskap.488 

Om løsgjengerloven kan sies at det var en lov alle ville ha, men som ingen var fornøyd med 

da den først materialiserte seg.489 Frode Ulvund har karakterisert loven som en «amputert 

lov» da den trådte i kraft.490 De store forventningene politiet, amtmenn og andre hadde 

hatt til loven, ble ikke innfridd de første årene etter iverksettingen. Også Misjonen var 

misfornøyd med politiets innsats med løsgjengerloven. Stadig minte organisasjonen om at 

politiet måtte praktisere lovens bestemmelser strengere. Ved en anledning mente 

Misjonen at politiet på landsbygda lot «loven sove».491 

I det følgende undersøker jeg et utvalg saker som omhandler løsgjengerloven, og der tatere 

var involvert.492 Utvalget baserer seg på hvor typiske de er for liknende saker som jeg har 

sporet opp i arkivene. Men først og fremst er sakene valgt ut fordi de belyser interessante 

forhold i lovanvendelsen og dermed er de relevante for avhandlingens problemstillinger.  

                                                   

487
 RA, S–3212, De, L0082: «Tønsberg politikammer [til Hr. Amtmanden i Jarlsberg og Larviks Amt]», 7.9.1910.  

488
 En av sakene nedenfor, 4.3 angår riktignok lovens annen kapittel om drukkenskap, men er inkludert i 

fremstillingen fordi lovens første kapittel berøres under etterforskningen. 
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 Ulvund 2005: 59. 
490

 Ibid. 58. 
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 RA, S–3212, De, L0083: «[Brev fra]Misjonen til Justisdepartementet», 13.1.1912. 
492

 Se 2.1 for nærmere diskusjon av spørsmålet knyttet til kildeutvalg. 
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5.1 Ekteparet Berit og Martinius – arrestert for løsgjengeri (1917) 

Berit og Martinius ble arrestert og siktet for løsgjengeri i juli 1917.493 Martinius (f. 1885) ble i 

politirapporten beskrevet som blikkenslager av yrke, døpt og konfirmert, og gift med Berit 

i 7 år, de hadde ingen barn. Ifølge egen forklaring var begge tidligere ustraffet, de var heller 

ikke bøtelagt for noen forseelser. Etter konfirmasjonen hadde Martinius bedrevet 

forskjellig slags arbeid, deriblant anleggsarbeid og skogsarbeid. De siste årene hadde han 

for det meste oppholdt seg i Telemark, og hadde fast bopel der. I Telemark hadde 

Martinius til dels hatt forskjellige småjobber, men for det meste hadde han fartet rundt 

som blikkenslager og fortinner. På sine reiser hadde ekteparet levd av å utføre arbeid, og 

slik sett aldri betlet. Ved påsketider i 1917 reiste han fra Telemark til Arendal, for så å dra 

videre til Stavanger. Reisen ble foretatt med dampskip. De hadde oppholdt seg på hvert 

sted i to-tre dager. Fra Stavanger hadde de tatt landeveien til Egersund, hvor han «arbeidet 

og reparerte for bøndene og levde av sin fortjeneste». Med dampskip reiste de så videre til 

Molde via Ålesund. De bodde da utenfor Molde og arbeidet for bøndene. Derfra hadde de 

kommet direkte tilbake til Arendal, dagen før de befant seg hos politiet. 

Berit var født i 1885 i Trondheim, av «omstreiferforeldre».494 Hun var døpt og konfirmert. 

Hun forklarte seg på samme måte som Martinius. Hun hadde også hatt noe fortjeneste fra 

strikking av gensere, derfor hadde hun «aldrig noen steder betlet til føden; men 

utelukkende levt av hvad hendes mand har forarbeidet og solgt og av det hun selv har 

strikket og solgt». 

Det går ikke frem av politirapporten hvorfor og hvordan de kom i befatning med politiet. 

Av opplysninger som fremkommer fra forhørsretten, ble de påtruffet av en politimann på 

torget mens de ventet på båten for å reise østover, og ble av denne anmodet om å bli med 

til politikammeret. Saken ble behandlet hos Arendals forhørsrett 19. juli, altså et par dager 

etter arrestasjonen. I retten ble Martinius beskrevet som «blikkenslager og omreisende 

handelsmand».495 Her fremkommer det forresten at han under siste reise i Bergen hadde 

vedtatt en bot for drukkenskap. Ellers forklarte Martinius seg identisk med avhøret hos 
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 Statsarkivet i Kristiansand, Arendal politikammer, Anmeldelser forseelser, eske 259: «Politirapport», 

17.7.1917.  
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 Ibid. 
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 Ibid: Forhørsrettssag nr. 32/1917, «Rettsbok Forhørsretten», 19.7.1917.  
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politiet, beskrevet ovenfor, om enn mer detaljert. Etter Martinius’ forklaring tok 

politimesteren ordet og bemerket at den siktede ikke «kunne oppgi eller paavise nogen 

forretning hvor han har kjøpt blik og heller ikke nogen person for hvem han har solgt 

blikvarer til».  

Deretter var det Berits tur. Hun ble i forhørsrettens behandling av saken ikke beskrevet 

som født av «omstreiferforeldre», slik som tilfellet var i politirapporten. Berit forklarte seg 

ellers identisk med politirapporten.  

Politimesteren tok igjen ordet og uttalte at det var «skjellig grunn til mistanke mot dem 

for løsgjengeri». Som argument anførte han at de «har flakket om langs hele Sørlandet og 

Vestlandet op til Molde og har ikke kunnet paavise lovlig erhverv». De hadde dessuten  

«streifet om paa den for omstreifere almindelige manér… og anfører om sit erhverv 

kun det sedvanlig som omstreifere pleier at forklare, at de har arbeidet med bliktøi og 

smaahandel. De har imidlertid ikke kunnet paavise et eneste sted hvor de har kjøpt 

materialer og har ikke kunnet paavise nogen til hvem de har solgt blikket.
496

  

Politimesteren etablerte her et saksforhold, nemlig at ekteparet streifet om på samme 

måte som «omstreifere» og levde av erverv som etter alt å dømme var kriminelle 

handlinger. Det var heller ingen grunn til å feste lit til forklaringene deres. Politimesteren 

bygde altså sine ankepunkter mot ekteparet basert på deres levesett og at de var 

«omstreifere». Hele hans argumentasjon bygget på dette: De var omstreifere fordi de reiste 

rundt som omstreifere, de jugde mest sannsynlig fordi de forklarte seg på den samme 

måten som «omstreifere» pleide, og til slutt bedrev ekteparet de samme mistenkelige 

erverv.   

Forhørsretten ga i sin kjennelse politimesteren medhold og bestemte varetektsfengsling av 

paret. I kjennelsen het det at de siktede ikke har «kunnet gjøre paalitelig rede for sine 

erhvervskilder og det er saaledes ikke utelukket at de delvis har ernæret sig ved strafbare 

handlinger».497 Dermed havnet saken hos politimesteren for videre etterforskning. 
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 Ibid: Forhørsrettssag nr. 32/1917, «Rettsbok Forhørsretten», 19.7.1917.  
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 Ibid. Min kursivering. 
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Det første steget politimesteren foretok seg, var å henvende seg til lensmannen i 

Gransherred og ba om at «undersøkelse [ble] anstiftet, om [hvorvidt de] sigtede har 

opholdt sig i Deres distrikt og i tilfælde om deres færd har været saadan, at de kan 

mistænkes for løsgjængeri. Specielt bedes oplyst om det erfares, at de har hat lovlig 

erhverv».498 Det er to bemerkelsesverdige detaljer i politimesterens henvendelse. For det 

første gjengir han deres reiserute slik de siktede selv hadde forklart, altså hadde han trodd 

på deres forklaring hva gjaldt deres «færd». Et annet forhold er at han også trodde på at de 

hadde bopel i Telemark, i motsatt fall hadde han bedt lensmannen undersøke dette 

forholdet også. Både i forhørsretten så vel som under etterforskningen var politimesteren 

primært interessert i ekteparets «erhverv». 

Lensmannen i Gransherred hadde innhentet forklaring av gårdseierens kone, der de 

siktede hadde oppgitt å ha bopel. Ifølge henne levde de av salg av broderier, og så vidt hun 

kjente til, «tigget de ikke».499 Lensmannen hadde dessuten «talt med flere, men ingen kan 

oplyse, at de tigget eller stjal». 

Neste steg i etterforskningen var at en henvendelse gikk til Stavanger politikammer, og 

forespørselen var identisk med den til lensmannen ovenfor.500 Svaret fra Stavanger var 

nokså kort. De var «ukjendt av politiet her. Hvis de har været her i byen, maa det antagelig 

kun været paa gjennemreise».501  

Saken endte aldri i retten, den ble henlagt på grunn av bevisets stilling. I mellomtiden, når 

vites ikke, skrev Martinius et brev til politimesteren for å spørre «om han ikke af sin 

godhed kunde lade os løslade».502 Martinius argumenterte med at han ikke hadde visst at 

det var «ulovlig at gaa med smaahandel for det er aldrig nogen der har tiltalt mig for det». 

Han lovte så at han og kona straks skulle reise fra byen, få seg arbeid, og ikke minst, aldri 

reise tilbake til Arendal. Martinius tok deretter tak i politimesterens beskyldninger om at 

de ikke kunne oppgi hvor de hadde kjøpt eller hvem de solgte blikkvarer til. «[J]eg kjøpte 
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 Ibid: «Brev fra Arendal politikammer til lensmannen i Gransherred», 25.7.1917. Min kursivering.  
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 Ibid: «Udatert brev fra Martinius til politimesteren i Arendal».  
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aldri mere en jeg arbeidet op vær dag og solgte. Og da kjøpte jeg det på forskjellige 

buttikker eftersom vi gik frem og da tenkte jeg aldrig paa hvad dem hette».503 Hvorvidt 

brevet til Martinius hadde noe å si for saksgangen og henleggelsen er ikke lett å stadfeste. 

Det er likevel vanskelig å tro at saken ville ha blitt henlagt dersom etterforskningen hadde 

gitt noen konkrete holdepunkter for politimesterens beskyldninger og tiltale.  

Det at politimesteren personlig engasjerte seg i saken til Berit og Martinius, er en sterk 

indikasjon på at løsgjengeri og ulovlig omførselshandel var forhold som politiet prioriterte 

høyt. I etterforskningen av saken undersøkte politiet hvorvidt ekteparet hadde hatt «lovlig 

erhverv» eller bedrevet ulovlig omførselshandel. Dessuten henvendte politiet seg til både 

Telemark og Stavanger politikammer. Etterforskningen hadde videre vist at de verken 

tigget eller stjal.504 At saken ble henlagt, tyder på at politiet heller ikke fant noen andre 

bevis for å gå videre med den.  

Løsgjengeri, og spesielt brudd på handelslovens bestemmelser om omførselshandel ble 

påtalt av rettsvesenet, enten det gjaldt en jøde, fastboende eller tatere. Med andre ord var 

det ikke spesielt at saken i seg selv ble påtalt. Et par detaljer er likevel verdt å merke seg. 

For det første, og her får vi ikke vite mye av kildene, ble Berit og Martinius nærmest 

plukket opp av en polititjenestemann mens de ventet på båten. Hva som utløste politiets 

mistanke er ikke godt å si. For det andre var politiet både i forhørsretten og ellers i 

etterforskningen opptatt av at de mistenkte var av «omstreiferslekt», og beslektet med 

dette at de måtte ha bedrevet ulovlig omførselshandel, foruten å ha betlet og stjålet.  

Til tross for at saken ble henlagt, og slik sett ikke resulterte i noen sanksjon fra domstolen, 

ble etterforskningen ført på en måte som klart ga uttrykk for politiets nedvurdering av de 

involvertes sosioøkonomiske og kulturelle bakgrunn. Denne nedvurderingen kom til 

uttrykk i mistenkeliggjøringen av deres måte å reise rundt på – de streifet om på typisk 

omstreifervis. Dessuten ble det stilt spørsmål ved deres handelsvirksomhet: De forklarte 

deres erverv slik som «omstreiferne» ofte gjorde, nemlig at de arbeidet med blikktøy og 

småhandel. Med andre ord var virksomheten tiltenkt å være et dekke for kriminelle 

handlinger. 
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5.2 Maria – anmeldt for betleri i henhold til løsgjengerlovens § 11
505

 (1927) 

Maria (f. 1882) ble anmeldt av en bondekone i mai 1927.506 I anmeldelsen opplyses det at 

«omstreiferfamilien» hadde flyttet til Vik for halvannet år siden. Ifølge anmeldelsen gikk 

Maria omkring i bygden og drev med «tuskhandel», men dette gikk var i virkeligheten 

«tigging, og er saaledes en sand plage for os bondekoner». Politimesteren ble bedt om å 

undersøke saken og se om det eventuelt var mulig at «befolkningen i Vik blei kvitt den 

familien». 

Politimesteren i Sogn videresendte saken til lensmannen i Vik, til undersøkelse i henhold 

til løsgjengerlovens paragraf 11 om tigging.507 Lensmannen undersøkte saken ved å avhøre 

Maria og andre personer i bygda.  

Ifølge lensmannens rapport ble Maria oppgitt å være født i 1882 av «omstreiferforeldre» og 

gift med «omstreiferen» Johan (f. 1883).508 Hun hadde ikke tidligere vært straffet for noen 

forhold.  

I avhøret med lensmannen ga Maria uttrykk for at det var riktig at hun hadde tigget, men 

det var hun «nødt til at gjøre, skulde hun og hendes kunne bjerge livet». Den 

understøttelsen familien fikk fra staten, strakk nemlig ikke til ifølge Maria. Både hun selv 

og sønnen var arbeidsudyktige. Mannen derimot var frisk og «blikkmaker» av yrke. De små 

reparasjoner han utførte, ga likevel ikke nok i inntekter til familiens underhold. 

Boligforholdene gjorde det dessuten vanskelig for mannen å arbeide i stor utstrekning, da 

de bodde «paa et loft ret over det rum huseieren selv bor i, og hvis manden skal hammre 

[sic] og banke […], vilde de snart bli jaget ut». Maria la igjen vekt på at tiggingen var 

nødvendig om hennes familie skulle greie seg.  
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 Denne paragrafen angikk som tidligere nevnt tigging. Det samme gjaldt paragraf 13. I en sak fra Oslo i 1939 
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2 sin tidligere vandel bestående av en tidligere straffedom for tyveri. Se Statsarkivet i Oslo, Christiania 

politikammer, Akter i Straffesaker, Pakkenr. 2261: «domsnummer 294/39». 
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De avhørte vitnene oppga alle at Maria både hadde solgt forskjellige småting og tigget. De 

fleste oppga også at de i en del tilfeller hadde gitt henne enten penger eller andre ting. 

Landhandleren på stedet, og et par andre av de avhørte, bemerket dessuten at hun brukte 

«mund» når hun ikke fikk noe. Landhandleren understreket at han aldri hadde gitt henne 

noe.509  

I sin påtegning til politimesteren i sakens anledning, ga lensmannen uttrykk for at det var 

«almindelig kjendt, at anmeldte [Maria] overalt i bygden hvor hun ferdes til sedvane driver 

betleri, og at hun til dels, i alfald overfor kvinder, bruker trusler og paa anden voldsom 

maate søker at tiltvinge sig det hun ønsker […]».510 

Etter å ha fått lensmannens rapport, ønsket politimesteren å få undersøkt hvorvidt 

mannen hennes, Johan, visste om tiggingen hennes, og om dette hadde foregått på 

oppfordring fra ham.511 Politimesteren hadde mest sannsynlig til hensikt å undersøke 

hvorvidt Johan kunne tiltales etter løsgjengerlovens paragraf 11, annet ledd. Ifølge 

bestemmelsen kunne den som fikk andre til å tigge for seg, rammes av loven. Samme dag 

som henvendelsen ble sendt lensmannen i Vik – 16. mai 1927 – sendte politimesteren en 

forespørsel til Ålesund politikammer for å få tilsendt en gammel sak på Johan fra 1924–1925 

hvor den samme paragrafen var aktuell.512  

Lensmannen avhørte Johan samme dag (16. mai).513 Foreldrene til Johan ble oppgitt å være 

«omstreifere». Johan forklarte at det hadde vært «svært lite» arbeid å få i bygda. Den 

inntekten som arbeidet hans ga, var derfor ikke tilstrekkelig til å brødfø familien. Når det 

gjaldt spørsmålet om Marias tigging, oppga Johan at han aldri hadde oppfordret henne til 

dette og heller ikke hatt kjennskap til tiggingen. «Naar hun kom med matvarer og saadant 

smaattri, spurgte han aldrig efter hvordan hun havde bekommet det». Også Maria, som ble 

avhørt på nytt samme dag, bekreftet dette.514  
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5.2.1 Kan løsgjengerlovens § 4 anvendes overfor Maria?515 

Innen 25. mai satt politimesteren både med ovennevnte rapport fra lensmannen og den 

gamle saken fra Ålesund, som involverte Marias mann. På bakgrunn av dette beordret 

politimesteret lensmannen i Vik om å foreta ytterligere etterforskning i saken. Særlig 

skulle lensmannen ta sikte på å avklare «specielle tilfeller, hvor angj.[eldende, altså Maria] 

ved voldsom, truende eller påtrengende opførsel har søkt å tiltvinge sig det hun har bedt 

om […] jfr. løsgjengerl. § 4, siste ledd».516 Nevnte paragraf omhandlet som kjent det å hengi 

seg til ørkesløshet, eller lediggang om man vil, og dermed forårsake forulempelse av andre 

ved sin «voldsom, truende eller paatrengende opførsel».517 Maria var opprinnelig mistenkt 

for brudd på løsgjengerlovens paragraf 11, som angikk tigging. Det er ikke klart hvorvidt 

politimesterens hensikt med forespørselen var å gå bort fra en eventuell siktelse etter 

denne paragrafen, eller om hun i tillegg skulle siktes etter paragraf 4.  

I samme ordre til lensmannen ønsket politimesteren også å få undersøkt hvorvidt «de 

småting, hvormed angj.[eldende] driver tuskhandel, er gjenstand for lovlig 

omførselshandel eller ei».  

Fra lensmannskontoret ble det opplyst at det ikke fantes noen spesielle tilfeller hvor Maria 

hadde oppført seg truende, annet enn det som fremkom i tidligere forklaringer. En 

undersøkelse av vitneforklaringene bekrefter dette. Når det gjaldt de småting som Maria 

tilbød for salg, var det snakk om «naaler, traad, knapper, skolisser, strömpebaand o.l. samt 

smaa brevark […]».518 Disse gjenstandene kom sannsynligvis under handelslovens paragraf 

25, som gjaldt såkalt bagatellsalg.519 Selv om dette ikke gikk under lovens bestemmelser om 

omførselshandel, måtte man også for å selge disse varene, ha politiets tillatelse. Brudd på 

bestemmelsen om bagatellsalg medførte også pengebøter. 
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 I en annen liknende sak, dog uten at det var snakk om løsgjengerlovens paragraf 11, og angående en etter alt å 
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Saken endte med henleggelse og formelt ble det kort begrunnet med at dette skyldtes 

bevisets stilling.  

Når det gjaldt løsgjengerlovens bestemmelse om tigging (paragraf 11), må det påpekes at 

politiet hadde bevist – både i henhold til vitners og Marias egen forklaring – at hun hadde 

tigget om ulike småting nå og da. Likevel kan det synes som om det ikke var mulig å bevise 

at Marias tigging falt inn under bestemmelsens ordlyd om «til Sedvane». Det at Marias 

tigging hadde foregått i kombinasjon med salg av forskjellige småsaker, må også ha gjort 

bevisspørsmålet ytterligere komplisert. Heller ikke Marias mann kunne felles for lovens 

paragraf annet ledd, nemlig å tvinge eller oppfordre noen til å tigge for seg. 

For tuskhandelen, altså bagatellsalget, måtte Maria som nevnt ha politiets tillatelse. Dette 

forholdet ble ikke forsøkt avklart av politiet. Det er tenkelig at politiet ikke var interessert i 

å påtale dette forholdet, fordi det eventuelt bare hadde ført til en bot som familien uansett 

ikke hadde klart å betale. Politiets håndtering av anmeldelsen mot Maria er preget av 

ambivalens. På den ene siden synes det som om familiens økonomi var et moment for 

påtaleunnlatelsen. På den andre siden, dersom Marias dårlige økonomiske situasjon ble 

ansett som et moment, hvorfor da påtale at en fattig kvinne bruker «mund» og tigger folk 

om hjelp? Videre, og i forlengelsen av dette: Det var fullt mulig for politiet å henlegge 

saken på et tidligere stadium – altså før politimesteren gikk videre med saken og ba om en 

undersøkelse av eventuell ulovlig omførselshandel. Dessuten er det mulig å argumentere 

for at Marias tigging var lovlig, og at den kunne hjemles i løsgjengerlovens paragraf 12, 

nemlig: «Straf [etter paragraf 11...] komme ikke til Anvendelse paa den som har betlet, 

tvungen af en uforudseet Nødstilstand [...].520  

Her er det ikke mulig med sikkerhet å stadfeste hva som fikk politiet til å henlegge saken. 

Bevisvanskene ved bruk av løsgjengerlovens paragraf 4 er allerede nevnt. Uavhengig av 

dette spørsmålet viser denne saken at politimesteren var nokså ivrig etter å felle Maria for 

løsgjengeri. Selv om spørsmålet om ulovlig omførselshandel reises og lensmannen blir bedt 

om å etterforske dette forhold, blir ikke saken påtalt i så måte.   
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5.3 Karl Fredrik – siktet etter løsgjengerlovens ulike paragrafer 1937 

Karl Fredrik var født i 1871 i Telemark; han var fisker og forhenværende anleggsarbeider. 

Karl Fredrik ble en rekke ganger siktet og dømt for overtredelse av løsgjengerlovens 

bestemmelser, flest ganger under lovens drukkenskapsparagrafer. I en sak fra Kristiansand 

1936 ble Karl Fredrik presentert på denne måten:  

[Siktede] Karl Fredrik, […] av gifte foreldre husmann [navn] og hustru [navn]. Siktede 

er omstreifer uten fast bopæl, uformuende. Siktede har i det senere ernert sig med 

omførselshandel, siktede er enkemann og har to voksne barn.
521

  

I 1937 ble Karl Fredrik dømt tre ganger i Arendal, for brudd på løsgjengerlovens 

bestemmelser. Her presenteres kursorisk kun to av sakene mot ham i Arendal i 1937. Den 

tredje saken fra 1937 er identisk med de andre sakene fra 1936, og utelates her da den ikke 

har noe nytt å tilføre fremstillingen. Selv om denne saken primært handler om 

drukkenskapsbestemmelsene omfatter den også paragrafer i løsgjengerlovens første 

kapittel og er derfor tatt med i utvalget. Dessuten er dette en sak der den tiltalte en rekke 

ganger tidligere var straffet og slikt sett er vurderingene i saken interessante i forhold til 

saker der dette ikke var tilfellet. 

5.3.1 Mai 1937 

Karl Fredrik slapp ut av fengsel 2. mai 1937 etter å ha sonet ferdig en tidligere dom fra april, 

for overtredelse av løsgjengerlovens paragraf 16.522 Et par dager senere ble han igjen 

pågrepet. Politikonstabelen som arresterte Karl Fredrik, rapporterte at Karl Fredrik var 

«åpenbar beruset og gikk og sjanglet i veien, så jeg fant det nødvendig å ta vare på ham».523 

Under etterforskningen ble det foretatt vitneavhør av Karl Fredriks huseier, men politiet 

henvendte seg også til andre politikamre, blant annet politikamrene i Grimstad, 

Kristiansand og Skien. Særlig ble det spurt om forhold som kunne være av relevans for 

eventuelt å dømme ham etter løsgjengerlovens paragrafer 4 og 5, samt paragrafene 16, 17 
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133 

 

og 18. Politikammeret etterspurte særlig hvorvidt Karl Fredrik hadde drevet med 

småhandel, betling og fyll.524  

Til tross for at de fleste av politikamrene svarte at de ikke hadde kjennskap til Karl 

Fredriks tidligere forhold, ble han likevel siktet for overtredelse av paragrafene 4 og 5, samt 

16, 17 og 18. I mellomtiden hadde han sluppet ut av varetektsarresten.525 Lensmannen i 

Landvik og Fjære ble bedt om å forkynne stevningen til rettssaken. Men Karl Fredrik var 

«for 8 dage siden [...] reist fra dette distrikt for å begi sig til østlandet, nermere bestemt 

sted ukjent. – Formentlig er han som gammel omstreifer ’tatt på luffen’».526 

Dommerfullmektigen ved Sand forhørsrett meldte derfor om at forhørsretten ikke kunne 

settes, da den siktede hadde «dradd på luffen og det er tvilsomt om han i det hele tatt 

kommer tilbake hit».527  

Noen dager etter forhørsretten merknad, den 3. juni, ble Karl Fredrik pågrepet. 

Politifullmektig ved Arendal politikammer ba sorenskriveren i Nedenes om å dømme 

saken «summarisk straks».528 Saken ble berammet ved Arendals forhørsrett dagen etter, og 

Karl Fredrik ble her bare siktet etter paragraf 16 i løsgjengerloven, og altså ikke samtidig 

etter lovens paragrafer 4 og 5. Dette skyldes mest sannsynlig den summariske og 

forenklede rettergangen. I dommen fra Arendal forhørsrett ble Karl Fredrik dømt til 36 

dagers fengsel.529 Her ble det lagt vekt på Karl Fredriks «usedvanlig lange strafferegister og 

det store antall overtredelser av lignende art». Dette vurderte retten i skjerpende retning. 

5.3.2 November 1937 

Ifølge politimyndighetenes, og også Karl Fredriks egne uttalelser, ernærte Karl Fredrik seg 

ved salg av småsaker, «særlig klæshengere av kuhorn og ståltråd- og blikkarbeider han 

laver».530 Salg av slike saker kom ikke under handelslovens bestemmelser for 

omførselshandel. Karl Fredrik ble 19. november 1937 siktet etter paragraf 16 (jfr. paragraf 
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18) for «forsetlig eller uaktsomt å ha hensatt sig i en åpenbart beruset tilstand, hvorunder 

han blev sett på et almindelig beferdet eller for almindelig ferdsel bestemt sted».531 I tillegg 

ble Karl Fredrik siktet etter paragraf 4 «for i de siste par år å ha hengitt sig til ørkesløshet 

eller drevet omkring under sådanne forhold at det er grunn til å anta at han helt eller 

delvis skaffer sig midlene til sin livsførsel ved strafbare handlinger». I henhold til 

løsgjengerloven (paragraf 28,2) og straffeprocessloven (paragrafene 228,2 og 229,3) ble han 

derfor av Arendals forhørsrett fra 21. november 1937 varetektsfengslet i fire uker.532 Under 

denne tiden fikk påtalemyndigheten anledning til å etterforske saken, og henvendte seg 

blant annet til andre politikamre og lensmenn for å be om «opplysninger om hans mulig 

forholl [sic] i Deres distrikt. Spesielt, fyll, betling og omførselshandel».533  

De fleste av de forespurte politikamrene sendte bøtefortegnelser i retur. Av politiet i Skien 

hadde Karl Fredrik blitt idømt bøtestraffer etter løsgjengerlovens paragraf 16 i 1927, 1932 og 

1933. Disse hadde han sonet for, i stedet for å betale. I Kristiansand var han tiltalt for 

samme forhold åtte ganger i perioden 1926–1935. Bortsett fra i 1926 da Karl Fredrik betalte 

10,- kr. i bot, sonet han ellers 6–10 dager for de andre dommene han hadde fått tildelt ulike 

steder. Liknende forhold var tilfellet i Notodden (to forelegg fra året 1928). 

Samtidig som disse undersøkelser ble foretatt, ble det spesifikke forholdet i november 1937 

undersøkt. Vitner ble avhørt. Første vitnet var en drosjesjåfør, og det var han som kvelden 

19. november hadde sett «en mann som lå mitt i veien og sov [...] Jeg kjendte ikke mannen 

og ved ikke hvad han hedte, og har ikke såvitt [sic] jeg vet sett ham tidligere […] Mannen 

var så beruset at jeg fant det uforsvarlig å la ham gå».534 En konstabel ble også foreholdt 

saken og fungerte som vitne. Han hadde sett Karl Fredrik tidligere og hadde arrestert ham 

for fyll et par ganger. Ellers hadde konstabelen «sett ham uten at han er blitt attestert», 
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 Paragraf 18 gikk ut på at «den som dømmes til fengselsstraff efter §§ 16 og 17, jevnlig misbruker berusende 

drikk, kan retten i dommen efter påstand fra påtalemyndigheten bemyndige denne til å sette ham i 

tvangsarbeidshus eler i en kuranstalt ...». Løsgjengerloven § 18. 
532

 Kristiansand politikammer, Gda justisdommer 1936, eske 932: «Rettsbok for Arendals forhørsrett», 

21.11.1937.  
533

 Ibid. Henvendelser til politikamrene i Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Lillesand, Grimstad med flere, alle 

utsendt 24.11.1937.  
534

 Ibid: «Rapport fra politibetjent», 4.12.1937.  
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men også da var «han regel vært påvirket av alkohol, men ikke så meget at det har vært 

nødvendig å arrestere ham».535  

Basert på etterforskningen ble Karl Fredrik tiltalt av politimesteren i Arendal for brudd på 

løsgjengerlovens paragraf 16, samt paragraf 18 med «påstand om bemyndigelse for 

påtalemyndigheten til å sette tiltalte i tvangsarbeidshus […]».536 Saken ble endelig 

behandlet av Arendal byrett 28. desember 1937. Her ble Karl Fredrik dømt til 60 dagers 

fengsel for forseelse mot løsgjengerlovens paragraf 16. I tillegg fikk påtalemyndigheten 

medhold i å sette Karl Fredrik i tvangsarbeidshus for et tidsrom på inntil 3 år. 

Påtalemyndigheten mente at den idømte straff på 60 dager skulle fullbyrdes, men valgte 

likevel ikke å bruke tvangsarbeid som middel i henhold til paragraf 18. Dette ble grunngitt 

med at Karl Fredriks «temmelig høie alder […] og hans antagelig noget svekkede 

helbred[…]».537  

Påtalemyndigheten var i denne saken raskt ute med å sikte Karl Fredrik for brudd på 

paragrafene 4 og 5, samt undersøke hvorvidt det var mulig å dømme ham for brudd på 

handelslovens bestemmelser om omførselshandel. Politiet frafalt, av ukjente grunner, 

siktelsen etter bestemmelsene i paragrafene 4 og 5 i begge omganger, og fant heller ikke 

grunn til å sikte ham for ulovlig omførselshandel. Denne saken omhandler en person som 

jevnlig ble straffet etter løsgjengerlovens drukkenskapsforseelser. Siktelsen etter paragraf 

18 i løsgjengerloven, noe som innebar tvangsarbeid, var betinget av gjentatte gangers 

beruselse på offentlig sted (paragraf 16).  Det er ikke noe overraskende ved denne 

reaksjonen, det samme gjaldt i liknende saker der vedkommende misbrukte alkohol med 

mange dommer etter løsgjengerlovens paragraf 16. Det interessante med saken er at 

påtalemyndigheten var raskt ute for å sikte ham for paragrafene 4 og 5, til tross for at 

andre politikamre ikke hadde gitt noen informasjon om forhold som kunne legitimere en 

slik reaksjon. 
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5.4 Hjalmar – to saker (1935 og 1942) 

5.4.1 Siktet for brudd på løsgjengerlovens paragraf 4 (1935) 

Hjalmar ble tatt inn til avhør til Sandefjord politikammer 1. april 1935, på grunnlag av 

mistanke om tigging i henhold til løsgjengerlovens paragraf 11.538 Det var en politikonstabel 

som hadde brakt ham til politistasjonen etter å ha sett ham tigge i Jernbanealleen.  

Hjalmar var født i 1910 i Aust-Agder. I tillegg til å være oppgitt som døpt og konfirmert, ble 

hans far beskrevet som blikkenslager. Hjalmar var tidligere tre eller fire ganger straffet for 

tyverier og tigging. Ved siste anledning, en måned før denne aktuelle siktelsen, ble han 

dømt til 21 dagers fengsel for tigging i Kristiansand. Ifølge hans egen forklaring kom han til 

Sandefjord fra Tønsberg. I Sandefjord bodde han på Blåkorshjemmet, og han ernærte seg 

av å selge skolisser ved siden av tigging. Han hadde «gått inn i forretninger og i privathuse 

og har her solgt skolisser og betlet penger til mat».539 Han hadde aldri tigget på gaten. 

Hjalmar erkjente seg ikke skyldig i noen lovbrudd.  

Etter avhøret sendte politikammeret saken over til sorenskriveren, med innstilling om å 

foreta rettslig avhør av ham i henhold til løsgjengerlovens paragraf 4, selv om det tidlig i 

etterforskningen ble uttalt at det var relevant å anvende paragraf 11 i denne saken. Hjalmar 

ble av politikammeret beskrevet som «en løs og ledig person uten fast bopel og [han] har 

erkjent overtredelser såvel av løsgjl. §11 som handelsloven[...] En fengselsstraff av 40 dager 

ansees passende».540  

Saken ble berammet hos Sandefjord forhørsrett 2. april, og siktelsen var i henhold til 

løsgjengerlovens paragrafer 4 og 11.541 I retten forklarte Hjalmar seg som i politiavhøret 

skissert ovenfor. I og med at Hjalmar ikke var villig til å gjøre opp saken summarisk hos 

forhørsretten, ble det besluttet å varetektsfengsle ham. Hjalmar var «en løs og ledig person 

der ikke sies å ha fast bopel i riket og [det ...] er grunn til å frykte for at han vil unddra sig 
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forfølgningen eller straffens fullbyrdelse [...]». Han ble besluttet satt i varetekt inntil 15. 

april.  

Mens Hjalmar satt i varetekt, henvendte Sandefjord politikammer seg til politimestrene i 

Horten, Tønsberg, Brevik, Larvik, Drammen og Kristiansand.542 Politimestrene 

tilbakesendte bøtefortegnelser hvor det var snakk om brudd på henholdsvis paragraf 16 og 

paragraf 17 i løsgjengerloven, altså beruselse på offentlig sted kombinert med slagsmål og 

uorden.  

Saken ble behandlet 11. april 1935 ved Sandefjord forhørsrett etter at Hjalmar hadde 

ombestemt seg og ville ha dommen avsagt hos forhørsretten likevel. I mellom bortfalt 

siktelsen etter paragraf 4. Siktelsen var nå kun etter paragraf 11 i løsgjengerloven. Retten 

mente at det var bevist at Hjalmar «til sedvande eller gjentagne ganger betlet ved å gå fra 

sted til sted og fra hus til hus. Siktede har herved overtrådt løsgjengerl. § 11».543 Hjalmar ble 

på grunnlag av dette dømt til fengsel i 35 dager. I skjerpende retning ble det tatt i 

betraktning at han tidligere flere ganger var straffedømt for liknende forhold. Som en 

formildende omstendighet ble det anført at «han i lengre tid har gått arbeidsløs uten 

adgang til å skaffe sig arbeide».  

5.4.2 Hjalmar siktet for «løsgjengeri» (1942) 

I juni 1942 ble Hjalmar anholdt av lensmannen i Furnes.544 Før anholdelsen hadde 

lensmannen mottatt en telefon om en mistenkelig mann i Brumunddal som innringeren 

mente var gjerningsmannen bak en voldtekt. Lensmannen avkreftet umiddelbart etter 

anholdelsen at Hjalmar kunne være knytet til voldtektssaken. På det aktuelle tidspunktet 

befant han seg nemlig på Hamar kretsfengsel og sonet en dom.  

I avhøret med lensmannen opplyste Hjalmar at han levde av «ståltrådarbeider», og han var 

i «besittelse av materiell til dette» ved anholdelsen. Når det gjaldt tillatelse til å handle 
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med slike saker, kunne lensmannen bemerke at han «ikke vil få» sådan i Furnes eller 

Ringsaker. 

Dagen etter arrestasjonen, 10. juni, ble Hjalmar avhørt ved Hamar kretsfengsel. I 

politirapporten ble han oppgitt å være født i 1910, og annen informasjon som kom frem her 

tilsvarte saken hans fra 1935.545 Hjalmar meldte om at han var straffet fem ganger tidligere 

– tre ganger for tyveri og to ganger for brudd på løsgjengerloven.546 Under dette avhøret 

fortalte Hjalmar mer detaljert om sin oppvekst, sannsynligvis på oppfordring fra 

politibetjenten. Da han var seks år, var han av «omstreifermisjonen» blitt bortsatt til noen 

andre enn hans egne foreldre, og var hos dem til han ble konfirmert. I voksen alder hadde 

han «flakket omkring på forskjellige steder av landet», mest hadde han holdt til på 

Sørlandet. Formuleringen «å flakke omkring på forskjellige steder av landet», tilhører 

sannsynligvis politibetjenten. 

Hjalmar hadde hatt forskjellige «småjobber», eksempelvis skogsarbeid, veiarbeid, grøfting 

og hagearbeid. Varigheten på jobbene var alt fra et par dager til en måned. «Foruten disse 

jobber har jeg i stor utstrekning ernært meg med å lage og selge ståltrådarbeider, og med å 

file sakser og kniver. Jeg har ikke hatt fast bopel siden jeg i 1928 og 1929 var i Tønsberg».547 

For øvrig opplyste Hjalmar om at han ikke hatt noen arbeid på ca. et år.  

Hjalmar hadde riktignok meldt seg til arbeidsformidlingen på 6–7 forskjellige steder i 

landet. I et par tilfeller var han til og med blitt anvist arbeid, «uten at jeg har tatt det idet 

de ikke har passet». Inntil arrestasjonen i 1942 hadde han levd av å selge ståltrådarbeider. 

Året før hadde han jobbet på en arbeidsplass i Mandal, men måtte slutte på grunn av 

innskrenkninger og kutt på jobben. Grunnen til at han etter denne siste arbeidsplassen 

ikke hadde henvendt seg til arbeidsformidlingen skyldtes at han ikke trodde det fantes noe 

anleggsarbeid å få. 

Saken mot Hjalmar ble denne gangen henlagt, men først etter at han hadde sittet 20 dager 

i varetekt.548 Da ble han transportert til Oslo, etter å ha fått pålegg om arbeid der av 
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arbeidsformidlingen. Det var tilfeldigheter – mistanke om voldtekt – som gjorde at 

Hjalmar ble arrestert av politiet, men saken ble fort endret til å handle om «løsgjengeri», 

uten at det ble spesifisert hvilke bestemmelser i loven dette gjaldt. 

I 1935 var Hjalmar opprinnelig siktet for betleri etter løsgjengerlovens paragraf  11. Siktelsen 

ble likevel raskt utvidet til også å gjelde brudd på lovens paragraf 4. Innledningsvis var ikke 

Hjalmar enig i å avgjøre saken hos forhørsretten, men ombestemte seg etter å ha blitt 

dømt til varetektsfengsling. Siktelsen ble nå redusert til bare å gjelde paragraf 11, altså for 

forseelsen tigging. Det er ikke lett i slike saker å spore hvorfor siktelser endres. En 

mulighet kan være at rettsvesenet hadde interesse av å frigjøre fengselsplass, eller at man 

ønsket en rask og effektiv avgjørelse. Politiet frafalt siktelsen etter paragraf 4 i denne saken 

rimeligvis fordi Hjalmar hadde samstemt i å gjøre opp saken hos forhørsretten.  

I motsetning til saken fra 1935, da Hjalmar selv innrømmet å ha tigget, var det ikke noen 

forhold politiet kunne sikte Hjalmar etter i 1942. Det interessante med sistnevnte sak er at 

Hjalmar opprinnelig var mistenkt for et helt annet, og for så vidt, alvorligere forhold 

(voldtekt). Det finnes for øvrig flere tilfeller der tatere først kom i kontakt med politiet på 

grunnlag av slike mistanker, uten at mistankene hadde noe reelt for seg.549 Selv om 

politibetjenten som forhørte Hjalmar raskt kunne avklare at Hjalmar ikke var den skyldige 

i voldtektssaken, ble han likevel forsøkt siktet for løsgjengeri.  

5.5 Sofie – 30 dagers fengsel for betleri (1941) 

Den 16. april 1941 ble Sofie dømt til 30 dagers fengsel for brudd på løsgjengerlovens 

bestemmelse om tigging (paragraf 11).550 Sofie ble siktet av politimesteren i Tønsberg noen 

dager tidligere.551 Da kom hun med en «uforbeholden tilståelse», fremgår det av 

forhørsrettens referat av saken. 

Politiets etterforskning av saken ble igangsatt etter en anmeldelse fra en person ved navn 

Andreas, den 2. april 1941.552 Han anmeldte tyveri av sykkelen sin. Ifølge Andreas hadde det 
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en dame vært hos ham og tigget om penger og det var ikke «umulig om denne damen har 

tatt hans sykkel».553 Sofie ble tatt inn til avhør samme dag. Politikonstabelen hadde 

fremvist hennes legitimasjon for Andreas, og han hadde gjenkjent og utpekt Sofie som den 

aktuelle tiggeren.  

I politivakta ble Sofie beskrevet som «treskjærerske» født i 1918.554 I politiavhøret derimot 

fremkom det ingen slik informasjon om henne. I politirapporten ble hun oppgitt å være 

født av gifte norske foreldre. Hun innrømmet å ha vært innom «6–7 steder og betlet om 

penger». Til Tønsberg hadde hun kommet sammen med sin ledsager, ektemannen Ludvik. 

Siden ankomsten hadde de «drevet med og solgt brødfjeler som [Ludvik] har gjort». Sofie 

hadde også solgt broderier som hun selv hadde laget. Når det gjaldt tiggingen, hadde hun i 

alt fått 8-10 kroner. Men hun benektet enhver kjennskap til sykkeltyveriet som Andreas 

hadde anmeldt. Hun hadde sammen med Ludvik ernært seg av å selge brødfjeler, og hadde 

ikke tidligere tigget om penger før hun ankom Tønsberg. Rapportskriveren bemerket at 

ingen av dem hadde noen «handelstillatelse», men at Sofie var av den oppfatning at 

dersom «varene blir fremstilt av eget håndarbeide, behøves ikke dette». 

Ludvik ble også avhørt. Han ble oppgitt å være født i 1916 av norske, gifte foreldre. Faren 

hans ble benevnt som «omstreifer». Heller ikke Ludvik hadde noe kjennskap til 

sykkeltyveriet, og han benektet dessuten for å ha tigget. Ludvik avviste også å ha bedrevet 

med ulovlig omførselshandel.555 Han ernærte seg «ved hjelp av sitt treskjærerarbeide, og 

har aldri skaffet seg eksistensmuligheter ved hjelp av ulovlige handlinger». Politikammeret 

undersøkte videre om ekteparet tidligere var blitt bøtelagt i Tønsberg. Det viste seg at de i 

perioden 1930 til 1941 ikke var blitt bøtelagt for noen forhold.556 

I Tønsberg forhørsrett, 4. april, ble det bare reist sak mot Sofie.557 Der ble det besluttet å 

holde Sofie i varetektsfengsel inntil 9. april. I mellomtiden etterforsket politiet saken og 

foretok blant annet vitneavhør av forskjellige personer som de mistenkte at Sofie hadde 

henvendt seg til.  
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Den 16. april 1941 ble saken behandlet hos Tønsberg forhørsrett der det tatt standpunkt til 

politiets siktelse av Sofie for overtredelse av løsgjengerlovens paragraf 11.558 Her, som ellers, 

erkjente Sofie seg skyldig i tiggingen. Hun ble da også dømt i tråd med siktelsen. I 

dommen ble det uttalt at det i spørsmålet om straffeutmåling ikke fantes noe å bemerke i 

skjerpende retning. At hun tidligere var ustraffet betraktet retten i formildende retning. 

Sofie ble dømt til 30 dagers fengsel. Retten mente likevel at det ikke var nødvendig å 

fullbyrde straffen: «Retten finner at det er særlig grunn til å anta at straffens fullbyrdelse 

ikke er nødvendig fra å avholde henne fra nye straffbare handlinger og henviser her til hvor 

som er tatt i betraktning i formildende retning».559 Retten mente med andre ord at det 

ikke var nødvendig for Sofie å sone fengselsdommen, da hun tidligere ikke var straffet. I 

stedet fikk hun to års prøvetid. 

Sofie kom i politiets søkelys i forbindelse med mistanken mot henne om sykkeltyveri. 

Denne mistanken var ikke berettiget, og politiet hadde heller ingen bevis for en siktelse 

etter tyveri. Likevel ble hun siktet og dømt for tigging selv om hun fikk omgjort 

fengselsdommen til prøvetid på to år. Til slutt ble hun altså dømt for tiggingen som i 

utgangspunktet hadde ført til tyverimistanken.  

5.6 Løsgjengeri og forordningen om arbeidshjelp 1942  

I begynnelsen av juni 1942 ble fire tatere arrestert av lensmannen i Østre Gausdal.560 De var 

påtruffet i Follebu og ble arrestert fordi de hadde drevet omkring uten å kunne påvise noe 

lovlig erverv, ifølge lensmannen. Denne hadde dessuten anmodet Lillehammer 

politikammer om «mulig forføyning for å bli kvitt disse omstreifere i sitt distrikt». 

Personene ble avhørt dagen etter av politiet i Lillehammer, og saken ble behandlet som 

løsgjengeri. I det følgende skisseres disse avhørene kursorisk. 
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Jan var 55 år gammel var født i Åsnes og ble benevnt som «blikkenslager og 

omreisende».561 Han var tidligere ustraffet, men hadde blitt bøtelagt for beruselse flere 

ganger. Jan fortalte at de siste 30 årene hadde reist rundt med sin familie. Jan hadde etter 

eget utsag i alle år reist i Valdres, Gudbrandsdalen og Solør. På vinteren leide han et hus 

for kortere tid. Han hadde aldri mottatt hjelp av forsorgsvesenet. Den senere tiden hadde 

han ernært seg ved blikkenslagerarbeid, forskjellige reparasjoner og klokkehandel.562 I 

Gausdal hadde han reparert klokker og loddet noen kjeler. Før Gausdal hadde han vært i 

Løten. Til slutt fortalte Jan at han kom til å leie hus av sin bror som bodde i Grue og 

bosette seg fast der.  

Tønnes, født 1891, ble avhørt samme dag. I mange år hadde Tønnes om somrene sammen 

med sin familie reist rundt i Gudbrandsdalen og Østerdal og drevet med hestehandel. Om 

vintrene bodde han fast et sted, siste to årene således i Snertingdal. Han hadde nylig leid et 

hus av sin svoger i Grue, altså samme sted som Tønnes.563 Emil, født 1918, var den tredje 

personen som ble avhørt. Emil oppga at han levde av å selge gamle klokker.564  Han hadde 

de siste 12 år reist omkring sammen med Tønnes. Arthur, født 1923, var den fjerde 

personen som ble avhørt. Hans far ble i politirapporten oppgitt å være «omstreifer». 

Arthur ernærte seg av fortinning, lodding og reparasjon av gamle klokker. 

Alle fire personene ble i henhold til den nye løsgjengerlovens paragraf 7 bestemt holdt i 

varetektsfengsling inntil 17. juni.565 

I og med at flere av de avhørte oppga at de kom til å bo i Grue, ble saken videresendt til 

lensmannen i Grue. Noen dager senere responderte lensmannen og uttalte at broren til Jan 

og svogeren til Tønnes for tiden var ute og reiste. Om det var tale om at de skulle kjøpe 
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huset kom det antakelig til å bli «konsesjonsvanskeligheter» anførte lensmannen.566 Til 

slutt bemerket lensmannen at ingen av de «omstreifere» som det var tale om hadde hatt 

fast opphold i Grue.567  

Et par dager etter lensmannens undersøkelser ble saken med tilhørende dokumenter sendt 

til Lillehammer offentlige arbeidsformidling. Med henvisning til forordningen om 

arbeidshjelp og den nye løsgjengerloven568 ble det uttalt: «De anholdte løsgjengere 

[navnene,] samtlige er arbeidsføre folk, bør anbringes i arbeid […]. Når saka oversendes til 

Dem er grunnen den at ingen av de anholdte har fast bopel».569  

Lillehammer arbeidskontor utferdiget 12. juni et pålegg om å sende «løsgjengerne» til 

Kristiansand for å arbeide ved Oberabteilung Süd, altså arbeid for tyskerne. Pålegget gjaldt 

for seks måneder. I en beslutning fra politiet, sannsynligvis samme dag eller dagen derpå, 

ble samtlige besluttet transportert til Kristiansand.570 Transporten var hjemlet i en 

sikringsbeslutning der det ble uttalt om personene at straff overfor dem var 

«hensiktsløs[t]» og at de derfor var blitt meddelt advarsel og pålagt arbeidsplikt.571 I tillegg 

ble de pålagt å skaffe se fast bopel etter endt arbeidsplikt og dessuten fikk de forbud mot å 

oppholde seg i Lillehammer politidistrikt i to år.572  

Lillehammer politikammer hadde ikke anledning til å eskortere personene til Kristiansand 

og anmodet derfor Oslopolitiet om bistand i den forbindelse.573 Den 19. juni besluttet 

Oberabteilung Süd at Jan og Tønnes ikke kunne ansettes hos dem da det i disse tilfellene 

handlet om «notorische Landstreicher».574 Arthur og Emil derimot ble ansatt. Det er ikke 

klart hvorfor Jan og Tønnes ble avvist fra Oberabteilung Süd. En årsak, som ikke har å 

gjøre med at de var «notoriske landstrykere», kan være deres alder fordi det var ikke mye 
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annet som skilte dem fra Arthur og Emil. Dersom begrunnelsen til Oberabteilung Süd 

hadde vært reell hadde heller ikke Arthur og Emil kvalifisert til å arbeide for tyskerne. 

Dagen etter ovennevnte beslutning ble Jan og Tønnes av Kristiansand politikammer pålagt 

å ta fast bopel i Grue og melde inn til Bauleitung.575 Det som skjedde videre i denne sak var 

at Jan og Tønnes oppholdt seg en tid på Nes i Romerike og dro derfra i oktober 1942. 

Politiet forsøkte å få tak på hvor de oppholdt seg, men lyktes ikke med dette. Siste spor i 

etterforskningen er et skriv fra lensmannen i Grue der han uttalte at de ettersøkte ikke var 

å finne i hans distrikt. Av forskjellige «taterfamilier» hadde lensmannen hørt at de ikke 

hadde oppholdt seg der siden sommeren 1942.  

5.7 Anders og Kari – siktet for tyveri og brudd på løsgjengerloven § 1 - 1943 

I begynnelsen av april 1943 ble Anders og Kari anmeldt av en gårdbruker i Eina for å ha 

stjålet en fleskeskinke.576 Ifølge anmelderen hadde de kommet til gården og bedt om losji 

og hadde fått det.577  Verten hadde etter deres avreise merket at en fleskeskinke var borte. 

Da anmeldelsen kom inn, var Anders og Kari allerede arrestert av lensmannsfullmektig i 

Vestre Toten. Da de ble arrestert hadde de skinken med seg i kofferten.  

Dagen etter anmeldelsen ovenfor ble de involverte avhørt. Kari ble oppgitt å være født i 

Kragerø i 1912. Hun hadde fire barn som alle var bortsatt. Hun var tidligere bøtelagt for 

ulovlig omførselshandel i Trondheim.578 Anders, som var hennes kjæreste de siste 8-9 

månedene. Vanligvis bodde de hos foreldrene til Anders i Sandefjord «og dels fart omkring 

og solgt og byttet bort billeder vi har laget selv». Hun fortaltet at de hadde betalt fem 

kroner for losji og kaffe på Eina. Kari fortalte at det var Anders som hadde oppdaget 

fleskeskinken og foreslått å ta den med for videresalg. «Jeg sa da at jeg ikke ville være med 

på det, i tilfelle vi skulle ta noe så fikk bare være et par skiver så vi hadde å steke til noen 

egg vi hadde kjøpt på en går derute, da dette ikke ville merkes og heller ikke bli sagt noe 

på». Ifølge Kari var det Anders som stjal skinken. 
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Anders ble i politiets rapport oppgitt å være født i 1918 i nærheten av Tønsberg. Anders 

forklarte i likhet med Kari at de gikk rundt og solgte bilder de selv hadde tilvirket. Han 

bekreftet langt på vei historien til Kari bortsett fra et par detaljer som ikke overensstemte. 

«Det var således meg som tok skinka, men hun var behjelpelig med å flytte over sakene fra 

ene kufferten til den andre så det ble plass til skinken. Hun så således at jeg tok skinka og 

la den i kufferten og var helt enig i at vi skulle ta skinka». Han avviste også at han skulle ha 

foreslått å omsette skinken, og mente at det var Karis ide. Han erkjente seg «straffskyldig i 

delaktighet» i tyveriet. 

Dagen etter ovennevnte avhør, 11. april, ble både Kari og Anders besluttet fengslet i 

påvente av videre etterforskning. Som begrunnelse fremhevet politiet på Gjøvik at «de 

tiltalte med skjellig grunn mistenkes for ovetr.[edelse] av løsgj.l. §1 ved å hengi seg til 

ørkesløshet og ved å drive om fra sted til sted og herunder helt eller delvis skaffe seg 

midlene til sitt underhold ved tyveri og ulovlig handel […]».579 Ved siden av mistanken om 

tyveri, som de tiltalte delvis innrømmet, i alle fall Anders, la politiet i fengselsbeslutningen 

opp til at de tiltalte også hadde gjort seg skyldig i «ulovlig handel» som her må tolkes som 

ulovlig omførselshandel. 

En uke etter ovennevnte fengslingsbeslutning skrev Anders et brev til politimesteren der 

han ga uttrykk for sin uenighet. Der avviste han anklagene om ulovlig handel: 

Det […] de siger at jeg mistenkes for ulovlig handel, så hvet jeg ikke hvad jeg skal tro. 

Jeg driver og arbeider billeder selv, som består av kort, papp og glass […], og jeg vet 

ikke om det er forbudt og selge disse varer. Men efter hvad di mener Herr Politimester 

så er det vell den nye arbeidsinnsatsen
580

 […], da var jo alle pliktig til og melde sig til 

Arbeidsformidlingen og da meldte jeg også mig til Arbeids-formidlingen i Tønsberg, 

og da blev jeg henvist til og begynne ved et kurvmaker-verksted som tilhører Bergan 

& Sønn […]. Da jeg reiste oppover her med disse billedene så var det ikke min 

mening å farte fra sted til sted og hengi mig til ørkesløshet, men for og selge disse 

billedene og få disse pengene til arbeidsklær, jeg trodde ikke det var så strenkt med 

handel som det står i denne beslutning om fengsling, for politimyndighetene i 

Tønsberg og Sandefjord vet meget godt at jeg driver med slik omførselshandel, så jeg 

synes det er rart at ikke dem har annholt og stoppe[t] mitt virke, mens […dere] skal 

hvere så strengt. Men det kan hende dem har sett mellem fingrene med mig, på grunn 

av at dem vet at jeg har hvert så meget syk. Så jeg for håbe Politimesteren vil hvere så 
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venlig og ta litt hensyn til mig, for den dagen jeg slipper ut her i fra så reiser jeg ned til 

Tønsberg og begynner på mitt arbeide på dette verkstedet, så dere skal slippe og ha 

noget mere bryderi av mig.
581

  

Slik vi ser av Anders’ brev var hans omførselshandel uproblematisk for politiet i Tønsberg 

og Sandefjord. Dette bekreftes av bøteattest for begge to fra Sandefjord, ingen av dem var 

der bøtelagt for noen slikt forhold.582 Dette illustrerer variasjonene mellom 

politidistriktene og muligens også det faktum at det lokale politiets kjennskap til 

vedkommende var avgjørende for etatens reaksjoner.  

Hva gjelder arbeidsforholdet i henhold til arbeidsinnsatsforordningen, ble verksmesteren 

på Bergan og Søn avhørt 28.april. Ifølge ham var Anders sendt dit i midten av mars, men 

da var han «bare innom verkstedet her og så på arbeidet, men så forsvant han og har ikke 

senere vist seg her. Arbeidskontoret ble varslet om dette, og det ble sagt at de skulde 

forsøke å få ham sendt i arbeide et annet sted».583 Konstabelen som foretok dette avhøret 

undersøkte videre med det stedlige arbeidskontor og fant ut av at de hadde rotet bort 

saksbehandlingen til Anders som skyldtes «et veldig arbeidspress» i forbindelse med 

registreringen av meldepliktige i henhold til forordningen om arbeidsinnsats. Til slutt 

bemerket konstabelen at Anders «er her i Tønsberg kjent som en typisk løsgjenger og dertil 

arbeidssky. En er ikke bekjent med at han i dette distrikt skal ha drevet ulovlig 

omførselshandel».584 Beskrivelsen av Anders som en løsgjenger og arbeidssky var lite 

flatterende, men på tross av det bekrefter konstabelens vitnesbyrd Anders’ påstand, i 

brevet til politimesteren, om at politimyndighetene på Tønsberg hadde sett gjennom 

fingrene på hans salg av bilder. 

I og med at fristen for varetektsfengslingen var utgått ble det holdt forhandlinger ved 

Toten forhørsrett den 4. mai. Dette var riktignok 4 dager for sent med hensyn til hva 

fengselsbeslutningen fra 11. april tilsa, nemlig at fengslingen kun gjaldt til 1. mai. Begge ble 

i alle fall siktet for tyveri og for overtredelse av løsgjengerlovens § 1.585 
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Anders holdt på sin forklaring som er skissert ovenfor, men reserverte seg i tillegg mot 

beskyldningene om brudd på løsgjengerlovens § 1. At han hadde blitt delvis lam i hendene 

var årsaken til at han måtte slutte med sitt tidligere yrke som anleggsarbeider. Dette var 

bakgrunnen for at han måtte ernære seg ved å reise rundt og selge selvlagde bilder. Dette 

var han helt berettiget til, mente han, og bortsett fra skinken hadde han heller ikke gjort 

noe annet ulovlig.  

Kari forklarte seg også som i politiavhøret tidlig i april. Det fremkom her at Kari en gang 

for over to år siden var blitt bøtelagt for ulovlig handel, men var ellers tidligere ustraffet. 

Også Kari avviste siktelsen etter løsgjengerloven. De hadde nemlig ikke fartet rundt 

omkring, men bodde derimot i Sandefjord. I tillegg til den lille inntekten som bildesalget 

ga, fikk hun også noen penger fra prestene Hauge og Lyngstad, sistnevnte daværende 

generalsekretær for Misjonen. 

Forhørsretten var samstemmig med påtalemyndighetens påstand om fengslig forvaring i 

henhold til løsgjengerloven av 1942 paragraf 22. De ble altså å holde fengslet til 18. mai i 

påvente av påtale. 

Dagen etter forhørsrettens kjennelse sendte politimesteren forslag om reaksjon til 

statsadvokaten i Buskerud og Oppland. Det gikk ut på at begge skulle påtales i henhold til 

siktelsen, altså både for tyveri og løsgjengerlovens paragraf 1.586 Statsadvokaten var 

imidlertid av en annen oppfatning. For det første skulle siktelsen kun gjelde Anders, og 

ikke Kari. For det andre skulle siktelsen etter løsgjengerloven falle bort med begrunnelsen 

om at «saken etter bevisets stilling ikke [gir] anledning til ytterligere forføyning fra 

påtalemyndighetens side».587 Tre dager senere ble Kari løslatt.588 Anders møtte noen dager 

senere dømt til 120 dagers fengsel. Retten mente at det måtte betraktes i skjerpende 

retning at det gjaldt tyveri av matvarer.589 

Selv om Kari og Anders var blitt anholdt for tyveri ble siktelsen utvidet til også å gjelde 

løsgjengerianklager. Som nevnt var statsadvokaten uenig i en slik siktelse. Tyveriet var et 
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forhold som konkret lot seg bevise, i alle fall etter at de hadde innrømmet forholdet. I og 

med at anklagene om tyveri ikke førte frem, falt også påtalen for løsgjengeri. Dette hadde å 

gjøre med at politiet da ikke hadde holdepunkter for at paret gikk omkring og levde av 

straffbare forhold i henhold til NS-regimets løsgjengerlov paragraf 1.  

5.8 Wilhelm og Aleksander – dømt i henhold til løsgjengerlovens paragraf 4 og 

ulovlig omførselshandel (1954) 

Brødrene Wilhelm og Aleksander var begge født i 1920-åra. De ble begge tatt inn til avhør 

21. april 1954.590 Noen dager senere ble de tiltalt for brudd på handelslovens paragraf 112, og 

for brudd på løsgjengerlovens paragraf 4. Det vil si at de ble mistenkt for ulovlig 

omførselshandel og for løsgjengeri. Ifølge politiets tiltalebeslutning stod det å lese at 

brødrene i løpet av de siste to år hadde «drevet med omførselshandel med billeder, som de 

har kjøpt en gros og satt glass og ramme på, uten at de hadde polititillatelse til slikt 

salg».591 Videre ble det i samme tiltalebeslutning vedtatt å sikte brødrene for brudd på 

løsgjengerlovens paragraf 4, fordi «de i løpet av de ca. 2 siste år har reist og drevet omkring 

rundt om i landet og skaffet seg midlene til sin livsførsel ved ulovlig omførselshandel [...] 

og ved andre straffbare handlinger».592 

Aleksander var tidligere blitt dømt for ulovlig omførselshandel. I denne saken fra 1954 var 

det likevel ingen bestemt episode eller anmeldelse om omførselshandel, som var 

bakgrunnen for arrestasjonene og siktelsene. Politiet gikk i dette tilfellet aktivt inn for å 

undersøke brødrene og forholdet med omførselshandel. To uker før politiets 

tiltalebeslutning i 1954, utarbeidet en lensmannsbetjent fra Øyestad lensmannskontor en 

rapport på ordre fra politimesteren i Arendal. Lensmannsbetjenten fra Øyestad forklarte i 

sin rapport at han et par år tidligere hadde fått tips om at en del av «omstreiferne» i 

Øyestad hadde  

mange penger mellom hendene og da det senere viste seg at de samme var istand til aa 

kjøpe seg biler og farte omkring i Norge det meste av sommeren [...]. [Derfor] har jeg 

arbeidet med sikte paa aa faa satt en stopper for dette, da jeg mener der er grunn til aa 

anta at omstreiferne skaffer seg midlene til sin livsførsel ved straffbare handlinger. 
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Etter ordre fra pm. [politimester] Onsrud har jeg laget et resume over de omstreifere i 

Øyestad som jeg mener bør innkales for aa gi en redegjørelse for sine ervervkilder.
593

  

Lensmannsbetjenten hadde altså utarbeidet en liste over seks personer, men det ble vist til 

langt flere, med utførlig informasjon om vedkommendes livshistorie.  

I samme rapport bemerket betjenten at det var «all grunn til å anta at en innkalling av 

deres respektive ‘reisekoner’ ogsaa vil ha betydning […]». Wilhelm og Aleksander kom 

altså i politiets søkelys som resultat av et initiativ tatt av politietaten.  

I det følgende skal vi se hva det stod om brødrene Wilhelm og Aleksander i 

lensmannsbetjentens rapport og hvordan de ble omtalt i politiavhørene, foruten hva 

brødrene selv mente om politiets siktelse. 

Wilhelm ble i lensmannskontorets «resumee» omtalt slik: 

Wilhelm [...] reiser sammen med [sin forlovede, navn]. Han har en meget god Ford 

personbil [kjennetegn]. Denne bil staar p.t. til reparasjon paa et bilverksted paa 

Nedenes. Lensmannskontoret har hatt en del saker fra Oslo paa [Wilhelm]. Han ble 

tatt for bilkjøring i beruset tilstand i Drammen ifjor. En av sakene fra Oslo gjaldt 

hotellbedrageri. Han har intet paaviselig arbeide og oppholder seg mye paa østlandet. 

Siste sommer var han sammen med sin bror [Aleksander] helt oppe til Narvik. De 

foretok reisen i pers.bil [kjennetegn] og ingen av dem hadde førerkort. Baade 

[Aleksander] og forloveden [navn] ble bøtelagt for aa ha kjørt bil uten førerkort, men 

man fikk ikke noen bot paa [Wilhelm] tiltross for at det er mye som tyder paa at han 

ogsaa hadde kjørt bilen paa turen.
594

  

I politiavhøret vedgikk Wilhelm at han siden 1952 ikke hadde hatt «noe arbeide, men bare 

levt av å selge bilder».595 Videre stod å lese at når Wilhelm «av og til har vert hjemme i 

Øyestad har han søkt på arbeide på losse- og lastekontoret her». Bare en «sjelden» gang 

fikk han jobb. Uansett erkjente Wilhelm seg ikke skyldig i brudd på løsgjengerlovens 

paragraf 4.  

Om broren Aleksander het det i lensmannsbetjentens rapport at hans familie har «delvis 

vært understøttet av forsorgsvesenet den tiden hustruen var frisk. De hadde dessuten 
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gratis husvære av forsorgsvesenet. [... Aleksander] er sannsynligvis gaatt i ’dekning’ da han 

er klar over sin stillig m.h.t. en ev. løsgjengersak». 

I politiavhøret ble det oppgitt at Aleksander var «født og vokset opp i et omstreiferhjem». 

Det er lite sannsynlig at Aleksander selv står bak formuleringen «omstreiferhjem», mest 

sannsynlig ble betegnelsen brukt av rapportskriveren. Aleksander fortalte nemlig at begge 

hans «foreldre var ‘reisende’, og jeg har aldri kjent til noe annet liv enn dette».596 Flere 

steder i rapporten brukes da også betegnelsen «reisende». Uansett fortalte Aleksander at 

faren hadde vært blikkenslager, og at de levde av de ting han lagde selv. «Fra jeg var 

ganske liten har jeg reist med min far og vært med og solgt de ting han laget».597  

Aleksander uttrykte videre at hans kone også var av «reisendes» herkomst. Selv om han 

langt på vei innrømmet å ha drevet med omførselshandel, forsvarte han likevel sin rett til å 

bedrive slik handel. I forlengelsen av dette avviste han også anklagene om løsgjengeri. 

Aleksander sa: 

Jeg er frisk og arbeidsdyktig og er villig til å ta fast arbeide såsant dette kan skaffes 

meg. Jeg er måteholden når det gjelder alkohol, og det er svært sjelden jeg smaker noe 

slikt nå. Jeg har ikke næringsbrev på omførselshandel. Jeg er klar over at det ikke er 

tillatt å selge billeder eller lignende saker uten næringsbrev på omførselshandel, men 

jeg kan ikke erkjenne meg straffskyldig for dette da det jo er min levevei så lenge jeg 

ikke kan få noe fast arbeid. Jeg er klar over at dette med å reise land og strand rundt å 

selge billeder er en form for løsgjengeri i lovens forstand, men jeg kan ikke erkjenne 

meg straffskyldig for overtredelse av løsgjengerloven fordi at jeg som nevnt betrakter 

dette salget som en levevei og en nødvendighet for min eksistens.
598

 

Dessverre fremgår det ikke av rapporten hvorfor Aleksander hadde unnlatt å søke om 

tillatelse til å drive omførselshandel. Han visste at det var ulovlig å drive omførselshandel 

uten tillatelse. Løsgjengerianklagene syntes han i alle fall var urimelige, fordi han betraktet 

det som en legitim rett å drive omførselshandel. Som vi skal se, ble dette også omtalt 

under rettssaken. 

Etter avhøret (21. april) ble begge satt i fengsel, for å møte opp i Nedenes forhørsrett (22. 

april). Når det gjelder omførselshandelen, ble dette kort diskutert i forhørsretten. Wilhelm 
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argumenterte med at han ikke visste at denne handelen var ulovlig. Wilhelm hadde også 

gitt uttrykk for at hans ønske var å skaffe seg «losse- og lastearbeide», men at det var 

«vanskelig for omstreifere å skaffe seg fast og regelmessig arbeide».599 Aleksander 

argumenterte annerledes enn Wilhelm, og sa at han visste at det var ulovlig «å drive slik 

omførselshandel. Men han er av omstreiferfamilie og var vant til den slags virksomhet 

siden han var liten».600  

Retten slo fast i sin kjennelse at de siktede skulle varetektsfengsles i to uker med følgende 

begrunnelse: «[D]et er anledning til å frykte for at de siktede, som er omstreifere, vil 

unndra seg forfølgningen og da deres forhold gir særlig føye til å frykte for at de vil gjenta 

de strafbare handlinger [...]».601 Tiltalebeslutningen kom noen dager senere, og bestod av 

tiltalepunktene om løsgjengeri og ulovlig omførselshandel.602 

5.8.1 Nedenes herredsrett sin domsavsigelse mot Wilhelm og Aleksander 

I slutten av mai 1954 ble det avholdt forhandlinger i Nedenes herredsrett. Både Aleksander 

og Wilhelm ble introdusert med nokså nøytrale betegnelser hva gjelder yrke og eventuelle 

etnisitetsmarkører. Aleksander ble omtalt som løsarbeider, Wilhelm som anleggsarbeider. 

Dette stod i kontrast til forhørsrettens presentasjon av Wilhelm en måned tidligere. Da ble 

Wilhelm sitt yrke nemlig presentert som «angivelig blikkenslager», noe som viser en 

mistenkelig holdning til hans egenrepresentasjon.  

Herredsrettens vurdering av saken fremgår av domsavsigelsen. Begge ble dømt for både 

ulovlig omførselshandel og brudd på løsgjengerlovens paragraf 4. Det var på «det rene at 

de i løpet av de siste ca. 2 år har drevet en utstrakt omførselshandel rundt om i landet med 

salg av trykte billeder […]».603 At de tiltalte hadde benektet straffeskyld kunne ikke retten 

vektlegge. At de «siden barneåra har drevet omførselshandel», og derfor trodd at det ikke 

var så «’farlig’», kunne dermed ikke tas til følge. Det var på det rene at de som voksne «har 

vært klar over at deres omførselshandel uten tillatelse var ulovlig», uttalte retten.  
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Når det gjaldt påtalemyndighetens påstand om brudd på løsgjengerlovens paragraf 4 – 

altså det å drive omkring under slike forhold at det er grunn til å tro at midlene til 

livsførsel var skaffet ved straffbare handlinger – var retten uenig i forsvarerens påstand. 

Forsvareren mente nemlig at de «tiltaltes omførselshandel ville ha vært legale hvis de 

hadde hatt næringsbrev på omførselshandel».604 Forsvaret argumenterte her for at 

omførselshandelen i seg selv ikke var en straffbar handling, men derimot at det var 

siktedes mangel på næringsbrev for slik handel som var mulig å påtale. Her forsøkte 

forsvareren å svekke påtalemyndighetens påstand om løsgjengerlovens anvendelse. Retten 

var uenig i forsvarerens argumenter. Selv om de tiltalte ville kunne ha hatt «rettslig 

adgang» til slikt næringsbrev, var omførselshandelen likevel ulovlig så lenge de ikke hadde 

tillatelse til slikt.  

Retten anførte videre at Wilhelm og Aleksander hadde  

[S]åvidt retten har forstått aldri søkt om næringsbrev på slik handel. Lensmannsbetjent 

Olsen har imidlertid som vidne forklart at tiltalte nr. 2 [Aleksander] ved en anledning 

gjorde forespørsel om muligheten av å få næringsbrev, men at han fikk et meget lite 

oppmuntrende svar. Om de tiltalte hadde søkt er det all grunn til å tro at det ville blitt 

avslag, bl.a. på grunn av de tiltaltes tidligere vandel og fordi en levemåte som de 

tiltaltes gir liten anledning for politiet til å føre kontroll med deres hele virksomhet.
605

  

Denne passasjen fra rettssaken er interessant fordi det avslører, om man vil, rettens syn på 

de tiltalte. Retten vurderer nemlig hvorvidt de tiltalte burde ha fått tildelt tillatelse til å 

drive omførselshandel. Her var retten enig med lensmannsbetjenten som hadde avvist 

forespørselen fra Aleksander om en slik tillatelse. Dermed gjorde retten en vurdering i 

tillegg, nemlig hva som tilsvarer «dårlig tidligere vandel». Handelsloven stadfestet i 

paragraf 81 at tillatelse ikke skulle tildeles de «som har overskredet den næringsret han før 

har hatt, eller har gjort sig skyldig i straffbar gjerning som kan medføre høiere straff enn 

pengebot, eller som kan mistenkes for at være løsgjenger eller tigger».606  

Retten kunne i dette spesifikke tilfellet vist til at Aleksander tidligere var dømt til 

halvannet års fengselsstraff for tyveri. Lovlig omførselshandel forutsatte at vedkommende 

var tidligere ustraffet. Med denne begrunnelsen kunne altså politiet jfr. handelslovens 
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paragraf 81 unnlate å gi tillatelse til å drive omførselshandel. Retten koblet likevel 

bestemmelsen om vandel til de tiltaltes «levemåte». Retten mente at deres «levemåte» 

hindret politiet i å kunne kontrollere «deres hele virksomhet». Med andre ord: Både de 

spesifikke kriteriene i handelslovens paragraf 81 – tiggeri og løsgjengeri, samt 

bestemmelsen tidligere straffedommer – var alle knyttet til en spesifikk lovanvendelse. Her 

mente retten at deres levemåte i seg selv utelukket dem fra å kunne tildeles tillatelse til å 

drive omførselshandel. Levemåte var altså ikke et kriterium i loven, og grunnen til det er 

formentlig at «levemåte» som kriterium er et lite gripbar juridisk begrep. 

Videre innrømmet retten at de foreliggende opplysninger i saken ikke ga nok 

«holdepunkter for å uttale at det er grunn til å anta at de har skaffet seg midler også ved 

andre straffbare handlinger enn ulovlig omførselshandel». Altså mente retten at det ikke 

fantes bevis for andre straffbare handlinger enn den ulovlige omførselshandelen. Likevel 

mente retten at de tiltalte måtte sies å ha «drevet omkring» slik ordlyden i 

løsgjengerlovens paragraf 4 var formulert. 

I straffeutmålingen var retten noe usikker på hvordan omførselshandelen isolert skulle 

bedømmes, i motsetning til løsgjengerloven som betinget fengselsstraff.607 Som påpekt 

tidligere fikk man vanligvis et forelegg for ulovlig omførselshandel, men retten 

argumenterte her med at omførselshandelens omfang gjorde fengselsstraff nødvendig. 

Wilhelm og Aleksander ble dømt til henholdsvis 45 og 30 dagers fengsel.608 Begge sonet 

straffen. Wilhelm søkte riktignok om benådning da det var 22 dager igjen av straffen.609 

Politimesteren i Arendal uttalte i den sammenheng at: 

Søkeren er omstreifer. Han er etter politiets opplysninger nærmest arbeidssky og reiser 

land og strand rundt. Han er pålagt å ta fast arbeide, men disse omstreifere makter ikke 

å holde seg iro. Det er særlig omførselshandel, tiggeri o.l. de ernærer seg ved, og 
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tydeligvis ernærer de seg godt. Betleri spiller nok en stor rolle i deres livsførsel […] 

Det er nesten ingen grunn til å ta denne ansøkning alvorlig.
610

  

Ved siden av å beskrive Wilhelm som arbeidssky, anvendte politimesteren sine generelle 

forestillinger om «disse omstreifere» på Wilhelm. Politimesteren fokuserte nemlig på at 

tiggingen var utpreget i «deres livsførsel». Wilhelm var ikke tidligere dømt for tigging. 

Politimesteren uttalte seg likevel om hele gruppen «omstreiferne», og plasserte Wilhelm i 

denne gruppen uten å anføre spesifikke og individuelle årsaker til hvorfor akkurat 

Wilhelm ikke burde slippe ut tidligere.  

5.9 Siktet etter ulovlig omførselshandel og løsgjengerlovens § 4 (1956–1959) 

I februar 1957 mottok politikammeret i Arendal anmeldelser på to kvinner, benevnt som 

«tatere», bosatt i Øyestadsområdet.611 Den ene anmeldelsen kom fra en forretning i 

distriktet, den andre fra en forretning i Nordland.612 Sistnevnte anmeldelse gjaldt 

forretningens kjøp av puter av de to anmeldte kvinnene. Kvinnene hadde garantert overfor 

forretningen at usolgte varer kunne tilbakeleveres mot refusjon av kjøpesummen 

(returrett).  

Etterforskningen begynte med at en politifullmektig i Trafikk- og ordensavdelingen i 

Arendal henvendte seg til politiet i Helgeland.613 Politifullmektigen uttalte i sin forespørsel 

at de mistenkte, Hansine og Konstanse, var søstre og «av omstreiferslekt og velkjent bl.a. 

for ulovlig omførselshandel».614 Om deres forlovede – som også hadde vært med på reisen 

til Nord-Norge – ble det sagt: «Disse er ‘forlovet’ med kvinnene og lever sammen med 

dem. De to par tar seg ‘turneer’ hvorunder der drives ulovlig omførselshandel».615 

Politifullmektigen rapporterte videre:  
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Som det vil ha gått frem av det foranstående, dreier det [seg] om omstreifere som har 

en form for fast bopel her hvorfra deres forskjellige ‘turneer’ utgår. Lovovertredelsene 

begås under disse spredt over hele landet. De enkelte tilfeller blir ofte ikke rapportert, 

idet man anser det ikke mulig å gå tak på dem. Rapporteres et forhold er det ofte 

vanskelig for angjeldende politikammer å få gjennomført etterforskningen m.v.
616

  

Det ble altså foretatt en bred etterforskning, der det hele tiden ble minnet om at det hastet 

å få saken «behandlet så hurtig som overhodet mulig av hensyn til den videre aksjon mot 

anmeldte».617  

Den 13. april 1957 ble Hansine og Konstanse avhørt av lensmannen på Hisøy og Øyestad.618 

De hadde sommeren og høsten 1956 reist til Nord-Norge med sine respektive forlovede, 

hvor de hadde solgt puter til en rekke butikker. Den forretningen som anmeldte forholdet, 

mente som nevnt å ha gjort avtale med Hansine og Konstanse om at usolgte varer skulle 

returneres dem med følgende refusjon av kjøpesummen, altså hadde de brutt den avtalte 

returrett med kjøperen.619  

I avhør ble Hansine (f. 1922) presentert som husmor og selgerske.620 Hun forklarte selv sitt 

inntektsgrunnlag slik:  

Jeg driver med hjemmeindustri, d.v.s. at jeg lager putetrekk til sofaputer. Disse trekk 

blir laget på den måten at jeg kjöper stoff til puten i forretninger. Av silkestoff som jeg 

også kjøper i forretning klipper jeg ut roser eller annet mönster som jeg igjen limer på 

bunnstoffet.
621

  

Når det gjelder returretten, uttalte Hansine at de i «enkelte tilfeller når de [kunder] har 

vært tvilende for salget har det hendt at jeg har innrømmet returrett». Men det hadde hun 

ikke lovet i det tilfellet som anmeldelsen omhandlet. I forretningens anmeldelse var det 

uttalt at «damene» hadde vært pågående, noe Hansine bestemt avviste, «ihvertfall ikke 

mer en [sic] andre selgere».  

Søsteren Konstanse (f. 1916) ble i avhør også presentert som selgerske. Hun var tidligere – i 

Stavanger i 1946 – blitt bøtelagt for brudd på handelsloven. Konstanse forklarte seg 
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forøvrig som Hansine. Begge vedgikk at de ikke hadde politiets tillatelse til å drive med slik 

omførselssalg. 

Samme dag ble Hansine avhørt i forbindelse med en annen anmeldelse fra en forretning i 

Mjåvatn i Froland i (Aust-Agder). Anmelderen mente at Hansine, i tillegg til å ha solgt 

ham puter, også hadde solgt puter til privatfolk.622 Hansine på sin side mente at det måtte 

være en tante av henne som hadde solgt til privatfolk, og sa bestemt at hun bare hadde 

solgt slike varer til forretninger.  

Hennes tante, Sara, ble avhørt samme dagen, men nektet for å ha vært på Mjåvatn. Hun 

hadde imidlertid vært andre steder og solgt puter. Der hadde hun solgt «til private ved å 

avlegge besøk i hvert hus». Sara hadde ikke næringsbrev, og hun visste at det ikke var 

«tillatt å drive slik handel, men jeg er nødt til å foreta mig noe for å eksistere».623 Hun 

nektet dessuten å vedta noen bot, fordi hun var «forsorgsunderstøttet» og dermed ikke 

hadde råd til å betale boten. Lensmannsbetjenten kommenterte til slutt i rapporten at det 

likevel måtte være Hansine – og ikke hennes tante – som hadde solgt puter til private på 

Mjåvatn.  

I begynnelsen av mai ble Hansine avhørt på nytt, denne gang i Arendal.624 Her innrømmet 

Hansine forholdet i Mjåvatn (Froland), men mente at salget til privatpersoner og 

forretningen ikke skjedde samme dagen. Salget til private foregikk tre dager senere. Hun 

beklaget at hun hadde «solgt disse putene» til private i tillegg til forretningen, og tilbød 

butikken å motta usolgte puter og refundere kjøpesummen. En ukes tid senere ble 

Hansines forlovede Harry avhørt.625 Harry (f. 1920) var tidligere dømt for brudd på både 

løsgjengerloven og handelsloven, og hadde mistet «førerkortet i forbindelse med ulovlig 

omførselshandel». Harry forklarte at forloveden, Hansine, og hennes søster Konstanse, 

hadde solgt puter under reisene de foretok sammen. Harry hadde aldri hatt noe å gjøre 

med dette salget, men var «kun sjåfør». Han forklarte videre at «de har solgt puter så å si 

over hele Sør-Norge, og hadde på høsten 1956, også en tur til Mo i Rana». I og med at de 
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solgte «egne produkter til kjøpmenn», mente Harry at de ikke behøvde tillatelse til å drive 

med omførselshandel.626 

Også Konstanse måtte forklare seg på nytt om forholdet, 11. mai, denne gang for Arendal 

politikammer.627 Konstanse forklarte nå at hun i 1955 hadde fått tillatelse av lensmannen 

på Hisøy til å drive med omførselshandel. Dette finnes det ikke spor etter i lensmannens 

protokoll for året 1955, derimot fikk hun slike tillatelser mye senere, tre ganger i slutten av 

1970-åra.628 I tillegg hadde hun næringsbrev på omførselshandel under krigen (1940-1945), 

men tillatelsen var ikke blitt fornyet siden.629 Politifullmektigen ved Arendal politikammer 

henvendte seg til lensmannen på Hisøy og Øyestad for å undersøke hvorvidt Konstanse 

hadde tillatelse til omførselshandel for året 1955. Han bemerket: «Man går selvsagt ut fra at 

dette [altså Konstanses påstand] ikke medfører riktighet».630 Ifølge lensmannen hadde 

Konstanse fått slik tillatelse i november 1953, og da bare for ut dette året.631  

Et år etter at Konstanse i 1953 var tildelt tillatelse til å drive omførselshandel, fikk hun et 

brev fra Arendal politikammer. I brevet ble det presisert at tillatelsen bare gjaldt ut året 

1953, og at den ikke ville bli «fornyet».632 Brevet ble sendt fordi Konstanse og forloveden 

Karl var under etterforskning i forbindelse med ulovlig omførselshandel i perioden juli–

september 1954. Politifullmektigens beskjed var klar: «Jeg gjør Dem derfor med dette for 

ordens skyld oppmerksom på at all den stund De ikke har sådant næringsbrev må De 

overhodet ikke [...] drive med omførselshandel av hva slags det enn måte være».633 

Karl (f. 1919), Konstanses forlovede, ble også avhørt i mai 1957.634 Han uttalte at han hjalp 

Konstanse med å lage putene som det var snakk om, men at det var hun som solgte disse. 

Også Karl informerte om at de reiste over store deler av Sør-Norge, og at de under reisen 
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overnattet delvis i telt og ved dårlig vær på hoteller. Karl hadde ikke tillatelse til å drive 

omførselshandel. I mars 1954 fikk Karl en bot på 250 kroner av Oslo politikammer. I tillegg 

ble 500 kroner inndratt av handelens utbytte.635 Etter denne boten, og ved tilbakekomst til 

Arendal, fikk han av Arendal politikammer en advarsel i henhold til løsgjengerlovens 

paragraf 3.636 I februar hadde dessuten også Harry, forloveden til Hansine, fått en 

tilsvarende bot for ulovlig omførselshandel i Oslo.637  

5.9.1 Forhandlinger ved Nedenes herredsrett 1959 

Påtalemyndighetens tiltale var, som nevnt, blitt reist sommeren 1957, og den gjaldt forhold 

fra 1956 og 1957.638 Etter at politiet i Arendal hadde tatt ut tiltalebeslutning i 1957, fortsatte 

Hansine og Harry sin reise og salgsvirksomhet i store deler av landet.639 Derfor ble det tatt 

ut en tilleggstiltalebeslutning for Harry og Hansine i desember 1958, som gjaldt deres 

forhold i 1958.640 Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om inndragning av 1000 

kroner fra hver av de tiltalte. I tillegg kom påstander om 60 dagers fengsel for både Karl og 

Harry, og 45 dagers fengsel for både Konstanse og Hansine.  

Retten anførte at det var bevist at alle fire i årene 1956 og 1957 hadde «foretatt reiser rundt 

i hele Sør-Norge».641 Forsvarerne argumenterte for at mennene ikke hadde drevet salg og 

derfor måtte frifinnes. Retten var uenig i dette og fremhevet at de hadde «medvirket» til 

lovbruddene. «Grunnen til at selve salgsvirksomheten ble overlatt til [... kvinnene], var at 

disse erfaringsmessig hadde lettere for å få solgt», anførte retten.642  

Retten bemerket videre at den ikke kunne ta til følge de tiltaltes påstand om å ha handlet i 

«unnskyldelig rettsvillfarelse». Retten avviste også at de tiltalte ikke hadde visst at det var 

ulovlig å drive omførselshandel, og at de hadde trodd dette bare gjaldt private personer og 
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ikke forretninger. Rettens begrunnelse var at kvinnene var blitt advart i Steinkjer høsten 

1956, i tillegg til at Konstanse hadde fått en advarsel fra Arendal politikammer høsten 

1954.643 I tillegg bygde retten sin vurdering på at de tiltalte tidligere var blitt bøtelagt for 

liknende forhold, og derfor måtte ha visst at salget var ulovlig uten tillatelse fra politiet. 

Retten mente altså at de tiltalte var skyldige i å ha drevet med ulovlig omførselshandel i 

årene 1956 og 1957. Hansine og Harry ble i tillegg funnet skyldige i ulovlig omførselshandel 

i 1958. 

I skjerpende retning pekte retten på handelens «relativt store omfang»; den hadde 

«underholdt 2 familier og dekket utgiftene til 2 biler». Derfor dømte retten Hansine til å 

betale en bot på 250 kroner, Konstanse til 150 kroner, mens hver av mennene fikk 45 

dagers betinget fengselsstraff med en prøvetid på 2 år. I tillegg fikk begge mennene en bot 

på 250 kroner. Påtalemyndighetenes påstand om inndragning (1000 kroner) av deler av 

utbyttet fra hver av de fire tiltalte, ble avvist av retten, da «utbyttet av den ulovlige 

omførselshandel er gått med til å underholde de skyldige med deres familie». Retten 

bemerket avslutningsvis: «De tiltalte er frifunnet på et punkt som er av relativ stor 

betydning. Retten finner derfor ikke at saksomkostninger bør ilegges». Med sistnevnte 

siktet retten til at de tiltalte var blitt frifunnet for brudd på løsgjengerlovens paragraf 4. 

Ifølge retten var det altså ikke grunnlag for å dømme de tiltalte for brudd på 

løsgjengerlovens paragraf 4. Dette er svært interessant. Som vi har sett i forrige sak (se 

delkapittel 4.5) kom samme rett til helt motsatt konklusjon. Rettens vurderinger i det 

foreliggende tilfellet var at:  

Det er på det rene at de tiltalte har fast bopel ved Arendal, hvor de oppholder seg det 

meste av året. De er ute og reiser på sine turnéer 3–4 måneder av året. Den 

salgsvirksomhet de driver er ulovlig, men retten finne ikke å kunne karakterisere deres 

oppførsel som «ørkesløshet» eller «drive omkring». Ytre sett er de tiltaltes 

handelsferder ikke forskjellige fra lovlig og aktverdig omførselshandel. Det mangler 

bare politiets tillatelse. De tiltaltes virksomhet ville muligens ha vært lovlig om de 

bare hadde borttinget varene, men den ytre adferd hadde likevel vært av samme 

karakter. De tiltalte bodde under sine reiser dels på hotell og dels i telt. Retten mener 
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at de tiltaltes oppførsel ikke har den islett av løsgjengeri som det har vært meningen å 

ramme med lovens område.
644

 

Retten mente altså at omførselshandelen var ulovlig, men at den i dette tilfellet måtte 

betraktes som en legitim og lovlig form for arbeid. Det forelå følgelig ingen grunn til å 

idømme de tiltalte straff for ørkesløshet. Det som var ulovlig i dette tilfellet, var ifølge 

retten at de tiltalte ikke hadde politiets tillatelse til å drive omførselshandel. Dessuten 

gjorde retten et poeng ut av at de tiltalte hadde fast bosted.  

I dommen ovenfor ble det henvist til tidligere rettspraksis der et liknende tilfelle ble 

behandlet av byretten i Trondheim i 1951. Dette omhandlet en person som hadde solgt 

bøker i byen og i bygdene rundt byen. Byretten hadde dømt vedkommende med hjemmel i 

paragrafene 4 og 5 i løsgjengerloven. Byretten mente at vedkommende «neppe kan sies i 

egentligste forstand å ha hengitt seg til ørkesløshet (lediggang), men den beskjeftigelse 

han har hatt har nettopp vært en forutsetning for de omhandlede ulovlige innkomster».645 

Dessuten hadde byretten anført at vedkommende hadde «drevet omkring» i og utenfor 

Trondheim uten at det hadde lyktes politiet å «få ham til å fjerne seg fra gatehjørner i de 

nedre bydeler hvor erfaringsmessig løsgjengere møtes».646  

Den dømte anket saken til Høyesterett og sistnevnte vurderte saken slik:  

At hans beskjeftigelse har vært forutsetning for de ulovlige inntekter, er ikke nok, og 

han kan ikke etter min oppfatning sies å ha «drevet omkring» i løsgjengerlovens 

forstand, så lenge han har vært beskjeftiget med bokkolportasje [omreisende boksalg] 

og kjøp og salg av landbruksvarer, uansett at denne handel ikke var lovlig etter 

næringslovgivningen og rasjoneringsbestemmelsene. 

Nedenes herredsrett la altså i sin avgjørelse mot de fire personene vekt på den gjeldende 

rettsforståelsen og rettspraksisen. Den foreliggende saken mot disse to ekteparene må 

settes opp mot saken til Wilhelm og Aleksander.647 I sistnevnte sak kan det argumenteres 

for at rettsavgjørelsen om å dømme de tiltalte i henhold til løsgjengerlovens paragraf 4, var 

lovstridig. Dette momentet kommer vi tilbake til i den avsluttende diskusjonen nedenfor. 
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5.10 Hjemsendelser etter løsgjengerlovens paragraf 7  

I henhold til løsgjengerlovens paragraf 7 første ledd ble personer – som henga seg til 

«ørkesløshet» eller som drev «omkring» utenfor sin bopel – gitt pålegg av politiet om å 

vende tilbake til bostedet.648 Før jeg diskuterer og presenterer noen få saker vedrørende 

pargraf 7 første ledd, skal jeg i det følgende berøre paragrafens annet ledd som gikk ut på 

at politiet skulle være behjelpelig å anskaffe «omstreifere» fast bosted. 

Jeg har ikke funnet noen saker der politiet benytter paragraf 7 annet ledd til å bosette 

«omstreifere». Misjonen bosatte «omstreifere» med hjemmel i paragrafen og det hendte 

også at politiet kontaktet Misjonen i den forbindelse heller enn å ta seg av saken direkte.649 

Justisdepartementet hadde i et rundskriv fra 1909 påpekt viktigheten av politiets ansvar på 

dette området.650 Imidlertid synes dette ikke å ha påvirket politiets praksis. Dessuten 

gjorde boligforholdene det tidvis vanskelig å skaffe personer et bosted.651  

Hva gjelder hjemsendelser, altså paragraf 7 første ledd, var bestemmelsen som nevnt 

benyttet av politiet i stor utstrekning, og mot alle som falt innenfor paragrafens ordlyd.652 

Personer som «drev omkring» utenfor sitt bosted, eller der vedkommende hadde 

hjemstavn, uten å kunne gjøre rede for inntektskilder, ble hjemsendt etter paragraf 7. 

Disse hjemsendelsene er sparsommelig med opplysninger. I enkelte tilfeller var denne 

bestemmelsen anvendt fordi personene hadde henvendt seg til politiet for å bli sendt til 

Misjonens anstalt på Svanviken. I disse tilfellene er kildene mer detaljerte. 
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Her følger noen eksempler på hjemsendelse med hjemmel i løsgjengerlovens paragraf 7. 

Peder (f. 1911) ble i januar 1951 besluttet hjemsendt fordi han «streifer rundt og ernærer seg 

av å spille violin på gatene».653 Han ble hjemsendt Oslo på det offentliges regning.  

Tønnes (f. 1913) ble på tilsvarende måte besluttet hjemsendt Hisøy i januar 1951.654 Det stod 

å lese at han «hengir seg til ørkesløshet og driver omkring utenfor sitt bosted». Dessuten 

ernærte Tønnes seg av å selge sanger under påberopelse av å trenge hjelp fordi han var syk.  

Oscar (f. 1887) ble hjemsendt til Oslo fra Tønsberg i januar 1931. Anvendt hjemmel for 

hjemsendelsen var løsgjengerlovens paragraf 7. Mer spesifikt hadde Oscar bedrevet ulovlig 

omførselshandel i Tønsberg.655 Samme dag ble Lars (f. 1903) hjemsendt Oslo fra Tønsberg 

fordi han hadde betlet.656 Også Petter (f. 1913) ble likeledes hjemsendt til Larvik fordi han 

hadde betlet.657 Samme forholdet gjaldt Nicolai (f. 1869) som ble hjemsendt Skien fra 

Tønsberg, med begrunnelsen om at han hadde hengitt seg til løsgjengeri.658 Nicolai ble 

igjen hjemsendt på samme måte noen uker senere med samme begrunnelse.659 

Aleksander og Wilhelmine befant seg på Hamar politikammer i 1935.660 Wilhelmine (f. 

1909) ble ikke oppgitt å være født av såkalt omstreiferforeldre. Av hennes forklaring 

fremgår det at de to eldste barna var bortsatt på barnehjemmet Rostad (Nord-Trøndelag), 

et av barnehjemmene til Norsk misjon blant hjemløse. For øvrig forklarte hun at familien, 

etter å ha reist omkring i lengre tid, ønsket å komme til Svanviken arbeidskoloni:  

På den tid jeg har vært gift med min mann har vi fartet omkring fra sted til sted og har 

ikke i samme kommune bodd så lenge som 2 år. [...] Jeg ønsker nu [...] om mulig nå å 

bli anbrakt på Svanviken koloni for omstreifere.
661
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Aleksander (f. 1907) var ifølge politirapporten født av «omstreiferforeldre». Sammen med 

sin Wilhelmine hadde Aleksander tre barn under 5 år. Han hadde nettopp sluppet ut av 

fengsel, og hadde da blitt tilbudt togbillett til siste sted han hadde hatt tilhold på. 

Aleksander hadde avslått tilbudet da han verken hadde bopel eller arbeid på dette stedet. 

Nå ønsket han sammen med Wilhelmine å dra til Molde for å søke verneforeningen der 

om «anbringelse på kolonien Svanviken».662 

Nedenfor følger et par ytterligere tilfeller av hjemsendelser som er mer detaljerte enn de 

ovenfor nevnte eksemplene. 

5.10.1 Ludvig hjemsendt 1943 

Av rapporten til Gudbrandsdal politi (Lillehammer) fremkom det at Ludvig var født i 1926 i 

Våler, av norske «omstreiferforeldre». Ifølge egen forklaring hadde han forlatt Våler med 

sine brødre, reist over Hedmark og kommet til Biri, 14 dager før avhøret. Ludvig forklarte 

at «[om] sommeren bruker hele familien på å reise, men om vinteren er far og mor 

hjemme, men vi barna reiser også da».663 Videre forklarte Ludvig seg om reisen han hadde 

foretatt denne gangen: 

På Biri kom mine brødre bort i lensmannen og blev pålagt å reise hjem til Våler. Men 

isteden drog de bare ut av bygden og fortsatte å reise […]. Jeg traff ikke lensmannen 

på Biri, og fortsatte derfor for meg selv. Jeg har nu en ukes tid vært i Fåberg på 

forskjellige steder, og var nu gått til Vestre Gausdal […]. Jeg har nu vanskelig for å 

greie meg, men har hittil fått det jeg trenger på gårdene. Jeg har av og til hugget litt 

ved for folk i vedskjulene, men har ellers aldrig arbeidet […]. Jeg gjør aldrig noe på 

turene våre. Mine brødre har drevet med litt blikkenslagerarbeide, men mangler nu 

materialer. Jeg har ikke noe imot å reise hjem, men skulle først hatt truffet mine 

brødre.
664

  

Ludvig kom i kontakt med politiet, og ble arrestert i forbindelse med «etterforskningen av 

brannsaken i Kjetlisengen».665 Men Ludvig kunne ikke ha hatt noe med denne brannen å 

gjøre, da han på det aktuelle tidspunktet befant seg et helt annet sted i landet, og dermed 

hadde alibi. Likevel ble han ikke sluppet fri.  
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I stedet ble Ludvig besluttet hjemsendt i henhold til løsgjengerlovens paragraf 7, for å ha 

«hengitt seg til ørkesløshet».666 Før han ble hjemsendt viste det seg forresten at han hadde 

en sak om sykkeltyveri på seg i Grue, og han ble derfor transportert til Kongsvinger 

politistasjon for videre behandling. 

5.10.2 Petter – tildelt advarsel etter løsgjengerloven (1943) 

Petter ble tatt inn til fyllearresten 17. oktober 1943, fordi han var «så full at han vanskelig 

kunde gå».667 Petter var født i 1885 og var anleggsarbeider. Han ble, både i så vel 

avhørsrapporten som i annen kommunikasjon angjeldende saken, omtalt som 

«omstreifer». Petter vedgikk forholdet, og forklarte at han sammen med en venn hadde 

drukket alkohol før en kinotur den aktuelle dagen. Petter medgikk at han «da var blitt så 

sørgelig full at jeg ikke husker mere av hva som hendte».668 For dette forholdet ble Petter 

tildelt en advarsel etter paragraf 15 i løsgjengerloven av 1942.669 Det er vanskelig å si 

hvorfor saken bare endte med en advarsel. Det kan hende hans arbeidsforhold og tidligere 

vandel var avgjørende, altså det faktum at han både hadde fast jobb som anleggsarbeider 

for et firma, og at han ikke var bøtelagt eller straffet for fyll de siste to årene. 

5.11 Løsgjengerlovens praktisering  

Omførselshandel og øvrige inntektskilder var viktig i politietatens etterforskning av 

løsgjengeri. Dette er et moment som også tydelig fremgår av det utvalget av saker som er 

presentert i det foreliggende kapitlet. I saken til ekteparet Berit og Martinius erfarte vi at 

politimesteren både i forhørsretten og under sakens etterforskning var primært interessert 

i parets erverv. Politimesteren mente videre paret snakket usant når det gjelder 

omførselshandelen. Hva gjelder deres reiseruter eller det faktum at de var bofaste, ser ikke 

ut til å ha hatt noen relevans for politietterforskningen.  

At erverv, og mer spesielt mulig ulovlig omførselshandel, var viktig fremgår også av de 

øvrige sakene som er presentert ovenfor. Anvendelsen av handelslovens bestemmelser om 

omførselshandel behandles i sin bredde i neste kapittel. Her skal vi nøye oss med å utpeke 
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mulig grunner til hvorfor bestemmelsene om omførselshandel ofte var involvert i saker 

som angikk løsgjengeri. En forklaring på dette har å gjøre med den juridiske definisjonen 

av løsgjengeri, nemlig en som begir seg på lediggang og driver omkring på en slik måte at 

det er grunn til å anta at vedkommende helt eller delvis ernærer seg ved straffbare 

handlinger.670  I et slikt tilfelle måtte politiet kunne bevise at vedkommende enten ikke 

hadde noen erverv å vise til eller at det aktuelle ervervet var å regne som straffbar 

handling. Det var med andre ord nødvendig for politiet å avklare spørsmål knyttet til 

erverv i de tilfeller der løsgjengerlovens bestemmelser ble vurdert påtalt. Her ser vi en 

innbyrdes spenning mellom de ulike lovene. De som bedrev lovlig omførselshandel, altså 

etter politiets tillatelse, garderte seg mot å rammes av bestemmelsene om løsgjengeri.  

En sak som i vår sammenheng skiller seg ut når det gjelder praktiseringen av 

løsgjengerloven, er dommen mot brødrene Wilhelm og Aleksander. De ble både dømt for 

ulovlig omførselshandel og for brudd på løsgjengerlovens paragraf 4. De hadde brutt 

handelslovens bestemmelser, dette punktet ble bevist av politiet og domstolen, og brakt på 

det rene, noe Aleksander selv også innrømmet, selv om han ikke anså forholdet for å være 

straffbart. Rettens domsavsigelse i henhold til løsgjengerlovens bestemmelser er svært 

interessante. Den ulovlige omførselshandelen ble ansett som selvstendig grunn til å 

dømme de tiltalte også for løsgjengeri. Retten innrømmet riktignok at det ikke fantes bevis 

for at brødreparet hadde hatt inntektskilder fra andre straffbare forhold enn ulovlig 

omførselshandel.671 Med andre ord var det bare omførselshandelen som ble tolket som 

«straffbare handlinger» i henhold til løsgjengerlovens paragraf 4.  

Forsvarsadvokatens argumenter om at de siktedes handelsvirksomhet var og hadde vært 

lovlig dersom de hadde hatt næringsbrev eller tillatelse til omførselshandelen, ble ikke tatt 

til følge. Begrunnelsen for dette var at deres handelsvirksomhet nettopp var ulovlig fordi de 

manglet næringsbrev. At retten ikke trodde at de tiltalte ville ha fått en slik tillatelse, selv 

om de hadde søkt om dette, spilte ingen rolle for denne slutningen. Som belegg for 
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dommen, henviste retten blant annet til tiltaltes «levemåte» som ga politiet liten 

anledning til å holde kontroll med «deres hele virksomhet».672  

Her foretok retten en inkonsekvent og – i henhold til dagjeldende lovpraksis og forståelse 

– lovstridig vurdering. Det hadde nemlig vært rimelig om retten betraktet deres mangel på 

handelstillatelse i formidlende retning fordi de tiltalte – i alle fall én av dem – tidligere 

hadde søkt og fått «et lite oppmuntrende svar» fra det stedlige politi.673 At retten ikke tok 

stilling til denne omstendigheten bidro dermed i sterk grad til at tiltalte også ble dømt i 

henhold til løsgjengerlovens paragraf 4.  

Rettens vurdering var altså slik: Omførselshandelen var ikke noe de tiltalte hadde eller 

burde ha krav på. Dette var et normativt standpunkt. De tiltaltes «levemåte» gjorde det 

vanskelig for politiet å ha kontroll med «virksomheten». Spesielt interessant er disse 

vurderingene fordi de er stikk i strid med en annen vurdering fra samme rettsinstans noen 

år senere, nemlig fra Nedenes Herredsrett i 1959.674 Kontrasten mellom saken til 

brødreparet fra 1954 og denne er stor.  

En viktig side ved saken fra 1959, er at politiet hele veien i etterforskningen var klar over – 

og stadig påpekte – at de mistenkte var av «omstreiferslekt». Dette førte, og det kan man 

lese ut av kildene, til at politiet gjennomgående var mistenksomme. Denne 

mistenkeliggjøringen gjaldt ikke bare det aktuelle forholdet, men også enkelte personlige 

ting, slik som sivilstatus og yrke. Hvert av parene oppga at de var forlovet, men ved alle 

anledninger omtalte politiet forlovelsen med anførselstegn. Den samme 

mistenkeliggjøringen kom til uttrykk ved at politiet beskrev handelsvirksomheten til paret 

som «turneer».  

Ingen av personene i denne saken hadde næringsbrev eller tillatelse til omførselshandel, og 

det innrømmet de under avhørene. I sakens framlegg kom det fram at de heller ikke visste 

at de behøvde å ha tillatelse til å drive slik handel. Konstanse hadde riktignok tillatelse fra 
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lensmannen i Hisøy til å drive omførselshandel både under krigen og for året 1955.675 

Likevel viser saken at samtlige, unntatt Hjalmar, hadde fått advarsel eller blitt bøtelagt for 

brudd på handelslovens bestemmelser om omførselshandel.  

I etterforskningen av saken sendte politimesteren et rundskriv til relevante politidistrikt 

der det ble opplyst at alle involverte «tidligere [har] vært kjent for å drive omförselshandel 

med forskjellige artikler. De kan også mistenkes for besintyverier, bedragerier o.a., typiske 

omstreiferforgåelser. Alle er av ‘tater’slekt».676 I mellomtiden, mens saken ble etterforsket 

av Arendal politikammer, drev de mistenkte fortsatt med omførselshandel ulike steder i 

landet, eksempelvis i Oddadalen (Hardanger).677 Her ble det opplyst at Hjalmar hadde vist 

«frem kakeformer av blikk som han selv laget og solgte direkte til forretningene […]». Det 

fremkom at han og Konstanse også der hadde solgt sofaputer til forretninger. 

Etterforskningen hadde vist at de ikke hadde solgt ellet tilbudt varer til «gårdene i 

nærheten». 

Tiltalebeslutningen i denne saken gikk ut på at de involverte måtte inndras for 1000 kroner 

hver, samt at mennene og kvinnene henholdsvis fikk 60 og 45 dagers fengselsstraff. Retten 

tok ikke til følge at de tiltalte hadde handlet i «unnskyldelig rettsvillfarelse». Begrunnelsen 

for dette var at fleste av dem var tiltalt eller bøtelagt i henhold til ulovlig omførselshandel.  

Retten avviste derimot tiltalebeslutningens punkt II som angikk løsgjengerlovens paragraf 

4. Dette er i motsetning til saken til brødreparet fra 1954.678 Rettens vurdering i saken fra 

1959 er i det hele tatt interessant for vårt anliggende. Retten resonnerte nemlig slik: De 

tiltalte hadde fast bopel ved Arendal, men de reiste noen måneder av året. 

Salgsvirksomheten var ulovlig, men retten kunne ikke «karakterisere deres oppførsel som 

‘ørkesløshet’ eller [å] ‘drive omkring’. Ytre sett er de tiltaltes handelsferder ikke forskjellige 

fra lovlig og aktverdig omførselshandel. Det mangler bare politiets tillatelse [...] Retten 

mener at de tiltaltes oppførsel ikke har den islett av løsgjengeri som det har vært 
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meningen å ramme med lovens område».679 De manglet kun politiets tillatelse for at 

omførselshandelen skulle anses som lovlig virksomhet. 

Når disse to sakene sammenliknes, er det påfallende at resultatet ble så forskjellig. For det 

første var det den samme rettsinstansen, nemlig Nedenes Herredsrett, som behandlet 

begge sakene; riktignok var det forskjellige dommere ved de to anledningene. For det 

andre, de to parene som ble dømt i 1959, hadde drevet med ulovlig omførselshandel i en 

mye større utstrekning enn Wilhelm og Aleksander og over store deler av landet, uten at 

dette påvirket rettens konklusjoner om tiltalepunktet som angikk løsgjengeri. I 1959 var 

retten påpasselig med å henvise til den gjeldende lovpraksisen, nemlig til den nevnte 

avgjørelsen i 1952 fra Høyesterett.680  

Politiets reaksjon var ganske sterk i begge saker og det synes som om politimesteren trakk 

konklusjoner som var basert på stereotypiske forestillinger om gruppen. Dette er ovenfor 

illustrert ved behandlingen av Wilhelm sin benådningssøknad. Der argumenterte 

politimesteren for at Wilhelm som «omstreifer» ikke burde få en slik benådning. Selv om 

Wilhelm ikke tidligere var dømt for betleri, hevdet politimesteren at tigging spilte en stor 

rolle i «omstreifernes» levesett, og at de ikke maktet «å holde seg iro». Da politimesteren 

uttalte seg om søknaden var det med andre ord hans forestillinger om «omstreiferne» som 

ble avgjørende, og ikke Wilhelms forhold individuelt.  

I de sakene som angikk tigging, altså der løsgjengerlovens paragraf 11 kom på tale, er flere 

forhold påfallende. I slike tilfeller undersøkte politiet ofte hvorvidt vedkommende i tillegg 

hadde gjort seg skyldig i ulovlig omførselshandel. For så vidt var ikke dette 

oppsiktsvekkende, fordi politiets arbeidsmåter er karakterisert av behovet for å ha en mest 

mulig helhetlig oversikt over personers livshistorie. Det som derimot er 

bemerkelsesverdig, er at det ikke i noen av tilfellene ble ansett som rimelig å ta i bruk 

løsgjengerlovens paragraf 12. Denne bestemmelsen ga politiet hjemmel til å unnlate å 

påtale tigging i tilfeller der den var helt nødvendig for vedkommendes eksistens. , 
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I en av sakene, som omsider endte med henleggelse, ble det heller gjort det motsatte av en 

påtaleunnlatelse.681 I stedet ble det heller undersøkt hvorvidt det var begått brudd på 

løsgjengerlovens paragraf 4 og handelslovens bestemmelser om omførselshandel. Først da 

det ikke ble funnet bevis for slike lovbrudd, og heller ikke Marias mann kunne dømmes for 

tigging, ble saken henlagt. I nevnte sak får man inntrykk av at Maria og Johans bakgrunn 

som tatere var avgjørende for at lokalbefolkningen ikke ønsket å ha dem boende i Vik, og 

dermed ønsket å bli kvitt familien. Det er likevel ikke mulig å fastslå i denne saken – eller 

generelt når det gjelder saker vedrørende tigging – om det var utslagsgivende for 

lovanvendelsen hvorvidt vedkommende var tater eller ikke. I saken til Sofie så vi at hun 

ikke fikk ubetinget fengselsstraff for sin tigging; hun fikk en prøvetid på to år.682 Det som 

synes å ha avgjort dette, var at hun tilsto tiggingen, og ikke minst at hun var tidligere 

ustraffet. Likevel er det også her grunn til å spørre hvorfor en påtaleunnlatelse ikke ble 

gjort gjeldende uten å gå omveien gjennom rettsvesenet.  

Når det gjelder løsgjengerlovens paragraf 7, om hjemsendelser, inneholder kildematerialet 

fra politiet svært mange slike saker. Protokollene for hjemsendelse omfattet mange 

mennesker. Imdilertid er dette materialet som nevnt fattig på detaljer. Hvorvidt det i noen 

tilfeller spilte noen rolle for sakens resultat om vedkommende tilhørte taterne, er ikke lett 

å stadfeste.  Hjemsendelsene var dessuten mest aktuelle dersom vedkommende ikke hadde 

noe å leve av. I og med at vedkommende ikke kunne be om fattigunderstøttelse så ble 

resultatet at personen ble hjemsendt, i en del tilfeller også etter eget ønske. 

Forholdene under andre verdenskrig fortjener noen kommentarer i denne sammenheng. 

Vi har sett hvordan politiet effektiv grep inn i sak 4.6.683 Forordningen om arbeidshjelp 

som ble brukt som hjemmel for slike pålegg, var en fleksibel bestemmelse for å 

tvangsutskrive folk til arbeid. Selv om fattige og arbeidsløse var sårbare overfor slike 

bestemmelser, er det likevel viktig å huske på at denne bestemmelsen kunne brukes også 

mot folk som var i arbeid.  
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En bemerkelsesverdig egenskap ved forordningen var dessuten at den ga politiet et ekstra 

verktøy for å begrense folks mobilitet.684 Folks mobilitet var videre generelt innskrenket 

under krigen. Grensesonebestemmelsene fra juni og september 1940 er et eksempel.685 

Denne restriksjonen på bevegelsesfriheten virket på den måten at man måtte ha tillatelse – 

enten grenseboerbevis eller passerseddel – dersom man bevegde seg mellom disse to 

sonene. Reaksjonen på slike saker var vanligvis bøter og hjemsendelse.686 Forordningen ga 

altså i likhet med løsgjengerlovens bestemmelse om hjemsendelse politiet et middel til å 

begrense personers mobilitet. Imidlertid er det verdt å merke seg at på tross av dette 

kontrollregimet under krigen, var det en del tilfeller der taterne unndro seg politietatens 

kontroll.687  

De aller fleste personene i de saker som er presentert ovenfor – bortsett fra de saker som 

omhandler hjemsendelser i henhold til paragraf 7 – bodde dessuten fast et eller annet sted. 

Bofastheten synes likevel ikke å ha vært utslagsgivende i hvorvidt vedkommende ble tiltalt 

eller dømt for løsgjengeri.  

Det er flere viktige konklusjoner som kan tas på bakgrunn av gjennomgangen i dette 

kapitlet og de saker som er presentert, samt basert på observasjon fra flere liknende saker 

som ikke er presentert i denne sammenhengen. Kombinasjonen av bestemmelser i ulike 

lover, her vanligvis løsgjengerloven og handelsloven, bidro til en strengere straff enn om 

individuell anvendelse av lovene. I forlengelse av dette bidro siktelse etter flere lover til at 

varetektsfengsling ble anvendt i større utstrekning. Det var sjelden at varetektsfengsling 

ble anvendt kun som resultat av siktelse etter handelslovens bestemmelser, forutsatt at 

omførselshandelen ikke var av omfattende karakter. Derimot var det, slik vi har sett 

ovenfor, gjort utstrakt bruk av varetektsfengsling fordi det var tatt ut tiltale etter flere 

lover. Dette temaet, altså kombinasjonen av flere lover, kommer vi tilbake til i 
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behandlingen av sakene som angår ulovlig omførsleshandel, ett tema som behandles i de 

to neste kapitlene. 
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Kapittel 6: Handelsloven og bestemmelsene om 

omførselshandel  

«Lov om handelsnæring» (heretter handelsloven) ble først vedtatt i juli 1907. Denne ble 

senere revidert i 1929 og i 1935. Når denne loven berøres i forbindelse med taterne, er det 

bestemmelsene om omførselshandel som er de mest relevante. I handelsloven av 1935 (§ 2) 

ble omførselshandel definert til å være «[s]alg som ikke skjer fra fast utsalgssted».688 Med 

andre ord er omførselshandel den type salg som er mobilt, altså at varer medbringes fra 

sted til sted. Dørsalg er en form for omførselshandel.  

Før en redegjørelse og drøfting av loven, er det på sin plass å korrigere et forhold knyttet til 

kronologi. I Ragnhild Schlüters framstilling av de «reisendes» historie og kultur utpekes 

handelsloven av 1929 som startpunktet for da det ble lagt begrensninger på hvem som 

kunne bedrive omførselshandel.689 I realiteten ble begrensningene innført allerede med 

handelsloven av 1907. Inntil da hadde omførselshandel vært «fri». I 1907-loven ble det 

stadfestet at personer «som kan mistænkes for at være løsgjænger eller tigger» ikke skulle 

tildeles næringsbrev for omførselshandel (§22).690 Denne bestemmelsen ble opprettholdt 

da handelsloven ble revidert i 1929 (§19)691 og i 1935 (§81).692  

6.1 Handelsloven av 1907 

Handelsloven av 1907 ble utredet noen år tidligere, av handelskommisjonen (heretter 

kommisjonen) som var blitt nedsatt i 1896.693 Bakgrunnen for kommisjonens arbeid var at 

handelsloven av 1842, med tilhørende tilleggslover, var utdatert; i alle fall ifølge 

handelsstanden, som i denne saken blant annet var representert ved Handelsstandens 
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fællesforening.694 På foreningens fjerde generalmøte i Kristiansand i 1896 ble det uttalt at 

det var «en absolut Nødvendighed at der indføres skjærpede Bestemmelser for Erhvervelse 

af Handelsborgerskab […]».695  

Betingelsene for meddelelse av handelsborgerskap var allerede regulert av handelsloven av 

1818. Her het det at vedkommende måtte ha fylt 25 år, ikke være straffet og kunne skrive 

norsk feilfritt og med en tydelig håndskrift. I tillegg måtte vedkommende kunne «læse og 

nogenlunde riktig [forstå] at skrive det engelske, franske og tyske Sprog».696 På Stortinget 

ble disse betingelsene begrunnet med at det var flere kjøpmenn og kremmere enn det var 

behov for, og at det store antallet bidro til at prisene ble høyere enn strengt nødvendig. 

Dessuten fryktet man at handelsmenn uten disse egenskapene, ville føre til «Uorden i 

Handelsveien og Fristelse til ved Bedrageri».697  

Den alminnelige adgang til å drive handel gjaldt i byene og ikke i landdistriktene. Før 

handelsloven av 1842 var landhandelen et privilegium for byenes handelsborgerskap. For 

andre kunne landhandel bare drives med kongelig bevilgning.698 Med en ny handelslov i 

1857 bortfalt kravet om kongelig bevilgning. Heretter skulle fogden tildele handelsbrev til 

dem som ville drive landhandel med sukker, kaffe og krydder, samt alle 

innenriksproduserte varer, med visse innskrenkninger.699 Sistnevnte innskrenkninger 

bortfalt etter 1866-loven, da handelsbrevet fra fogden ga adgang til å forhandle alle slags 

varer, inkludert varer produsert i utlandet.700  

Fra siste halvdel av 1880-årene fremmet handelsstanden krav om skjerping av 

handelsretten. Kommisjonen av 1896 var ambivalent til disse kravene. På den ene siden 

mente kommisjonen at strengere krav lett ville oppfattes av allmennheten som 

«overdrevne og ensidige Klassekrav med en Bismag af Laugvæsen».701 På den andre siden 
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ville ikke kommisjonen bestride at en «stærk Tilstrømning» av personer som manglet de 

nødvendige egenskaper for å drive handel, var urovekkende. 

Det ble fremsatt et privat lovforslag på Stortinget i 1878, som gikk ut på å skattlegge 

reisende frihandlere i landdistriktene. Dette ble begrunnet med at skattebyrden da kunne 

fordeles mellom de omreisende handlerne (såkalte Skræppekarle) og fastboende 

handelsmenn.702 Selv om ikke dette forslaget gikk gjennom, påkaller reaksjonene interesse. 

Flertallet av Stortingskomiteen som behandlet forslaget mente at dette kunne være et 

«betimelig» verktøy for å håndtere de «unaturlige Dimensioner» som landhandelen hadde 

tatt i enkelte landsdeler. Et slikt grep kunne motvirke misbruket av handlefriheten, og 

bidra til at handelsfrihet ikke ble et «Skalkeskjul for Lediggang eller for ulovlig Trafik».703 

Lovforslaget ble videresendt regjeringen og erklæringer samlet inn fra amtmenn og fogder 

fra hele landet. I regjeringens proposisjon til Odelstinget ble det uttalt at 

«Skræppehandelen efter de indkomne Erklæringer opfattedes som overflødig eller endog 

ligefrem skadelig».704 

I diskusjonene om en skattelegging av «Skræppehandelen» ble det altså klaget over denne 

handelens «demoraliserende» effekt på den øvrige handelen. Dette elementet var også til 

stede i motforestillingene mot den frie omførselshandel. Kommisjonen oppsummerte det 

restriktive ståstedet, som stort sett kom fra handelsstanden, slik:  

Virksomheden [frie omførselshandel] antages gjennemgaaende at indvirke uheldigt 

baade paa de Handlende selv som Følge af det omflakkende og uregelmæssige Liv, og 

paa Befolkningen, da de mange daarlige Personer, der af Ulyst til ordnet og 

regelbundet Arbeide slaar sig paa denne Art Handel, fører megen moralsk Smitte med 

sig. Deres Handelsmoral staar i hvert Fald ofte lavt. Foruden at de stadig overtræder 

Handelslovens Forbud mod at sælge udenlandske Varer, prakker de ofte paa ukyndige 

og lettroende Kjøbere mange unyttige Ting til høie Priser under alskens urigtige 

Foregivender om Varens Beskaffenhed og Værdi, ligesom det for den regelmæssige 

Handel fordærvelige Prutningssytem bidrager sit til at bevæge Kunden til sluttelig at 

slaa til. Denne omstændighed gjør ogsaa, at Omførselshandelen i flere Landsdele er til 
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 Ibid: 19. 
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 Ibid. Dette gjaldt for «..Jarlsberg og Larvik Amt, Dele av Søndre og Nordre Bergenhus samt af Søndre og 
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stort Afbræk for de fastboende Handlende, der holder faste Priser, og hvis Forretning 

er baseret paa reel Behandling.
705

  

Det var i de nordlige deler av landet at disse klagene var sterkest, særlig gjaldt dette den 

såkalte kasse- og båthandelen. En særskilt gruppe som det ble klaget over var de 

omreisende urhandlerne som generelt på denne tiden ble omtalt som «uhrjøder».706 I 

Nord-Norge, med dens spredte og vidstrakte geografi, hadde ikke politiet mulighet til å 

kontrollere eller anvende handelslovens bestemmelser overfor disse, ble det påpekt. Ifølge 

politimesteren i Kristiansand burde næringsbrev kun utstedes de som var innvånere av 

riket; han mente at mange svensker og dansker, som egentlig var «Betlere og Løsdrivere», 

skjulte dette levesettet med å selge en og annen småting.707   

Det ble reist sterke motsigelser mot den frie omførselshandel, særlig fra handelsstanden og 

fra de nordlige fylkene. Klagene rettet seg mot paragraf 15 i handelsloven av 1842, som tillot 

norske statsborgere å handle i by og land med innenriksproduserte varer uten 

handelstillatelse, vel å merke forutsatt at denne handelen ikke foregikk fra fast 

utsalgssted.708  

Etter kommisjonens mening, burde omførselshandelen i en viss utstrekning fortsatt være 

fri.709 Hensynet til forsyning av fornødenhetsartikler til befolkningen veide tungt. 

Omførselshandelen var bare fri på landet og i de andre tilfeller den var tillatt, dessuten 

skulle den kun gjelde i de amter hvor formannskapet hadde bedt om dette.710 

Omførselshandelen skulle altså gjøres til  

[…] bunden Næring, idet den alene kan udøves med Hjemmel af et paa vedkommende 

Person lydende Næringsbrev, gjeldende for Kalenderaaret. For saavidt muligt at 

forebygge, at den omreisende Handelsstand rekruteres af daarlige Individer, har man 

foreslaaet, at saadant Næringsbrev bør nægtes Personer, som paa Grund af sin tidligere 

Vandel maa befrygtes at ville misbruge Retten […].
711
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Videre skulle næringsbrevet fra politimyndigheten kunne tilbakekalles når som helst 

dersom vedkommende selger gjorde seg skyldig i «Uredelighed, Betleri, usædeligt eller 

andet strafbart eller umoralsk Forhold». For å motvirke slike tendenser foreslo 

kommisjonen også en avgift på minst 50 kroner for den «bundne» omførselshandel. De 

som ikke tålte en slik avgift, var neppe berettiget til å drive slik handel, ble det påpekt.712 

Avgiften skulle derfor kunne bidra til å hindre at kramvarehandel ble drevet som 

«skalkeskjul» for tigging. 

Kommisjonens utkast til lov ble vedtatt uten store endringer. Det syvende kapitlet 

(paragrafene 19–25) regulerte forhold som gjaldt omførselshandelen.713 I paragraf 19 ble 

bestemmelsene om fri omførselshandel fastslått. «Enhver indvaaner af riget» kunne selge 

visse varer på omførsel.714 Dersom denne omførselshandelen varte over fjorten dager fra ett 

og samme utsalgssted, eller i alt over 4 måneder i et kalenderår, måtte selgeren melde fra 

til politiet om handelen. Paragraf 20 omhandlet omførselssalg av utenriksproduserte varer 

til næringsdrivende. Disse varene kunne hvem som helst, altså ikke bare «indvaanere af 

riget», videreselge til næringsdrivende. Unntaket fra denne regelen var Tromsø stift hvor 

bare nordmenn fikk selge slike varer fritt til næringsdrivende.715 Paragraf 21 slo fast at 

innvånere av riket, med politiets tillatelse, kunne selge «indenlandsk husflid», unntatt 

klær og skotøy.716 Her ble det riktignok også gitt adgang til å selge andre varer som 

«ubrugte trykte bøger».  

I paragraf 22 reguleres den bundne omførselshandel, det vil si midlertidig utsalg fra fast 

plass. Bestemmelsen stadfester at – unntatt tilfeller regulert av paragrafene 12 b, 18, 19, 20, 

21, 24 og 25 – omførselshandel kun kan foregå på landet i amtene Nordland, Tromsø og 

Finnmarken. Det krevdes et næringsbrev spesielt utstedt til vedkommende selger for å 

kunne drive slik handel. Næringsbrevet ble utstedt av politiet og skulle, slik kommisjonen 

la opp til, ikke tilstås «nogen, som har overskredet den næringsret, han før har havt, eller 
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har gjort sig skyldig i strafbar gjerning, som kan medføre høiere straf end pengebod, eller 

som kan mistænkes for at være løsgjænger eller tigger».717 Næringsbrevet kunne dessuten 

tilbakekalles når som helst. Her ble det også, igjen i tråd med kommisjonens anbefalinger, 

innført en avgift på minst 25 kroner og maksimum 200 kroner for å kunne få utstedt 

næringsbrevet. 

I paragraf 23 går det frem at det er forbudt å selge ved omførsel gjenstander som gull, sølv, 

klokker og legemidler. I paragraf 24 ble det gitt adgang til å kunne drive omførselshandel 

også på ethvert offentlig marked. Til slutt ble i paragraf 25 bestemmelsene om bagatellsalg 

avklart. Ifølge sistnevnte kunne enhver – forutsatt at dette ikke kom i konflikt med 

gjeldende kommunale vedtekter – med politiets tillatelse selge «blade, billeder, festtegn og 

andre smaating».  

6.2 Lovforandringene i 1929 og 1935 

Revisjonen av handelsloven av 1907, som ble foretatt i 1929, innebar ikke store endringer, i 

alle fall ikke når det gjelder bestemmelsene om omførselshandel og kravene til 

handelsbrev. I det følgende redegjør jeg for de endringene som er relevante i vår 

sammenheng. 

Fra 1929 ble omførselshandelen ytterligere begrenset og nærmere regulert. 718 Den som selv 

hadde tilvirket varene til omførselshandelen forutsatte under 1907-loven tillatelse fra 

politiet. Dette ble opprettholdt i 1929, med den endring at handelen kun skulle drives 

innenfor «tilvirkerens hjemstedskommune og de umiddelbart tilgrensede kommuner».719 

Handelsstanden hadde helt siden 1907 påpekt en rekke svakheter ved handelsloven, 

herunder også bestemmelsene om omførselshandel. Dette ble adressert av departementet i 

1929 i forbindelse med lovens revisjon. Ifølge departementet var ikke tiden moden for å 

avskaffe omførselshandelen – eller riktigere sagt, kun å begrense handelen til å gjelde 

fiskevarer under visse betingelser. Denne handelen kunne «avhjelpe et virkelig behov 

under de mere primitive omsetningsforhold. Efter hvert som kommunikasjonene forbedres 

og befolkningstettheten blir større, taper omførselshandelen imidlertid sin betydning og 
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vil formodentlig efterhvert forsvinne».720 Med andre ord var omførselshandel inntil videre 

fortsatt en ønskelig form for handel.  

En annen viktig endring som kom inn i loven ved revisjonen i 1929 handlet om 

domstolenes reaksjonsform. Ifølge bestemmelsene fra 1907 ble ulovlig omførselshandel 

sanksjonert med bøter.721 Dette ble endret i 1929, slik at straffen nå var bøter eller fengsel i 

inntil 3 måneder.722 Denne skjerpelsen av straffen hang ikke direkte sammen med 

bestemmelsene om omførselshandel. Skjerpelsen var derimot knyttet til brudd på reglene 

om handelsbrev, eksempelvis manglende regnskapsføring for de som hadde handelsbrev.723 

Uansett innebar skjerpelsen at også ulovlig omførselshandel kunne medføre fengselsstraff. 

Revisjonen av handelsloven i 1935 innebar heller ikke store innholdsmessige endringer. 

Derimot ble strukturen endret ved at loven nå fikk 123 paragrafer, mot tidligere 38 

(1929).724  

Fra 1935 var omførselshandelen regulert i handelslovens kapittel 8, fra og med paragraf 79. 

Vilkårene og betingelsene for næringsbrev for omførselshandel ble stadfestet i paragraf 81, 

og selve utstedelsen av næringsbrevet skulle hjemles i paragraf 84 og 85.  

I 1935-lovens paragraf 81 ble det stadfestet at kun «innvånere av riket», som ikke var 

skyldig skatt til staten, og som tidligere ikke hadde overtrådt handelslovens bestemmelser, 

skulle kunne få rett til å drive omførselshandel. Dessuten ble det her, som ved tidligere 

revisjoner, påpekt at næringsbrev ikke skulle tildeles personer som kunne «mistenkes for å 

være løsgjenger eller tigger».725 I tillegg ble det bestemt at i «hver kommune hvor 

vedkommende vil drive omførselshandel, skal han først melde sig for stedets politi, opgi 

hvilke varer han vil handle med, og fremvise sitt næringsbrev».726 Politiet skulle da påtegne 

i handelsbrevet for å bekrefte at dette var fremvist.  
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Næringsbrevet gjaldt altså enten for flere kommuner eller i hele landet, men tillatelsen 

måtte fremvises for å ha gyldighet i en annen kommune enn der det var utstedt. Dessuten 

krevdes det ikke alltid næringsbrev for å kunne drive omførselshandel. Politiet hadde 

hjemmel til å utstede skriftlig tillatelse til slik handel i henhold til handelslovens paragraf 

82. Tillatelse til omførselshandel etter sistnevnte paragraf – og i motsetning til paragrafene 

81, 84 og 85 – gjaldt kun i den kommunen hvor politiet hadde utstedt tillatelsen. 



181 

 

Kapittel 7: Brudd på handelslovens bestemmelser om 

omførselshandel  

Dette kapitlet tar for seg praktiseringen av bestemmelsene om ulovlig omførselshandel, 

slik disse var regulert i handelsloven. Hvor høyt prioriterte politiet etterforskningen av 

slike lovovertredelser? På hvilke måter ble loven praktisert overfor taterne eller 

«omstreiferne»? Hvorvidt fikk tatere tillatelser til å drive omførselshandel?  

I det følgende presenterer jeg en rekke saker som omhandlet tatere og bruddet på 

handelslovens bestemmelser om omførselshandel. Utvalget er basert på hvor typiske disse 

sakene er for de øvrige funnene i arkivene, men viktigst i vår sammenheng er at utvalget er 

relevante for studien av lovanvendelsen og dermed avhandlingens problemstillinger. 

Presentasjonen av sakene nedenfor følger kronologien, slik det også var tilfellet for studien 

av praktiseringen av løsgjengerlovens bestemmelser. Som tidligere nevnt er alle navn 

anonymisert.  

7.1 Reisefølge på 4 – Vedtatt bot for ulovlig omførselshandel (1929) 

I september 1929 ble 4 tatere arrestert i Søndre Land. De var mistenkt for ulovlig 

omførselshandel, og ble dømt til å betale forelegg for forholdet. Politiet ble involvert i 

saken ved at det «fra flere steder paa vestsiden av Randsfjorden [var] telefoneret om 4 

personer – 2 damer og 2 herrer – som gik og handlet derborte».727 De som hadde ringt 

politiet om disse personene hadde trodd at en av damene var Ingrid Grøterud, som via 

avisene var ettersøkt for mord, det såkalte Ådalsmordet.728  

I avhøret med lensmannen forklarte den ene mannen, Frank, reisen som han hadde 

foretatt med sin hustru Gustava, slik: For en måned siden hadde de gått fra «Porsgrund 

over Hønefoss, Hadeland og Land til Valdres, saa langt som til Fagernæs».729 I Porsgrunn 

hadde de truffet Edvin og kona som slo følget med dem videre.  
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Frank og kona erkjente seg ikke skyldig for ulovlig omførselshandel. Gustava sa likevel at 

de hadde solgt «endel fabriktilvirkede varer» på turen. Det var imidlertid ikke mye det var 

snakk om, og Edvin hadde ikke solgt noen ting. I lensmannens rapport stod det videre at 

Gustava ikke «hadde bevilling til at handle ved omførsel, og trodde ikke dette var ulovlig 

uten bevilling». Edvin benektet at han hadde bedrevet omførselshandel, men forklarte at 

hans hustru hadde solgt noen småting i Land og Valdres. Dette bekreftet også hun, men 

visste ikke at dette var ulovlig. Følget ble løslatt etter å ha vedtatt bot for brudd på 

bestemmelsene om omførselshandel. 

Politiets og påtalemyndighetens reaksjoner på ulovlig omførselshandel innebar 

hovedsakelig bøter, selv om også fengselsstraff kunne anvendes ved grove tilfeller. Saken 

ovenfor er altså typisk for hvilke reaksjoner ulovlig omførselshandel kunne føre til, nemlig 

at vedkommende ble bøtelagt. Det er viktig å merke seg at de mistenkte i saken kom i 

kontakt med politiet på grunnlag av mistanker om andre ulovlige handlinger, og ikke hva 

de faktisk ble dømt for til slutt. Dette er i det hele tatt gjennomgående for politiets møte 

med taterne i en del tilfeller. Den ene damen i følget var nemlig, til å begynne med, 

mistenkt for mord; riktignok ikke av politiet, men av den lokale befolkningen. 

Lensmannen kunne straks avkrefte denne mistanken. Likevel førte avhøret til at 

lensmannen tiltalte og bøtela personene for ulovlig omførselshandel.  

7.2 Klokkesalg – Følge på 3 mistenkt for ulovlig omførselshandel (1942) 

I desember 1942 ble et følge på 3 personer – Fredrik, Kåre og Jacob – anmeldt av en 

togpassasjer. De hadde ifølge anmelderen – på toget fra Hamar til Lillehammer – vist frem 

klokker og armbånd til salgs.730 Anmeldelsen skyldtes at togpassasjeren fattet «mistanke 

om at karene hadde bekommet de klokker m.v. de var i besiddelse av på uerlig vis […]».731  

Kåre, f. 1919, var ifølge politirapporten «hestehandler og klokkehandler», og tidligere 

ustraffet, bortsett fra at han en gang var blitt bøtelagt for beruselse. Han forklarte at de 

hadde til hensikt å reise videre til Trondheim for å besøke «to omstreiferpiker». Når det 

gjelder Fredrik hadde han planer om å kjøpe hest i Trondheim. Han hadde ifølge egen 
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forklaring ikke bydd fram noen klokker for salg på toget, «men hadde oppe både klokkene 

og armbåndslenkene» for at de reisende ombord skulle se tingene. Han hadde solgt en av 

lenkene for samme innkjøpspris (15 kroner). Bare i Nannestad – der han bodde – drev han 

med klokkehandel. Han uttalte i avhøret at han hadde «ingen spesiell tillatelse fra 

myndighet [til] å drive denne handel».732  

Kåre hadde drevet handel med gamle klokker siden han var 6 år gammel og mente at det 

var lovlig arbeid. Ifølge ham selv hadde han dessuten aldri blitt «påtalt» for å ha drevet 

denne formen for handel. «Den egentlige handel jeg driver er hestehandel. Klokkebytte og 

klokkehandel er bare for å fordrive tiden med når jeg ikke er opptatt med hestehandel».733 

Jacob forklarte seg på samme måte som Kåre. Også han nektet for at han drev med ulovlig 

omførselshandel, og erkjente seg ikke skyldig. Det samme gjaldt Fredrik. 

Politibetjenten som tok seg av avhørene bemerket i politirapporten at alle «klokker m.v. 

som de var i besiddelse av var typist [sic] ting som omstreifere bruker å ha».734 De ble 

løslatt og fikk beskjed om å komme tilbake til politistasjonen formiddagen etter og da ble 

saken avsluttet ved at de ikke ble tiltalt for ulovlig omførselshandel. I stedet ble alle på 

ordre fra politimesteren pålagt «å melde seg for arbeidskontoret i Nannestad» innen få 

dager. De ble alle fra nyttår 1943 satt til skogsarbeid i Nannestad via arbeidsformidlingen 

der.735  

7.3 Laurits og Nikolai – ulovlig omførselshandel (1955) 

Lensmannen i Gjerstad kunne i 1955 melde fra om at to personer – Laurits og Nikolai – 

hadde solgt varer fra kofferten sin.736 Laurits (f. 1906) oppga i avhør at han hadde 

næringsbrev, og at han tidligere var ustraffet. Laurits hadde fått tillatelse av lensmannen i 

Solum til å drive omførselshandel. Denne tillatelsen hadde ikke samme status som et 

næringsbrev, da det var utstedt etter den da gjeldende handelslovens paragraf 93. Det var 
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her heller snakk om en skriftlig tillatelse fra den stedlige lensmannen. Det betød at Laurits 

hadde tillatelse til å drive omførselshandel lokalt i Solum og ikke andre steder i landet.  

Ifølge lensmannen hadde de hittil solgt «et par damestrømper» og «bydd fram skolisser, 

bukseseler, strikk og sakser m.v.». Dessuten hadde de «klart å selge en fyllepenn til 

vedkommende jernbanefunksjonær» som de hadde kjøpt billetter av for reisen videre til 

Nelaug. Den ene av dem hadde i tillegg også «byttet klokker». I etterforskingen av saken – 

det vil si i korrespondansen til politifullmektigen i Risør – uttrykte lensmannen at begge 

personer tilhørte de «gamle taterslektene, som har gått her og tigget, spesielt i de senere 

år». De mistenkte hadde dessuten uttalt at de ikke hadde solgt nok varer til at de var 

pliktige å betale omsetningsavgift.737 

Videre henvendte politiet i Risør seg til Tønsberg politikammer for at sistnevnte skulle 

«kontrollere om det her kan være tale om tyvegods». Forespørselen gikk altså ut på at 

Tønsberg politikammer skulle avhøre kjøpmannen som «omstreiferne» hadde oppgitt å ha 

handlet varene av.738  

I sitt avhør med politiet i Tønsberg uttalte kjøpmannen at han kjente de mistenkte og 

hadde solgt varer til dem. Om Laurits fortalte kjøpmannen at «han har fremvist 

næringsbrev» og at «[h]an er en av de bedre og tror ikke han foretar tyverier».739 Når det 

gjaldt omsetningsavgift opplyste kjøpmannen om at dette var noe han selv betalte i 

henhold til nye bestemmelser. 

Etter å ha mottatt kjøpmannens avhørsrapport fra Tønsberg politikammer, fortsatte Risør 

politistasjon sin etterforskning ved å henvende seg til Skien politikammer. Fra Risør var 

politiet interessert i å få undersøkt om de mistenkte hadde tillatelse til omførselshandel.740 

Fra Skien gikk forespørselen videre til lensmannen i Solum, som uttalte at både Laurits og 

hustruen hadde «tillatelse til omførselssalg av bagatellvarer».741 Laurits og Nikolai hadde 

som nevnt allerede dratt videre til Nelaug. Saken ble avsluttet uten at politiet foretok seg 
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noe. Fra Risør politistasjon ble det bemerket overfor lensmannen i Gjerstad – som 

opprinnelig hadde meldt om forholdet – at den tillatelsen som de mistenkte hadde hatt, 

bare var gyldig i Solum lensmannsdistrikt, og bare for noen bestemte varer. Lensmannen 

måtte derfor være «oppmerksom på forholdet hvis de skulle komme tilbake til 

Gjerstad».742 

Det er ikke tvil om at de mistenkte i denne saken formelt sett hadde brutt handelslovens 

bestemmelser om omførselshandel. Selv om de hadde tillatelse til å drive omførselshandel, 

gjaldt ikke tillatelsen i hele landet. Tillatelsen var hjemlet i handelslovens paragraf 93, som 

innebar at Laurits og Nikolai bare kunne selge varer ved omførsel i Solum. Slik som i andre 

tilfeller der saker ble henlagt, er det også her vanskelig å fastslå hvorfor ikke saken ikke ble 

påtalt videre. En rimelig grunn kan være de mistenktes mobilitet, de hadde jo allerede 

dratt fra stedet. Videre etterforskning ville derfor blitt ressurskrevende. Likevel vet vi fra 

andre liknende saker at det ble brukt relativt store ressurser på å avklare og påtale ulovlig 

omførselshandel. Det som kan ha vært avgjørende for at saken her likevel ble henlagt, er at 

Laurits hadde tillatelse til å drive omførselshandel i Solum. Han var dessuten tidligere 

ustraffet, og ikke minst hadde han fått en nokså positiv omtale av kjøpmannen i Tønsberg, 

som de hadde handlet varene av.  

7.4 Gustav – Mellom «en ganske ordinær handel» eller bedrageri og ulovlig 

omførselshandel (1959) 

Torbjørn anmeldte Gustav i mars 1959 for bedrageri etter en klokkehandel.743 Allerede i 

politianmeldelsen fra Ringebu omtales Gustav som «omstreifer», trolig en benevnelse som 

anmelderen i saken – Torbjørn – hadde anvendt. Ifølge Torbjørn hadde «omstreiferne» 

tilbudt «noen duker» til salgs som han hadde kjøpt for ti kroner per stykk. I tillegg hadde 

den «eldste av karene flere ur – både lommeur og armbåndsur». Torbjørn hadde byttet et 

gammelt lommeur med Gustav, mot et herrearmbåndsur. Torbjørn betalte 40 kroner i 

mellomlegg for byttet. Han mente likevel i ettertid at klokken han hadde byttet til seg var 

«verdiløs». Videre hadde han lånt bort 50 kroner til mennene, med pant i en klokke som 

de senere i uken skulle få tilbake etter å ha gjort opp for lånesummen. Da Gustav ikke 
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etterkom denne avtalen, valgte altså Torbjørn å anmelde forholdet. Han mente at Gustav 

(«vedk. omstreifer») hadde opptrådt på en «bedragersk» måte og krevde å få tilbake 90 

kroner. Fikk han pengene skulle han i så fall trekke anmeldelsen tilbake. Lensmannen i 

Ringebu mente at Gustav ikke hadde forevist noen næringsbrev på omførselshandel hos 

ham, slik han hadde hevdet. Saken ble derfor etterforsket videre som mulig ulovlig 

omførselshandel, og ikke som en eventuell bedragerisak.744  

Videre i sakens etterforskning – som varte fra slutten av mars til sent i juli 1959 – 

henvendte Gudbrandsdal politikammer seg til politiet i Kongsvinger. Derfra ble saken 

sendt videre til lensmannen i Grue. Sistnevnte kunne melde tilbake at etter «hva de her 

fastboende tatere opplyser skal anmeldte [Gustav] oppholde seg i Løten for det meste, – 

men av og til er han også i Elverum».745  

Avhøret av Gustav fant sted hos lensmannen i Løten, og han ble beskrevet som født i 1899 

av «omstreiferforeldre». Gustav oppga at han var blikkenslager. Han kunne ikke oppgi 

eksakt inntekt, men han tjente «så mye at han og hustruen» kunne leve av inntekten.746 

Gustav var ikke tidligere straffet, bortsett fra en 38 dagers fengselsstraff i Hamar 

kretsfengsel for legemsbeskadigelse. Om klokkehandelen med Torbjørn i Ringebu mente 

Gustav at klagerens forklaring «stort sett» var riktig, men benektet at det var satt noen 

tilbakebetalingsfrist på lånet av pengene fra Torbjørn. Gustav uttalte videre at klokkebyttet 

var en ganske «ordinær handel». Lånet var gitt ham mot sikkerhet i en klokke. Dukene 

som Gustav hadde solgt, var «tilberedt av hans hustru». Gustav hadde næringsbrev på 

omførselshandel, dette var utstedt av lensmannen i Løten. Gustav mente også at det var 

stemplet av lensmannen i Ringebu, der anmeldelsen stammet fra. Videre mente Gustav at 

han hadde forsøkt å gjøre opp for seg 17. mai, men at Torbjørn da ikke var å treffe. 

Gustav ville gjøre opp saken ved å betale 50 kroner tilbake, mot å få tilbakelevert klokken 

som var stilt som pant hos Torbjørn. Resterende 40 kroner, som gjaldt klokkebyttet som 

                                                   

744
 Ibid: «[Påtegning fra] Ringebu lensmannskontor», 25.3.1959.  

745
 Ibid: «[Påtegning fra] Grue lensmannskontor til politimesteren i Kongsvinger», 16.4.1959. Min kursivering.  

746
 Ibid: «Rapport til herr politimesteren i Hamar fra lensmannen i Löten», 7.7.1959.  



187 

 

Torbjørn gjorde krav på, var Gustav ikke villig til å betale. Han ville ikke «omgjøre 

klokkebyttet som var en ganske ordinær handel».747  

Lensmannsfullmektigen fra Løten – som tok seg av avhøret – avsluttet rapporten med å 

bekrefte Gustav sin påstand om å ha næringsbrev på omførselshandel i Løten, men fulgte 

ikke opp Ringebu lensmannskontor sin påtegning om at Gustav ikke hadde fremvist 

næringsbrevet på omførselshandel i Ringebu. I alle fall hadde Gustav lagt igjen 50 kroner 

for et eventuelt oppgjør. 

Noen dager senere sa Torbjørn seg villig til å gå med på Gustavs forslag om oppgjør.748 

Lensmannsfullmektigen i Ringebu minnet igjen lensmannen i Løten om at Gustav ikke 

hadde fremvist sitt brev om omførselshandel i Ringebu. Lensmannen i Løten fulgte likevel 

ikke opp saken på dette punktet og derfor ble saken endelig henlagt av Gudbrandsdal 

politikammer (Lillehammer) noen dager senere.749 

7.5 Søknader om og innvilgelser til å drive omførselshandel – noen saker 

Politiet førte protokoll over personer som hadde fremvist sine handelsbevis- og tillatelser. 

Ifølge handelsloven måtte som nevnt personer med slike tillatelser uansett møte opp hos 

politiet og fremvise tillatelse. I en slik handelsprotokoll for Lillesand lensmannskontor 

fremkommer det at en rekke tatere hadde forevist slike tillatelser på omførselshandel i 

perioden 1931–1973. I det følgende følger en del eksempler. Disse tilfellene fra Lillesand der 

tatere fikk tillatelse til å drive omførselshandel, er ikke unike.750  

Aron (f. 1898) fremviste 16. april 1934 sin tillatelse som han hadde fått av Mandals 

politikammer i januar 1934.751 Det samme gjaldt Thorvald752 (f. 1883). I 1936 foreviste 
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Gustav753 (f. 1902) med hustru begge næringsbrev for omførselshandel utstedt fra 

lensmannen i Stod og Steinkjer. Det siste tilfellet ser ut til å ha blitt akseptert, på tross av 

at tillatelsen mest sannsynlig bare var gyldig for Stod og Steinkjer.  

Oliver754 (f.1919) fremviste næringsbrevet sitt 28. november. Dette var utstedt av 

lensmannen i Froland for året 1950. Også hans hustru hadde en slik tillatelse.  

Fredrik (f. 1881) hadde handelstillatelse utstedt av lensmannen i Vestby i 1934.755 

Berit756 (f. ukjent) fremviste næringsbrev i Lillesand i 1952. Denne tillatelsen var gyldig til 1. 

januar 1952, og da den ble fremvist (3. januar) var den utgått to dager tidligere. Det ser ikke 

ut til å ha spilt noen rolle. På slutten av året, i november, fornyet Berit attpåtil sin tillatelse 

ut året 1952 ved samme lensmannskontor.757 Hun fornyet tillatelsen enda en gang i 1955 og 

1956. På liknende vis fremviste Lars (f.1908) sitt næringsbrev i august 1957.758 Lars fornyet 

sin tillatelse ved samme lensmannskontor for periodene 1965–1966 og 1966–1967. 

Martinius søkte om næringsbrev på omførselshandel 23. oktober 1952. Han sendte 

søknaden direkte til kongen. Han mottok søknaden i retur fra kongens 

Kabinettssekretæriat dagen etter, med anmodning om å henvende seg til politiet på stedet. 

Sist i oktober søkte han politiet i Lillesand om tillatelse. Forespørselen ble videresendt til 

lensmannen i Vestre Moland og Eide for avgjørelse med følgende beskjed: «Søknaden bør 

ikke innvilges».759 Av ukjente grunner innvilget lensmannen likevel søknaden dagen etter. 

Tillatelsen gjaldt omførselshandel «med varer tilvirket ved innenlandsk husflid eller 

hjemmeindustri», gjeldende i Vestre Moland og Eide lensmannsdistrikt i henhold til 

handelslovens paragraf 93.760 Men denne tillatelsen gjaldt, som praksisen var, bare ut 

kalenderåret, i dette tilfellet ut 1952, det vil si at den gjaldt i kun ca. to måneder. 
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Laurits fikk utstedt tillatelse for bagatellsalg i Hamar 14. september 1934.761 Han kunne, 

men bare den dagen, drive med «salg av småsaker» i henhold til handelslovens paragraf 25. 

Tilsvarende fikk Fredrik tillatelse til å drive med bagatellsalg i Hamar i tiden 30. august til 

5. september 1940. Fredrik hadde en slik tillatelse gjeldende for Løten, utstedt fra 

lensmannen i Løten.762 Fredrik viste på nytt en slik tillatelse hos politiet i Hamar i februar 

1947, den var utstedt av lensmannen i Eidsvoll, og på bakgrunn av dette fikk han drive med 

bagatellsalg i Hamar i perioden 12. februar til 5. mars 1942. 

7.6 Diskusjon av handelslovens praktisering 

Reaksjonene fra politiet på ulovlig omførselshandel var relativt milde sammenliknet med 

brudd på løsgjengerloven; bortsett fra at vedkommende måtte betale en bot, ble det ikke 

en «større» sak ut av det. Dette var praksisen inntil 1929, da straffebestemmelsene i 

handelsloven ble skjerpet. På minst to måter kan handelslovgivningen likevel 

karakteriseres som repressiv. For det første innebar reguleringen av omførselshandel at 

enkelte ikke fikk tillatelse til å drive omførselshandel i det hele tatt. Det betød at de mistet 

levebrødet, noe som påvirket dem økonomisk. Men det kulturelle aspektet må også 

vektlegges her. At personer som anså det som en del av sin kultur å tilvirke ulike varer for 

videresalg, og ble hindret i å gjøre dette, er også et viktig moment. Likevel viser politiets 

praktisering av loven at hvorvidt personer var kjent som «omstreifere», var ikke relevant 

for om de fikk tillatelse til å drive omførselshandel. Kriteriene som loven stilte til tidligere 

vandel ser derimot ut til å ha vært mer vektlagt.   

For det andre kunne påtalemyndigheten reagere ved å kombinere bestemmelser i 

handelsloven med bestemmelser i annen lovgivning – mest typisk med løsgjengerloven. 

Dette kunne bety en hardhendt reaksjon. Ulovlig omførselshandelen var en straffbar 

handling og førte til at løsgjengerlovens paragrafer også tidvis ble anvendt overfor 

vedkommende personer.  

Vi har sett at mange fra tatere fikk tillatelse til å drive omførselshandel i henhold til 

paragraf 82 i handelsloven, og at mange fikk næringsbrev på omførselshandel basert på 
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paragrafene 81, 84 og 85. Vi vet også fra det øvrige kildematerialet at mange tatere hadde 

dette næringsbrevet uten å komme på kant med loven og politiet. Det utelukker ikke at 

tatere fikk avslag selv om de kvalifiserte til lovens kriterier om å få tildelt næringsbrev. På 

et generelt plan var nok ikke dette praksisen. Et eventuelt avvik her viser at 

politidistriktene tolket loven forskjellig og hadde ulike forestillinger av hvorvidt en person 

av såkalt omstreiferslekt egnet seg til å få en slik tillatelse.  

I saken fra 1929, der to par ble bøtelagt for omførselshandel på Toten, får vi ikke vite mye 

om politiets vurderinger. Anmeldelsen som kom til lensmannen, hadde sin bakgrunn i at 

anmelderen trodde at en av damene var ettersøkt for mord. Med andre ord var ikke selve 

anmeldelsen grunnet i mistanker om ulovlig omførselshandel. Lensmannen må altså på 

selvstendig grunnlag ha tatt initiativ til å bøtelegge de angjeldende.  

De tre mannspersoner som i 1942 ble arrestert for å bedrive ulovlig omførselshandel i 

Lillehammer, ble ikke av politiet tiltalt for ulovlig omførselshandel. De ble derimot 

beordret til å kontakte arbeidsformidlingen i Nannestad der de hadde bopel. Hjemmelen 

som ble brukt, var den tidligere nevnte forordning om arbeidshjelp fra 1941. Det er ikke 

godt å si hva denne saken hadde endt med dersom påtale var blitt reist. Likevel kan vi 

fastslå at politiet her effektivt hindret de tiltaltes mobilitet. De skulle som kjent videre til 

Trondheim for å delta på et hestemarked. Kildene gir ikke noen holdepunkter for å si 

hvorvidt politiet under andre omstendigheter – altså uten forordningen og med hjemmel i 

løsgjenger- og handelsloven eller begge – på en så effektiv måte hadde kunnet hindre 

følget i å reise videre til Trondheim. Likevel er det på bakgrunn av bevisbyrden, som ligger 

hos påtalemyndigheten, grunn til å anta at dette sannsynligvis hadde vært mer krevende 

for politiet å oppnå, dersom det i det hele tatt var blitt resultatet. 

I saken med Laurits og Nikolai fra 1955 var lensmannen fra første stund svært mistenksom 

overfor dem. Veldig tidlig i etterforskningen mistenkte han Laurits og Nikolai for å ha 

stjålet varene de solgte.763 Kjøpmannen som «omstreiferne» hadde oppgitt, ble avhørt, 

men han hadde bare positive ting å si om de to.764 Lensmannen var likevel ikke fornøyd 

                                                   

763
 Statsarkivet i Kristiansand, Risør politistasjon, Fb etterforskning og forhør, justissaker 1955-1956: 

«Lensmannen i Gjerstad til politifullmektig i Risør», 1.12.1955.  
764

 Ibid: «Rapport til politimesteren i Tønsberg», 8.12.1955.  



191 

 

med dette, og sendte saken videre til Skien politikammer. Det er viktig å minne om at 

Nikolai hadde tillatelse til å drive omførselshandel i Solum, men det ser ut til at 

lensmannen ikke satte lit til dette; det fremgår av hans videre etterforskning. Fra Skien 

politikammer ble det tilbakerapportert at både Ludvig og hans kone hadde tillatelse til 

omførselssalg med bagatellvarer (jf. handelslovens § 93).765 I henhold til gjeldende regler 

gjaldt tillatelsen fra lensmannen i Solum kun på stedet. Denne tillatelsen var likevel ikke 

identisk med et næringsbrev, noe Ludvig hadde trodd. Med et næringsbrev hadde han 

kunnet drive omførselshandel i hele landet. Men han måtte uansett – selv om han hadde 

hatt næringsbrev eller skriftlig tillatelse – ha henvendt seg til det stedlige politi for å melde 

om handelen som skulle foregå på stedet. Risør politikammer gjorde likevel ikke noe mer 

ut av denne saken, da de siktede ikke lengre befant seg i distriktet. 

De mange bestemmelsene for omførselshandel var kompliserte og byråkratiske. Det er 

forståelig at Ludvig forvekslet den skriftlige tillatelsen med et næringsbrev. Uansett er det 

ikke tvil om at lensmannen i dette tilfellet var mest opptatt av at Laurits og Nikolai var av 

«taterslekt». Dette bidro til at hans første skritt i etterforskningen var å undersøke om de 

solgte tyvegods, og ikke – som han burde ha innledet med – å sjekke hvorvidt de hadde 

tillatelse til å drive omførselshandel. 

Den viktigste konklusjonen hva gjelder politiets praktisering av loven overfor tatere, er at 

loven kunne ha en repressiv side forutsatt at det ble koblet til løsgjengerlovens 

bestemmelser. Vi har sett i kapittel 4 at ved en kombinasjon av bestemmelsene i 

løsgjengerloven og handelsloven, kunne resultatet bli fengselsstraffer istedenfor bøter. Slik 

vi har sett eksisterte det ulike tolkninger blant dommerne om hvorvidt omførselshandel 

skulle anses som straffbare handlinger i den grad at løsgjengerlovens bestemmelser kunne 

anvendes. Mens dommeren fra en sak i 1954 konkluderte med at dette var tilfellet, mente 

en annen i 1959 at omførselshandel i seg sel var lik «aktverdig omførselshandel».766 

Uavhengig av om vedkommende ble dømt eller ikke, var det også et annet resultat av 

denne kombinasjonen av lover i tiltaleprosessen, nemlig at varetektsfengsling ble tatt i 

bruk. Dersom man fikk en bot for omførselshandel, som var den vanlige reaksjonen, så 
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kunne man dra avgårde forutsatt at boten senere ble betalt. Da var saken å anse som 

oppgjort. Kontrasten til dette var politiets tiltalebeslutning etter både løsgjengerloven og 

handelsloven som nettopp førte til varetektsfengsling.  

Omførselshandel var i det hele tatt et forhold som politiet generelt prioriterte og 

sanksjonerte, riktignok oftest ved å bøtelegge personer. Vi har sett i forarbeidene til loven 

at det var en del fokus på jøder, noe sammenliknbart med fokuset på «omstreifere» og 

tatere i løsgjengerlovens forarbeider. Skulle man konkludere fra dette om 

lovpraktiseringen skulle man tro at jøder var spesielt rammet av bestemmelsene om 

omførselshandel, noe som heller ikke helt stemmer med lovpraktiseringen. Riktignok ble 

også jøder på lik linje med andre bøtelagt for ulovlig omførselshandel.  

Kjøpmannsstanden var svært kritiske til jødenes handelsvirksomhet, noe som rettmessig er 

knyttet til den herskende antisemittisme i bransjen så vel som et rent 

konkurranseelement.767 Også i jødenes tilfelle delte politiet som nevnt ut bøter i noen 

tilfeller.768 I de sakene der vedkommende jobbet som agent, noe som ofte var tilfellet, var 

det vanskelig å ramme vedkommende med ulovlig omførselshandel. I en sak fra 1928 fra 

Høyanger fremgår det at Saul arbeidet for AS Jacquard veveriet.769 I slike saker var det 

arbeidsgiveren, altså veveriet, som ordnet med tillatelsen og selgeren var å regne som en 

agent for veveriet. Kjøpmannstanden var svært misfornøyd med dette og forsøkte, som det 

fremkom av nevnte sak mot Saul, å påvirke sakens resultat i en annen retning. Saul burde 

få «en så kraftig mulkt, at han holder sig iro en stund», mente Norges Kjøbmandsforbud 

som engasjerte seg i saken.770  

Idet hele tatt så kjøpmannsstanden på ulovlig omførselshandel, muligens omførselshandel 

i seg selv, som en viktig prioritering generelt, og det kan også synes som om jøder var en 
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spesiell utpekt gruppe i kjøbmennenes fokus på den ulovlige omførselshandel. I en 

fremstilling om Norges Kjøbmandsforbunds historie fra 1933 blir det således påpekt:  

Kampen mot den ulovlige omførselshandel med kjøbmannsvarer har den hele tid 

været skaffet adskillig arbeide. Ikke minst gjelder dette de såkalte «ulljøders» salg av 

tøier og manufaktur for øvrig og skreppekarenes handel med kniver og annet 

isenkram. En rekke anmeldelser har været gjort, i de aller fleste tilfeller med det 

resultat at omførselshandleren har fått en mulkt, men trafikken har […] vist sig 

vanskelig å kome helt til livs, bl.a. fordi publikum gjerne kvier sig for å påtale 

virksomheten.
771

 

Med andre ord var «omstreiferne» som gruppe ikke alene om å møte, rettmessig eller ikke, 

anklager om ulovlig omførselshandel. Arkivmaterialet til politietaten bærer spor av en stor 

mengde saker som angår ulovlig omførselshandel, og her er det personer fra alle 

samfunnslag. Når politiet likevel klagde over omstreifernes omførselshandel, slik vi har 

sett i kapittel 2, ble det hovedsakelig siktet til at denne handelen var et påskudd for andre 

ulovlige intensjoner og handlinger. Det var ikke slik at politiet mente at «omstreiferne» i 

stor stil drev med omførselshandel uten at det kunne kontrolleres eller sanksjoneres av 

politiet. Eksempelvis oppga lensmannen i Skedsmo i 1935 at de fleste taterne i bygda drev 

med omførselshandel. Dersom det hadde vært snakk om ulovlig omførselshandel, er det 

grunn til å anta at forholdene ville ha blitt påtalt. Med andre ord var ikke politiets klager 

på «omstreifernes» håndverk og handel alltid et uttrykk for at disse faktisk bedrev ulovlig 

omførselshandel. En ting var enkelte politifolks nedvurdering av taterne som gruppe som 

førte til antakelser om ulovlig omførselshandel og maskert tigging, noe helt annet var 

lovpraktiseringen som ikke kunne gå vilkårlig for seg. Selv om politiets og domstolenes 

lovpraktisering i visse tilfeller kunne være utilbørlig og i strid med gjeldende rettspraksisen 

(se 5.8) – og dermed førte til repressive fremgangsmåter med kombinasjonen av flere lover 

– bærer ikke praktiseringen av handelsloven vitnesbyrd om at spesifikke grupper som 

tatere ble ofre for en vilkårlig behandling fra politiets og domstolenes side på et generelt 

grunnlag. 
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Kapittel 8: Dyrevernlovens bestemmelse om hestehold 

8.1 Dyrevernloven av 1935 

Loven om dyrevern ble vedtatt 7. juni 1935. Et forbud mot «omstreifernes» hestehold var 

foreslått, men ble ikke vedtatt. Spørsmålet om å forby «omstreiferne» å holde hest ble reist 

på 1920-tallet, mye på bakgrunn av forslag fra lokalavdelinger av Foreningen til Dyrenes 

Beskyttelse.772 I enkelte fremstillinger av dette temaet, er det tidligere blitt hevdet at 

Misjonen var en pådriver for et slikt forbud.773 I realiteten mente Misjonen at et forbud 

mot hestehold var urimelig.774 Negative vurderinger av en gruppe som underliggende 

motivasjon for dyrevernsbestemmelser var ikke noe nytt. Forbud mot den jødiske rituelle 

slaktemåten er illustrerende i så måte.775 

Ole F. Harbek, sekretær og etter 1925 byråsjef i Justisdepartementet, drøftet spørsmålet om 

et eventuelt forbud i et notat fra november 1923.776 Harbeks synspunkter må vektlegges, de 

var uttrykk for regjeringens syn på saken. Harbek var uenig med Misjonen, som mente at 

bestemmelsen om dyreplageri i straffeloven (§ 382) var tilstrekkelig «hvis bare øvrigheten 

sørger for at denne bestemmelse overholdes».777 Ifølge Harbek overså 

Misjonens hovedstyre i adskillig grad [...] de vanskeligheter som er forbundet med å 

få en person dømt efter straffelovens §382. Der må jo foreligge bevis for at dyr blir 

mishandlet, og sådant bevis er slett ikke altid lett å skaffe. Meget sjelden blir en 

mishandling også anmeldt til politiet, således at dette altså ikke engang får kundskap 

om den.
778
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Harbeks notat hadde sin bakgrunn i at Sosialdepartementet sendte Justisdepartementet et 

innlegg som stortingsrepresentant Ingebrigt Ingebrigtsen Huus779 hadde holdt under 

Stortingets behandling av bevilgninger til blant annet fattigvesenet, i april samme år. I 

talen fremhevet Huus «nødvendigheten av at der skapes nye og mer effektive midler enn 

de man nu har for å få bukt med omstreiferuvæsenet».780 

Selv om Harbek var uenig med Misjonen angående spørsmålet om hestehold, synes begge 

å ha vært enige om at det måtte «skarpere lovbestemmelser» til mot «omstreiferne» enn 

løsgjengerlovens bestemmelser. Løsgjengerloven, som koblet sammen ørkesløshet og 

kriminelle handlinger, ble av Harbek vurdert som utilstrekkelig, fordi mange av 

«omstreiferne (ikke minst båtfantene) ernærer sig ved handel og håndverk». Videre ga 

Harbek uttrykk for at «omstreiferne» for det meste var til stede i distrikter hvor 

«politiopsynet er yderst utilstrekkelig, og privatfolk vil som regel ikke ha bryderiet med å 

sende anmeldelser til politiet».781 Videre argumenterte Harbek for at det burde utarbeides 

en lov mot «disse egentlige omstreifere», som ga anledning til å sette dem i tvangsarbeid 

på grunnlag av at de «ikke har nogen fast bopel, men lever som omstreifer, og heller ikke 

foretar sig noget for å få fast bopel».782 

Harbeks argumentasjon er interessant. I stedet for å knytte et straffbart forhold til 

manglende arbeid under «omkringdriven», mente heller Harbek at bofasthet skulle være 

et kriterium for reaksjon fra myndighetenes side. Disse argumentene førte naturlig til en 

vurdering av spørsmålet om «omstreifernes» hestehold: 

Det vil kunne tenkes og være en ganske effektiv foranstaltning til motarbeidelse av 

omstreiferuvesenet, å forby omstreiferne å holde hest. Deres omstreifen vilde derved 

bli vanskeliggjort (forsåvidt denne omstreifen foregår på landjorden[,] båtfantene vil 

man ikke ramme).
783

 

Selv om Harbek avsluttet sitt notat med at det «for tiden» ikke var tilstrekkelig grunn til at 

Justisdepartementet skulle «foranledige» en slik lovbestemmelse, er hans refleksjoner 
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likevel interessante. Harbek argumenterte for at «omstreifernes» mobile livsform måtte 

forbys, og fremholdt at et slikt forbud ikke lot seg gjennomføre med løsgjengerloven, da 

«omstreiferne» under sin vandring drev med handel og håndverk. For Harbek 

representerte et forbud mot «omstreifernes» hestehold et effektivt middel mot 

«omstreifernes» vandring.  

I 1925 kom spørsmålet om å forby «omstreiferne» å holde hest igjen på agendaen, etter 

krav fra lokale dyrevernforeninger.784 Landbruksdepartementet fikk spørsmålet på bordet 

sammen med en orientering om Misjonens standpunkt.785 Det ble likevel ikke gjort noe 

mer med dette forslaget før regjeringen foreslo et slikt forbud i proposisjonen til 

dyrevernlov av 1935. I lovforslagets paragraf 10, punkt 4, lød den aktuelle bestemmelsen 

slik: «Det er forbudt […] for omstreifere under omstreiferferd å føre med sig hest eller 

annet dyr , som de bruker som trekkdyr […]».786 Under Stortingets behandling av 

regjeringens forslag til lov om dyrevern, var Erling Bjørnson (Bondepartiet) den som 

tydeligst tok avstand fra forslaget om å forby «omstreiferne» å holde hest. I hans øyne ville 

en slik bestemmelse ramme «en folkerase innen vår stamme». Bjørnson mente at Norge 

ikke burde følge i Nazi-Tysklands spor. Man hadde «sett med gru hvad som i så henseende 

skjer i Tyskland» og man burde ikke på samme måte «gjøre forskjell på folk» i Norge. 

Dessuten ville et forbud innebære at man tok levebrødet fra «dette urgamle norske 

nomadefolk», noe som ifølge Bjørnson var identisk med å ta kua fra bonden.787  

Flere andre representanter slo følge med Bjørnson, heriblant Rudolf Elias Peersen 

(Venstre) som mente at bestemmelsen heller handlet om en folkegruppe enn dyr, som 

loven gjaldt: «Det står jo simpelthen, at det er forbudt for disse folk å ha hest, likegyldig 

hvorledes de behandler dem».788 En annen representant, Børge Olsen-Hagen (A), motsatte 

seg særregler overfor en bestemt gruppe mennesker: «Jeg vil ikke la en klasse, om jeg skal 

bruke det uttrykk, bli satt utenfor loven, og det er det jeg vil forsøke å hindre ved å 
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stemme imot dette.»789 Likevel var flertallet av Arbeiderpartiets, Bondepartiets, Høyres og 

Venstres representanter enige om at et forbud mot «omstreifernes» hestehold var det 

viktigste punktet i forslaget til dyrevernlov. Begrunnelsen var ikke at «omstreifere» 

mishandlet dyr mer enn andre folk, men at et forbud ville være et viktig tiltak mot 

«omstreiferuvæsenet». Dette standpunktet var i tråd med Harbeks refleksjoner fra 1923.  

Forslaget ble vedtatt i Odelstinget mot 26 stemmer, men avvist i Lagtinget grunnet et 

knapt flertall (18 mot 17 stemmer) som støttet forslaget fra Arbeiderpartiets 

landsstyremedlem, gårdbruker Iver Kristiansen Hognestad, om å forkaste Odelstingets 

beslutning.790 Hognestad kunne ikke være med på en lov med «klassebestemmelser»: «Jeg 

tror at tatere stort sett behandler sine dyr godt, at dyrene har det godt stort sett, så det er 

helt unødvendig å ha nogen særbestemmelse som rammer en enkelt klasse».791 Med denne 

begrunnelsen falt Odelstingets vedtak, og dyrevernloven av 1935 ble vedtatt uten det 

påtenkte forbudet. 

8.2 Forbudet mot «omstreifernes» hestehold vedtas i 1951 

Etter krigen avviste Misjonens generalsekretær, Oscar Lyngstad, et tilsvarende forslag om 

forbud mot «omstreifernes» hestehold fra en rekke ordførere, lensmenn og formenn i 

dyrevernsnemndene i fem Solørbygder. I sin henstilling til Stortinget hadde disse 

konkludert med at det var «en skam for et kultivert folk å ha disse individer rekene etter 

veiene som hittil». Ifølge forslaget burde ikke Stortinget bare forby «omstreiferne (taterne) 

å ha hester», men også gjøre det «straffbart å selge eller utleie samt på annen måte overdra 

hest til omstreiferne (taterne)».792 I avisen Vårt Land, som omtalte henvendelsen til 

Stortinget, advarte Lyngstad «mot nye lover som setter disse folk i en særklasse med 

mindreverdighetsstempel». Slike lover kom også til å ramme de «fastboende» av 

«omstreiferslekt» som gjerne ville «leve et skikkelig liv og arbeide for seg og sine».793 
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Forbudet mot «omstreifernes» hestehold ble likevel en realitet i 1951 da dyrevernloven ble 

revidert. Bakgrunnen var at en komité nedsatt av Norges Dyrebeskyttelsesforbund794 i 1947, 

for å fremme forslag til endringer i dyrevernloven av 1935, mente at dyrevernlovens 

straffebestemmelse var utilstrekkelig når det gjaldt hesteholdet blant «omstreiferne». 

Komiteen sendte sine anbefalinger til Landbruksdepartementet i oktober 1947. I sin 

innstilling mente komiteen at det var nødvendig med et «forbud mot at omstreiferne har 

hest med seg når de farter omkring. Men også annet dyr som de erstatter hesten med, 

storfe eller hund f.eks. bør forbys». Det såkalte omstreiferlivet utsatte «både mennesker og 

dyr for lidelser» og var «en skamplett for samfunnet», mente Norges 

Dyrebeskyttelsesforbunds komité.795  

Landbruksdepartementet satte ned et utvalg (heretter dyrevernlovsutvalget) i desember 

1947 som skulle forberede revisjonen av dyrevernloven.796 I sin innstilling fra april 1948 

foreslo dyrevernlovsutvalget blant annet følgende tillegg til dyrevernloven: «Det er forbode 

[…] for umstreifarar, når dei flakkar ikring, å føra med seg hest eller anna dyr til å frakta 

folk eller varor med».797 Etter at innstillingen ble sendt på høring – vel å merke ikke til 

Misjonen – gikk Landbruksdepartementet inn for et forbud, slik som utvalget foreslo.  

I den tida som er gått sidan vi fekk dyrevernlova, har det vorte eit stadig sterkare krav 

om at det må bli slutt på at omstreifarene på ferdene sine fører med seg dyr. Desse 

dyra lid ofte sers mye vondt, må ofte stå ute i alt slags vér og til alle årstider, og 

fôringa er det ofte skralt med. Dyra går ofte frå hand til hand og eigarane fer ofte hardt 

fram mot dyra. [...] Frå fleire av dei som har uttale seg om utkastet, er det halde fram 

at ein og bør forby at omstreifarane fører med seg dyr sjølv om dei ikkje blir brukt til å 

frakte folk eller varer, t.d. laushestar.
798

 

Stortingets landbrukskomité ville imidlertid ikke gå like langt som departementet og 

dyrevernlovsutvalget. Etter blant annet å ha kritisert begrepet «omstreifer» – at det var 

vanskelig å definere begrepet og de bevisvanskene det ville føre med seg, samt at det var 

vanskelig å definere hva «flakkar ikring» ville si – uttalte landbrukskomiteen:  
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Etter kvart har fleire og fleire omstreifarar slegi seg til ro på ein heimstad og har teki 

seg fast arbeid. Men likevel vil mange ta seg turar no og da. […] Etter det nemnda 

meiner vil det i slike tilfelle vera å gå for langt å forby dei å ha med seg t. d. ein 

hund.
799

 

Venstres Olav Benum, landbrukskomiteens ordfører og sekretær, argumenterte identisk 

med landsbrukskomiteens innstilling under debatten i Odelstinget.800 Det var galt helt å 

forby «omstreifere» å ha med seg dyr når de var på reise.  

Småbruker Bernt Korslund (A) mente at hestene på grunn av omstreiferlivet hadde det 

«svært ondt».801 Det var dårlig med både mat og husly. Dessuten ville en bivirkning av 

forbudet være at «tatertrafikken i våre bygder» ville minke. Konsul Jacob Maurice Ørbæk 

(H) mente på samme måte at «omstreiferuvesenet [var] en sann landeplage». I sitt innlegg 

uttalte Ørbæk at måten «omstreiferne» behandlet sine omgivelser, familier og dyr på var 

en «skam». Avslutningsvis uttrykte Ørbæk at det såkalte omstreiferuvesenet riktignok var 

«avtagende», men det var fremdeles nok av dem i samfunnet til at det var riktig å få et 

forbud mot hesteholdet.802  

Gårdbrukeren Andreas Maastad (Bondepartiet) argumenterte for et forbud ved å vektlegge 

at «omstreiferens hest» var det dyret som trengte mest beskyttelse i landet. 

«Omstreiferne» var riktignok ikke alle «tyver og kjeltringer», men hestene deres var likevel 

«utsatt for litt av hvert til alle årsens tider». Ovenfor nevnte Korslund var også aktiv i 

diskusjonene om lovvedtaket i 1951, der han blant annet uttalte at de som var mot et 

forbud i 1935 ikke hadde vært klare over «taterhestens vilkårlige behandling».803 

Det fantes også stortingsrepresentanter som var motstandere av et forbud, både i 1935 og 

1951. I 1935 hadde, som nevnt, Bjørnson avvist forslaget og tatt «omstreiferne» og deres rett 

til både å eie og reise med hesten i forsvar. Han ønsket ikke et slikt forbud, fordi han 

regnet det som en særlov mot en spesifikk gruppe.804 Til dette bemerket 

landbrukskomiteens leder, Olav Berntsen Oksvik (A), at man måtte tenke på hestene også, 
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og ikke bare på «omstreifernes» vel. Oksvik framholdt skarpt at disse hestene ble ille 

behandlet og at «hr. Bjørnson og hr. Bonnevie […] kunde være hester selv og prøve det, så 

hadde de stemt på en annen måte».805 

Juristen Rudolf Peersen (V) støttet Bjørnsons innlegg og argumenterte for at andre 

bestemmelser i loven, som paragraf 10 punkt 2, også var anvendelige i tilfeller der dyr ble 

misbrukt, og at man derfor ikke behøvde å «sette en særbestemmelse» mot 

«omstreifernes» hestehold.806 På liknende måte argumenterte dommer Carl Emil Christian 

Bonnevie (A) at det var «bestemmelsens absolutthet» som gjorde den «inhuman».807 

Tidligere redaktør Børge Olsen-Hagen (A) stemte også mot lovforslaget i 1935. Olsen-

Hagen mente at det fantes tilfredsstillende lovverk på dette området, spesielt ettersom 

dyrevernloven nå skulle bli vedtatt, som gjorde at et slikt forbud var overflødig.808  

I 1951 var fiskeren Ole Jensen Rong (A) blant dem som sterkest tok avstand fra et forbud. 

Rong mente at dette punktet var underfokusert i debatten så langt. I sin motstand vektla 

Rong at bestemmelsen i 1935 hadde vært avvist av lagtinget, fordi et slikt forbud 

representerte «diskriminering av ein liten stand i samfunnet vårt».809 Også i 1951 måtte 

dette være tilfellet, mente Rong, det stred mot hans «rettsprinsipp» å vedta en slik 

særbestemmelse.  

Også Carl August Petersen Wright (H) var mot forbudet, om enn fra et annet ståsted. 

Wright kritiserte den noe inkonsekvente posisjonen til landbrukskomiteen.810 Wrights 

poeng var at komiteen først hadde kritisert bruken av begrepet «omstreifer», som 

vanskelig lot seg definere, for så likevel ende opp med delvis å gå god for proposisjonens 

forslag. Wright fikk svar av både den tidligere nevnte Korslund (A) og landbrukskomiteens 

sekretær Benum (V).  

Korslunds tilsvar i 1951 var delvis innrømmende overfor Wrights kritikk av begrepsbruken, 

og delvis avvisende. Hvordan omstreiferbegrepet skulle forstås kunne «kanskje være litt 
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tvilsomt. Oppe hos oss kaller vi dem tatere, og det er ingen som tar feil av hvem som er 

tater og hvem som ikke er det, så jeg tror ikke det er noen stor vanskelighet».811 

Stortingspresidenten valgte å dirigere debatten på dette tidspunktet og uttalte: 

«Presidenten vil ikke påtale at representanten Korslund brukte uttrykket ‘tater’, men vil 

henstille til representantene at de går over til å bruke uttrykket ‘omstreifer’, som er brukt i 

lovteksten». 

Benum var i sitt tilsvar på Wrights kritikk langt på vei innrømmende. Begrepet var for 

utydelig og var heller ikke nærmere definert i proposisjonen, mente Benum. Han måtte 

også innrømme at komiteen selv hadde hatt «nokre vanskar» her. 

Det er vanskeleg å definera kva ein omstreifar er, og det er også vanskeleg å seia 

akkurat når dei «flakkar ikring. Ein kan ikkje setja likskapsteikn mellom ‘omstreifar’ 

og ‘tater’. Med ein ‘tater’ tenkjer ein kanskje på folk med noko framandt innslag, men 

det er mange av reint norsk blod òg som kjem inn under omgrepet ‘omstreifar’. Vi har 

ikkje i nemnda kunna definera dette noko betre enn vi har gjort.
812

 

Benums og Korslunds tilsvar til Wright er interessante. Mens Korslund tolket begrepet 

«omstreifer» som synonymt med «tater», opererte Benum med en bredere definisjon av 

omstreiferbegrepet. Omstreifertermen hadde vært gjenstand for diskusjon også i 1935. 

Tidligere vaktmester Gunnar Olai Olsen Bakke (A) beskyldte nemlig representantene 

Bonnevie og Olsen-Hagen for å være begrepsforvirret.  

Det er da ikke omstreiferne denne lov tar sikte på, det er de dyr som disse omstreiferne 

mishandler, og under henvisning til omstreifernes rykte i denne henseende og det 

bevismateriale komiteen sitter inne med, så er det dyrene som skal beskyttes. 

Omstreiferne har sin beskyttelse, og det er dem dommerne får med å gjøre, taterne, og 

ikke de bruksdyr som taterne misbruker. Det forekommer mig at det er en fortolkning 

som tar sikte på medynk med taterne og ikke med de som denne lov omhandler, 

nemlig dyrene.
813

  

Bakke gjorde seg skyldig i nettopp det han beskyldte Bonnevie og Olsen-Hagen for. På den 

ene siden sa han nemlig at loven tok sikte på å beskytte dyrene og at «omstreiferne har sin 

beskyttelse» hos dommerne. På den annen side hevdet Bakke at det nettopp var «taterne», 
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og ikke de dyr som de misbrukte, som var målet for bestemmelsen. Bakke sidestilte for 

øvrig omstreiferbegrepet med «taterne». 

Tilhengerne og motstanderne av et forbud førte tilnærmet samme argumenter i både 1935 

og 1951. Motstanden mot forbudet må riktignok karakteriseres som krassere i 1935 enn i 

1951. Dessuten ble debatten ført på en mer konsentrert måte i 1935. Mens bestemmelsen i 

1935 ble diskutert for seg selv, ble saken diskutert i 1951 sammen med andre bestemmelser 

under paragraf 10. På tross av at selve voteringen over bestemmelsene under paragraf 10 

ble foretatt enkeltvis, ble diskusjonen om bestemmelsene under paragrafen likevel ført 

under ett. Dette førte til at diskusjonene om hesteforbudet i 1951 ble foretatt parallelt med 

andre ubeslektede emner, alt fra løshester til alvorligere konstitusjonelle spørsmål.814  

Mens bestemmelsen i 1935 led et nederlag i lagtinget med et knapt flertall – 18 mot 17 

stemmer – ble bestemmelsen vedtatt i 1951 uten noen nevneverdig motstand. Hognestads 

posisjon i lagtinget kan illustrere den svake motstanden i 1951. Det var etter Hognestads 

forslag at bestemmelsen ble sløyfet i 1935. Også i 1951 uttrykte han seg i klartekst mot 

bestemmelsen: «[D]e samme bestemmelsene [måtte] gjelde for tatere og omstreifere som 

for andre folk […]».815 Det virket på den ene siden som om Hognestad nærmest var 

resignert og ikke ønsket å ta en omkamp. Han tilla nemlig ikke saken «så stor vekt» at det 

var vits i å komme med forslag til merknad mot bestemmelsen. På den annen side kan 

Hognestads svake motstand mot bestemmelsen i 1951 tolkes noe annerledes. Det er grunn 

til å anta at han ikke hadde tro på at loven kom til å få noen praktisk virkning. Etter 

forbudet «ble det vel helst bil de [omstreiferne] kommer til å kjøre med […]», sa han i 

Lagtinget.816 

Lederen i Oslo Høyre, Rolf Stranger, var den som først gikk ut mot bestemmelsen i 

lagtingsdiskusjonene i 1951. For det første etterlyste han en definisjon av termen 

«umstreifarer». Etter et varmt forsvar for «omstreifernes» hjertelag for dyrene, kom 

Stranger inn på alternativene til hesten etter et eventuelt forbud, nemlig «moderne 
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 Se eksempelvis O.tid. nr. 42, 1951: 332. Under debatten ble det diskutert hva benevnelsen «Kongen» betød 

når den ble anvendt i lover. 
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 L.tid. 26.6.1951: 107. 



204 

 

befordringsmidler» som sykkel og bil.817 Biler, som et moment i diskusjonen er interessant, 

men var ikke noe nytt. Også i lagtingsdebatten i 1935 ble temaet adressert. Den gangen 

fremholdt Amund Rasmussen Skarholt (A) at «omstreifernes» hester ble behandlet ille, at 

de ikke fikk tilstrekkelig med fôr og husrom. En sikker måte å hindre dyreplageriet på var 

ifølge Skarholt å gå inn for forbudslinjen som var vedtatt i odelstinget. Videre 

argumenterte Skarholt med at  

omstreiferne har begynt å ta i bruk det nye, moderne kommunikasjonsmiddel, bil. […] 

La oss komme vekke også fra den form for dyrplageri som foregår med hestene her. 

La omstreiferne kjøpe sig bil, den kan de slå og sparke så meget de vil, og gjerne la 

den stå ute i regn og sludd […].
818

 

Skarholts posisjon kan tolkes på to måter. På den ene siden kan standpunktet hans ha 

sprunget ut av et genuint engasjement for dyrevelferd. Ifølge ham var omstreiferne ikke 

snille mot dyrene, og et forbud ville avhjelpe situasjonen. Hvorvidt omstreiferne fortsatte 

med sin reising, eventuelt med bil, så han ikke ut til å bry seg om. På den annen side kan 

denne formen for argumentasjon bare ha vært et retorisk grep for å ta avstand fra de andre 

tilhengerne av forbudet. Mens disse var meget krasse, både overfor «omstreiferne» og 

deres behandling av hestene, fokuserte Skarholt heller på aspektet dyrevelferd alene, enn 

på dyrevelferd og såkalt sivilisering av «omstreiferne» som to sider av samme sak. 

8.3 Et forbud i tidens ånd 

På tross av motstanden i lagtinget ble forbudet mot «omstreifernes» hestehold likevel 

vedtatt i 1951. Forbudet var i tråd med utbredte holdninger i samfunnet. Eksempelvis 

mente Dagbladet at det ikke bare gjaldt å forhindre dyreplageri, men også at hesteholdet 

og hestehandelen holdt liv i «taterplagen». I det hele tatt måtte salget av hester til 

«omstreifere» opphøre, mente Dagbladet, og fremholdt at: 

Vi burde få en lov som sier: At den som selger en hest til en omstreifer, skal selv fratas 

retten til å eie et dyr. Omstreiferkjerra vil heller ikke bli fri for hester før. Men dette 

burde være det minste som ble forlangt av det norske folk i dag.
819
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Selv om det tidvis også i lovgivernes debatter fremgikk at også «omstreiferne» behandlet 

sine dyr godt, ble det generelt argumentert for det motsatte. Ikke alle i samfunnet var 

imidlertid av samme mening som lovgiverne. Ingomar P. Lindgaard kunne erindre på 1970-

tallet at han mange ganger fikk 

inntrykk av at de egentlige hovedpersonene i familien, det var hestene. Fór fikk dyrene 

nok av, enten spiste de gress langs veikanten, eller så ble de sluppet ut på et jorde, etter 

at en først hadde undersøkt at eieren var på trygg avstand. Og stadig ble hestene 

striglet og stelt, det kunne jo hende det ble en handel i løpet av dagen. Taterne passet 

også på å holde et rimelig tempo, så dyrene ikke sprengte seg. Mer enn et par 

kilometer om dagen var det ikke snakke om.
820

 

Forbudet ble stående fram til 1974. En komité som ble nedsatt i 1966 for å gjennomgå 

dyrevernloven, mente at forbudet fortsatt skulle stå ved lag. Dette var 

Landbruksdepartementet uenig i, og statsråd Thorstein Treholt i Trygve Brattelis andre 

regjering mente forbudet knapt tjente noe formål, ettersom slik «livsførsle som føresegna 

har for auga» ikke lenger var vanlig. Den politiske ledelsen i Landbruksdepartementet 

mente dessuten at bestemmelsen kunne bli «tolka som diskriminering av ei folkegruppe». 

På dette tvetydige grunnlaget opphørte forbudet i 1974.821 

Brudd på dyrevernlovens bestemmelser ble møtt med reaksjoner som var stadfestet i 

lovens paragraf 16. Ifølge denne paragrafen ble den som brøt, eller hjalp noen å bryte 

loven, straffet med bot eller fengsel i opptil 6 måneder.822 Ved uaktsomt brudd på loven 

fulgte bøtestraffer eller fengsel i opptil 3 måneder. Ifølge paragraf 16 a – ved «sers grov 

måte» å bryte loven – kunne personer fradømmes retten «til å eiga, ha, bruka, handla med 

og slakta husdyr, og til å stella med husdyr».823 I paragrafens tredje ledd ble det beskrevet 

hvordan en slik dom skulle iverksettes. Politiet skulle gi vedkommende en kort frist til å 

kvitte seg med dyret det var snakk om. Dersom dette ikke ble etterkommet skulle politiet 

snarest gripe inn og selge eller slakte dyret, og kostnadene skulle betales av dyreeieren. 
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 Lindgaard 1974: 135. 

821
 Ot.prp. nr. 27, 1973–1974 Lov om dyrevern: 14. Komiteens begrunnelse er sitert fra Innstilling fra komitéen 
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 Dyrevernloven 1951, § 16. 
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Kapittel 9: Forbudet mot «omstreifernes» hestehold  

Dyrevernloven gjorde det altså forbudt for «omstreiferne» å bruke hest i frakt av varer og 

folk..824 I arkivarbeidet har jeg aktivt forsøkt å finne saker der denne bestemmelsen har 

vært anvendt. Men verken målrettet leting i kildene eller tilfeldig leting i et utvalg av kilder 

har ført til funn som tyder på at dyrevernlovens straffebud kom til anvendelse. Det er 

heller ikke oppført noen brudd på denne bestemmelsen i dyrevernloven i Kripos sine 

strafferegistere på «omstreifere». Dette er kopi av strafferegisterskjema som Kripos sendte 

Misjonen 825 Dette betyr ikke nødvendigvis at det ikke ble grepet inn med straffereaksjoner 

overfor familier eller andre som reiste rundt med hest, men fraværet av funn trekker i 

retning av at dette ikke kan ha forekommet i stor utstrekning.  

Før vedtaket av dyrevernloven var det straffelovens paragraf 382 som angikk dyreplageri. I 

det følgende studeres noen saker der paragraf 382 og eller bestemmelser i dyrevernloven 

kom til anvendelse, og der de involverte var tatere. Hensikten er å eksemplifisere politiets 

og domstolenes behandling av saker som omhandler «omstreifere» og deres hester. Etter 

en kursorisk presentasjon av disse sakene diskuterer jeg mulige årsaker til hvorfor 

dyrevernlovens straffebud vedrørende «omstreifernes» hestehold, etter alt å dømme, ikke 

har vært praktisert i noen særlig grad.  

9.1 Theodor (1928) 

Den 20. september 1928 ble Theodor anmeldt for dyreplageri, for å ha kjørt hesten i 

«rasende fart» i oppoverbakke.826 «Han stod i kjerren og gav hesten rap i rap opover de 

bratte bakker indtil hesten ikke orket mer. Manden fortsate imidlertid at slå indtil det 

igjen bar avsted».827 Theodor hadde dessuten, ifølge anmeldelsen, stadig brukt pisken. 

Vedkommende betjent mente at den anmeldte måtte være «en av de personer, som av og 

til har tilhold hos Oscar [etternavn]». Fra Oscar hadde betjenten fått opplyst at den 
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 Dyrevernloven, § 10, punkt 14. 
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 Kripos sendte registerskjemaer på «omstreifere» eller personer de trodde var «omstreifere» til Misjonen. 
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anmeldte måtte være Theodor og at han bodde i Nordre Modum (Buskerud). Anmeldelsen 

gikk følgelig til lensmannen i Nordre Modum.828  

I oktober 1928 svarte lensmannen i Nordre Modum at han «forgjeves» hadde forsøkt å 

finne Theodor som ikke siden våren hadde vært på stedet. Han eide et hus der, men det 

var bortleid, ble det opplyst. «Når han kommer tilbake har ingen her rede på, men 

ant.[agelig] kommer han vel hjem når vinteren kommer for alvor».829 Saken ble så sendt en 

politibetjent «til observation i markedet», i tilfelle Theodor var å treffe der.830 Nøyaktig en 

måned senere ga den aktuelle politibetjenten fra Gjøvik politivakt beskjed om at han ikke 

hadde lykkes med å treffe Theodor «under hestestevnet» der. «Hos ‘tatere’, som jeg 

spurgte efter ham og som angav at kjende ham, fik jeg den oplysning, at han ikke var 

her».831 Etterforskningen ble igjen tilbakesendt lensmannskontoret i Nordre Modum, som 

12. desember 1928 til slutt kunne innhente en forklaring fra Theodor. 

Theodor var født i 1889, døpt og konfirmert, og var ifølge rapporten fra lensmannskontoret 

blikkenslager. Theodor forklarte seg nokså kort. Han hadde kjørt oppover den veien det 

var snakk om, men nektet for at han hadde kjørt fort eller «jaget» hesten, han hadde ikke 

kjørt «fortere en[n] man i almindelighet kjører i dill, og hesten var ikke engang sved ved 

tilbakekomsten».832 Han hadde heller ikke noen pisk, bare «en liten kvist i hånden» som 

han brukte på hesten. 

Saken ble deretter tilbakesendt Brandbu for å innhente forklaring fra de vitnene som 

hadde anmeldt forholdet.833 Ifølge den ene av forklaringene, som kom fra Marthe bosatt i 

området, hadde hesten løpt så fort den «overhodet kunde løpe bort motbakken».834 

Marthe sa videre at hun ikke kjente mannen, men hadde i ettertid hørt «at det skulde være 

en omstreifer». Det andre vitnet het Einar og han hadde sett Theodor kjøre «hurtig» 

oppover bakken som hadde «sterk stigning».835 Noen dager etter å ha mottatt denne 
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 Ibid: «[Påtegning] Vestopland politimesterembede», 21.9.1928. 
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rapporten fra lensmannen i Brandbu, valgte Vestoppland politikammer (Gjøvik) å tildele 

Theodor et forelegg på 30 kroner.836 Theodor vedtok boten 3. februar, men søkte samtidig 

om å utsette betalingen en måned på «grunn av arbeidsledighet da jeg er blikkenslager og 

det er saa lite privat arbeid».837 Politikammeret innvilget utsettelsen.838  

Akkurat én dag over den utsatte betalingsfristen meldte lensmannen i Nordre Modum at 

Theodor hadde skriftlig fått beskjed om å sone dersom han ikke kunne betale boten.839 Det 

gikk ytterligere en måned og politiet hadde i mellomtiden vanskeligheter med finne 

Theodor. Lensmannen i Nordre Modum skrev: «Efter hvad jeg nu har fått oplyst skal han 

[Theodor] ha noe arbeide med legning av takrenner på Samvirkelagets bygning ved 

Tyristrand».840 Theodor ble anholdt på Tyristrand 10. august, betalte boten, og slapp 

dermed å sone i fengsel. 

9.2 Aksel, mulig overtredelse av dyrevernloven (1941) 

I slutten av november 1941 ble Aksel anmeldt av formannen i Horg Dyrevernnemd. En 

«omstreifer» hadde nemlig hatt med seg en hest som var «i elendig form».841 Lederen 

hadde «henstillet til politiet å ta seg avsaken [sic] for [å] hindre at hesten fortsatt skal 

brukes og gå i handel».842 Etter å ha undersøkt hesten, beordret distriktsdyrlegen hesten til 

slakt. Samtidig fikk Aksel forbud mot å bruke en annen hest han hadde med seg, inntil en 

dyrlege hadde behandlet den.843 Den førstnevnte hesten ble slaktet dagen etter at 

distriktsdyrlegen hadde beordret det.844 Om hesten som ble beordret slaktet, skrev 

distriktsdyrlegen at: «Da hesten nuværende førhetstilstand skyldes forkrøblende opvekst 
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 Ibid: Brev fra Anton, 3.2.1929.  
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eller muligens til dels medfødte skavanker, har samtlige som har videresolgt dyret i løpet 

av siste år forbrutt sig mot dyrevernlovens § 8».845  

Slik hadde handelen gått for seg: Faren til Aksel, Oliver, hadde kjøpt hesten av Anders. 

Aksel kjøpte så hesten av sin far, og videresolgte den til Julius.846 Når det gjaldt den andre 

hesten, som også var i dårlig form, uttalte Aksel at også den ville han sende til slakt, «og 

dette ville bli gjort uten pålegg fra dyrlegen».847 I sin forklaring til lensmannen i Horg 

erklærte Aksel seg ikke skyldig for overtredelse av dyrevernloven. Det samme uttalte både 

Oliver og Anders til lensmannen da deres forklaringer ble innhentet.  

I sakens videre etterforskning viste det seg vanskelig for politiet å komme i kontakt med 

Aksel.848 I alle fall ble saken henlagt på grunn av bevisets stilling. Tre av de fire mistenkte i 

saken tilhørte taterne, men dette ble ikke vektlagt i etterforskningen. De mistenkte ble 

heller ikke omtalt i noen negativ forstand, bortsett fra et sted under etterforskningen hvor 

man omtalte Aksel som «omstreifer». I det hele tatt var de mistenkte beskrevet og omtalt 

på en nøytral måte.  

9.3 Gammel hest solgt til «omstreifer», 1942 

I november 1942 opprettet lensmannen i Støren en anmeldelse på en gårdbruker fordi han 

hadde solgt en 19 år gammel hest til en «omstreifer» ved navnet Lars. Lensmannen mente 

at forholdet burde rammes av dyrevernloven.849 Lensmannen ble anmodet om å avhøre 

vedkommende gårdbrukere og etterforske saken nøyere. Første i januar 1943 lot 

lensmannen høre fra seg igjen i sakens anledning. Lensmannen hadde i mellomtiden 

kontaktet distriktsveterinæren for at denne skulle komme en erklæring da veterinæren 

tidligere hadde behandlet hesten.850 Veterinæren hadde ikke gått med på dette, da det var 
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best å få hesten fremstilt til undersøkelse før han kunne gi en erklæring i sakens 

anledning. 

Den anmeldte gårdbrukeren ble avhørt av lensmannen. Ifølge ham hadde han byttet sin 

hest mot «omstreiferens» to år gamle hest, som i ettertid hadde vist seg ikke å kunne være 

eldre enn et år. Videre hevdet gårdbrukeren at han angret på hestebyttet med 

«omstreiferen». Etter salget hadde «omstreiferen» kommet forbi og da ville gårdbrukeren 

gjerne omgjøre salget uten at det hadde latt seg gjøre. Saken endte opp med at den ble 

henlagt på grunn av bevisets stilling. Det er rimelig å begrunne henleggelsen ut fra den 

informasjonen avhørene hadde dekket. Det fremgikk her nemlig at «omstreiferen» hadde 

solgt hesten videre. Politiet undersøkte i alle fall ikke saken noe videre. 

9.4 Omstreiferfølge med hest 1942 

I desember 1942 anholdt en politikonstabel i Dombås et foreldrepar, som ble beskrevet 

som «omstreiferfølge».851 De hadde satt fra seg hest og slede ved et veikryss i Dombås, og 

folk «mente at denne hesten var så elendig at det var uforsvarlig å kjøre med den. 

Dessuten lå det igjen 2 små under i sleden som antakelig ikke hadde godt av medfarten, da 

det var vel 20 graders kulde».852 Konstabelen hadde dessuten fått en dyrlege til å sjekke 

hesten etter anholdelsen av paret. Dyrlegen mente at forholdet «lå temmelig nær inn til 

grensen av det uansvarlige», men han fant ikke grunn til å kunne nekte paret å bruke 

hesten videre. 

Familiefaren, Nils, ble oppgitt å være født i 1901 og ble beskrevet som «reisende». I 

politirapporten som var basert på avhøret, stod det dessuten å lese: «Jeg har holdt på å 

fartet ustanselig om nu i over et år […]».853 Dette er naturligvis ikke Nils sitt eget utsagn, 

men hører rimeligvis til politikonstabelens formulering. Nils forklarte videre at han 

ernærte seg av småhandel, hovedsakelig «ved å tilvirke og selge soplimer og børster av 
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tagl».854 Nils hadde fremvist sitt næringsbrev på omførselshandel som sist var forlenget av 

lensmannen i Oppdal i september 1942.  

Politikonstabelen hadde konferert med politimesteren og fikk beskjed om at Nils snarest 

måtte forlate distriktet og dra til sitt tilholdssted, som var Rissa, og der melde seg for 

arbeidsformidlingen. 

Dette var likevel ikke sakens endegang. Sakspapirene ble etter et par dager videresendt 

politimesteren i Sør-Trøndelag for videre behandling.855 Saken ble behandlet av en 

politifullmektig i Trondheim som videresendte en forespørsel til Stadsbygd, Rissa og 

Lensvik lensmannskontor slik at det ble sørget for at dyrlegen der besiktiget hesten til 

Nils.856 Men lensmannen meldte tilbake om at «omstreiferen» ikke lenger befant seg i 

lensmannsdistriktet og at han heller ikke hadde meldt seg for arbeidsformidlingen. 

Det interessante med denne saken er at politiet ikke avsluttet politietterforskningen av 

foreldreparet selv om dyrlegen i Dombås ikke kunne erklære at hesten var for gammel eller 

syk til å kunne brukes. At det var en utbredt forestilling om at «omstreifere» behandlet 

sine dyr ille, kan ha gitt utslag i en del slike tilfeller av anmeldelser og eventuell 

undersøkelser av hestens tilstand. Omfanget av en slik eventuell praksis er imidlertid ikke 

mulig å fastslå.857  

9.5 Et symbolsk forbud? 

Som nevnt har jeg ikke gjort noen funn i arkivene som tyder på at dyrevernlovens 

bestemmelse om hestehold (1951) er blitt anvendt. Selv om dette ikke utelukker at 

                                                   

854
 Ibid. 

855
 Ibid: «[Påtegning] politimesteren i Lillehammer», 4.12.1942 

856
 [Påtegning politimesteren i Sør-Trøndelag til] Stadsbygd, Rissa og Lensvik Lensmannskontor», 7.12.1942. 

857
 I tillegg til sakene i 8.1 -8.4 har jeg også funnet et par andre saker som ikke er omfattende eller som kan si oss 

noe substansielt om politi- og rettsvesenets lovpraktisering i forbindelse med dyrevernloven. En av disse handler 

om Fredrik som i mai 1930 ble arrestert av politiet i Fredrikstad. Han ble arrestert etter å ha vært anmeldt for 

dyreplageri, sannsynligvis fordi hesten han brukte var for gammel. Saken endte med at Fredrik sa seg «villig til 

at selge hesten til slakt […]». Se Statsarkivet i Oslo, Fredrikstad politikammer, Etterforskning, Forseelsessaker, 

1930, eske I-28; «Utskrift av Fredrikstad politikammers dagjournal», 17.5.1930. I en annen sak fra 1948 ble Nils 

bøtelagt for å ha latt hesten sin stå ute i kulden i flere timer. Han vedtok en bot på 75 kroner for dette forholdet. 

Statsarkivet i Trondheim, Uttrøndelag politikammer, Anmeldelser 1965–1966, eske 2502; «Rettsbok for 

Trondheim forhørsrett», 13.3.1948. En liknende sak vedrørende bedrageri i forbindelse med hestebytte ble 

behandlet av politiet i Trondheim, se Statsarkivet i Trondheim: Uttrøndelag politikammer, 2. anmeldelser, 2.180 

(1202-1330), 1930. 
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bestemmelsen kan ha vært praktisert, er det lite sannsynlig at den ble brukt i stor 

utstrekning. Det er også grunn til å minne om at det ikke var konsensus om et slikt 

hesteforbud, verken i 1935 eller 1951. I begge omganger ble forslaget møtt av motstand, om 

enn en tapende motstand i 1951.858  

Bestemmelsen om hestehold kan best beskrives som reaksjonær og moderne på samme tid. 

Det er nemlig en ambivalens i lovvedtaket, enda mer i 1951 enn i 1935. På den ene siden var 

loven et uttrykk for en moderne forståelse av og omsorg for dyrenes velferd. Dyrenes ve og 

vel skulle beskyttes ved lov. På den andre siden hadde samfunnsutviklingen langt på vei 

løpt fra de forhold som bestemmelsen tok sikte på å regulere. Den generelle 

samfunnsutviklingen både i første og andre halvdel av 1900-tallet førte til at hester i 

alminnelighet var blitt mindre viktige som transportmiddel. Bruken av sykkel859, jernbane, 

dampskip og biler860 som transportmiddel overtok hestekraftens stilling i det eldre 

samfunnet.  

På tross av ambivalensen som lå i lovvedtaket, var det mange tilhengere av bestemmelsen 

som argumenterte på en motsigelsesfri måte. Med det mener jeg at argumentene nærmest 

utelukkende hadde en moderne karakter. I og med at «omstreiferne» på mange måter var 

ansett som representanter for det gamle samfunnet, var både ambisjonene om å hindre 

deres mobilitet spesielt, og beskytte dyrene generelt, ansett som et moderne 

gjennombrudd. Det var «gammeldags i vår tid» å bruke hester slik som «omstreiferne» 

angivelig gjorde.861  

                                                   

858 
Selv om bestemmelsen led et nederlag i lagtinget i 1935, gikk den også den gangen gjennom odelstinget og 

ble foreslått som lov. I 1951 ble bestemmelsen vedtatt i odelstinget med enda mindre motstand, og til slutt også 

vedtatt av lagtinget. 
859

 På slutten av 1800-tallet kostet sykkelen 250 kroner, omtrent hele årslønnen for en tjenestekar i bygdene og 

rundt fjerdedelen av en industriarbeiders årslønn. Masseproduksjon gjorde imidlertid den billigere etter hvert og 

fra begynnelsen av 1900-tallet, således ble den ble tatt i mer allmenn bruk, se Per Fuglum: Norges historie. 

Norge i Støpeskjeen 1884-1920, Bind 12 Oslo: Cappelen forlag 1978: 164.   
860

 I 1900 var det registrert to biler i Norge, antallet hadde steget til 6700 (inkl. busser) i 1920. Ved ca. 1940 var 

det 60 500 bilder registrert i Norge. Mellom 1950 og 1960 – kjøp av bil var rasjonert frem til 1960 – økte antallet 

biler fra 150 000 til 215 000. Før opphevelsen av rasjoneringen var det et relativt lavt antall som årlig fikk sine 

søknader om lisens godkjent. I 1950-årene er det antatt at 3-4 prosent på landsbasis fikk sine søknader om å 

kjøpe bil innvilget. Denne informasjonen og statistikken er hentet fra Jan Monsrud: ‘Bilen ble allemannseie i 

1960»’, på https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/bilen-ble-allemannseie-i-1960, sist 

besøkt 4.3.2014. Også motorsykler var tatt i bruk når vi nærmer oss 1920-tallet. I 1920 var det således 4600 

motorsykler i bruk i landet, se Fuglum 1978: 162. 
861

 L.tid. 25.5.1935: 94 (Skarholt). 

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/bilen-ble-allemannseie-i-1960
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«Omstreiferne» ble gjort til et symbol på det gammeldagse. Med sitt angivelig ustadige og 

flyktige levesett var de sett på som malplasserte i et samfunn som selv var under 

umiskjennelig modernisering (industrialisering, urbanisering osv.). Idealet om 

stedbundethet var paradoksalt nok likevel gjeldende i dette samfunnet. Dessuten førte 

teknologiske nyvinninger i kommunikasjon og samferdsel til at samfunnet på tross av 

idealet om bofasthet, likevel hadde fått et langt mer mobilt preg enn tidligere – og 

Stortinget og lovgiverne var sentrale aktører i denne utbyggingen. Toget er et godt 

eksempel.862 Med toget ble transport av personer og gods flerfoldige ganger mer effektiv 

enn den gang hesten var det dominerende transportmidlet. For mange lovgivere var derfor 

motstand mot «omstreiferlivet» og bruken av hester til transport to sider av samme sak: 

En kamp for fremskritt og sivilisasjon. Lovgivere med en sterk, moderne fremskrittstro 

beskyldte motstanderne av forbudet for å handle ut fra en «forloren sentimentalitet».863 

Det ble uttalt at motstandernes argumenter hadde et «poetisk skjær» over seg.864 

Mange av lovgiverne var klar over – både i 1935 og 1951 – at «omstreiferne» og deres reising 

i «følger», altså «taterfølger», var på vikende front. Det var blitt et «sjeldnere» syn på 

midten av 1900-tallet enn tidligere.865 «Omstreiferuvesenet» var «avtagende», ble det 

sagt.866 Også det faktum at bilen var et diskusjonsmoment i debattene, i både Odelstinget 

og Lagtinget, bekrefter dette. Likeledes var politietaten og lensmannsvesenet klar over at 

det typiske for «omstreifere» ikke lenger var å bruke hester, men at mange personer 

tilhørende taterne allerede hadde begynt å ta i bruk biler.867 Også båtbruk var vanlig, 

spesielt langs kysten, og mange såkalte båtfanter hadde tatt i bruk motorbåter.868 

                                                   

862
 «Det var engang … Mor Storting hadde tre sønner. Brødrene het Båt, Tog og Bil. Båt var den eldste av 

brødrene, og uhorvelig sterk. Han hadde tatt på seg å bære fram alt gods langs kysten vår og til mange fremmede 

land… Mor Storting hadde sørget for en brygge her og en brygge der, slik at han kunne få kvile underveis den 

lange veien langs kysten… Tog var den nest eldste av brødrene og kraftig, om ikke så sterk som bror Båt. Han 

hadde tatt på seg å bære fram alt gods inn i landet… Mor Storting hadde sørget for spor, med en stasjon her og 

en stasjon der… Bil var den yngste av brødrene, og ikke på langt nær så sterk som Båt og Tog. Han bar en liten 

klatt gods i en vending. Flink og rask var han og hjalp brødrene Båt og Tog med å bære gods dem imellom fra 

båt til Tog og fra Tog til Båt…», se Karl Erik Mellqvist: ‘Et eventyr om transport’, i Kari Bruun Wyller og 

Thomas Chr. Wyller (red.): Samferdsel og Samfunn, Oslo : Gyldendal 1978: s. 9. 
863

 L.tid. 25.5.1935: 95 (Nilssen). 
864

 O.tid. 9.5.1935: 345 (Ørbæk).  
865

 L.tid. 25.5.1935: 93 (Solberg). 
866

 O.tid. 9.5.1935: 345 (Ørbæk). 
867

 Lensmannen i Kvikne mente i 1935 at «taterne nu [fartet] omkring i biler og reiser direkte gjennem bygden 

og er vanskelig å treffe», se RA,PA-0793, Fh, L0154, L0007: «Kvikne lensmannskontor til politimesteren i 
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I den kollektive hukommelsen til så vel majoritetssamfunnet som taterne, har 

dyrevernlovens forbud mot hestehold blitt forstått som en grov diskriminering av gruppen. 

Loven i seg selv må da også kunne karakteriseres som sådan. Forbudet mot hestehold var 

en «særbestemmelse» rettet mot folkegruppen, og i debattene ser vi at lovgiverne med 

benevnelsen «omstreiferne» langt på vei siktet til taterne. Den foreliggende studien viser 

likevel at virkningen av bestemmelsen om hestehold, i form av lovanvendelse, ikke var 

omfattende.  

Virkningen av lover må likevel ikke bare vurderes ut fra deres konkrete praktisering. Lover 

har også en atferdsregulerende funksjon. Dette tvinger frem spørsmålet: Førte forbudet 

mot hestehold til at personer tilhørende taterne kvittet seg med sine hester eller eventuelt 

lot være å bruke dem på sine reiser? Kildene og metoden for denne studien er ikke 

nødvendigvis de mest ideelle til å besvare slike spørsmål. Tater-/romaniutvalget har 

derimot i sitt arbeid foretatt intervjuer for å kaste lys over forbudet mot hestehold. Av 

Tater-/romaniutvalgets sekretariatsleder har jeg fått videreformidlet noen av intervjuenes 

funn som skal redegjøres for i det følgende.869  

Flere av informantene som Tater-/romaniutvalget har snakket med i forbindelse med 

utvalgets arbeid, var selv barn ved innføringen av hesteforbudet i 1951.870 De har fortalt at 

deres foreldre og besteforeldre som hadde hest(er), solgte disse som en konsekvens av 

forbudet. Én informant kunne huske at de måtte kjøpe sykkel sommeren 1951, at de syklet 

rundt omkring, og slik solgte sine varer. Enkelte intervjuobjekter har gitt uttrykk for at de 

trosset forbudet ved å «gjemme» hestene for en tid, i håp om at forbudet ikke kom til å bli 

praktisert strengt, men at dette ikke stemte og at de solgte hestene etter hvert. En annen 

informant har opplyst Tater-/romaniutvalget om at det gikk noen rykter den gangen om at 

                                                                                                                                                               

Østerdal», 9.11.1935. Det samme gjaldt en politibetjent fra Ringerike som hadde «her i utkanten av byen 

[observert] en bil med omstreifere», se RA,PA-0793, Fo, L0239: «Brev fra politibetjent i Ringerike 

politimesterembede til Justis- og politidepartementet», 24.10.1935. Se også Oslo politikammer, Akter i 

straffesaker, Nr. 3568 (1957): Saksnummer 824/57. 
868

 Lensmannen i Herdla (Hordaland) mente at «omstreiferne» den senere tid hadde «skaffet sig motorbåt, 

hvormed de ferdes og på hvilken de har logi», se RA,PA-0793, Fo, L0240: «Herdla lensmannskontor til 

politimesteren i Hordaland», 16.12.1935. For øvrig var det i en sak fra 1930 opplyst at «omstreiferen» reiste 

omkring i Sogn på en motorbåt, se Statsarkivet i Bergen, Sogn politikammer, eksenummer 54, saksnumre 1-99: 

«Påtegning fra Høyanger politistasjon til politimesteren i Sogn», 03.06.1930. 
869

 Denne informasjonen er meddelt meg i en e-post fra tater-/romaniutvalgets sekretariatsleder Ingvill Thorson 

Plesner. I e-posten fulgte med en transkribering av de aktuelle utsagn, 23.12.2014. Det takker jeg henne for. 
870

 Dette avsnittet bygger på ibid. 
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dersom de trosset forbudet, kunne hesten bli «tatt av» lensmannen eller slaktet. En annen 

person har fortalt at foreldrene fortsatte å bruke hest og vogn ved reiser, men bare 

innenfor kommunens grenser. I et annet tilfelle ble det oppgitt at faren reiste til «Mart’n» 

med hest også i 1951/1952, men at han sluttet med dette på grunn av forbudet. Disse 

opplysningene tyder på at lovens atferdsregulerende funksjon var nokså effektiv for å 

oppfylle lovgivernes intensjon. Dette må tas i betraktning når lovens virke som helhet skal 

vurderes.  

Det har også eksistert ubekreftede påstander om at lensmenn etter 1951 skjøt hester som 

taterne brukte. Slike tilfeller har ikke vært mulig å bekrefte i undersøkelsen som ligger til 

grunn for den foreliggende avhandlingen. Det kan godt være at fratakelse eller slakting av 

hester har forekommet uten at loven ble anvendt – altså i utenomrettslig forstand. Dersom 

det har vært tilfelle, er det grunn til å tro at det har vært snakk om isolerte hendelser. Det 

er ikke sannsynlig at dette har vært en utbredt praksis, fordi det ganske sikkert ville ha 

etterlatt spor i arkivene, eksempelvis ved at de berørte anmeldte vedkommende lensmann. 

Å anta at taterne ikke krevde sin rett som alle andre – og dette på tross av den mistilliten 

som måtte prege forholdet mellom minoritet og majoritet – vil være en nedvurdering av 

gruppens tilpasning til og tilhørighet til landet. Hestens viktige stilling og betydning i 

tater-/romanikulturen – i tillegg til dens praktiske nytte – taler for at ofre for en slik 

utenomrettslig praksis høyst sannsynlig ville ha tatt til motmæle. Taterne anmeldte 

eksempelvis ulike forhold, de anmeldte tyveri av lommebok/koffert eller andre eiendeler 

som eksempelvis rasjoneringskort og liknende.871 Derfor virker det usannsynlig at hester 

skulle bli skutt uten at berørte personer anmeldte forholdet – om ikke anmeldelsen 

naturligvis kunne leveres til lensmannen som stod for ugjerningen, så i det minste til 

lensmannen ved neste korsvei. Dessuten, slik sakene overfor (delkapitlene 8.1 og 8.2) viser, 

fantes det fastlagte prosesser og rutiner ved slakt av dyr, og saksbehandlingen har etterlatt 

seg spor, eksempelvis i form av uttalelser fra distriktsdyrlegen og ordre fra lensmannen før 

dyret eventuelt ble slaktet. 

                                                   

871
 Se eksempelvis Statsarkivet i Trondheim, Uttrøndelag politikammer, anmeldelser 1942 (2.315). 
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Kapittel 10: Fremmedloven 

I dette kapitlet studerer jeg bestemmelsene i fremmedlovgivningen som var relevante for 

myndighetenes tilnærming til sigøynerne. Fokuset ligger hovedsakelig på de 

bestemmelsene som ble innført mot sigøynere i fremmedlovene av 1915 og 1927, samt disse 

bestemmelsenes opphevelse i 1956. I motsetning til fremmedloven av 1901, som ikke 

inneholdt bestemmelser rettet spesifikt mot «utenlandske tatere og sigøinere», ble loven 

innskjerpet under første verdenskrig. Fremmedloven av 1915 stadfestet nemlig at tatere og 

sigøynere ikke skulle tildeles tillatelse til omvandrende håndverksarbeid. I neste omgang, i 

1927, ble det innført eksplisitt forbud mot adgangen til «sigøynere og andre omstreifere» til 

landet – heretter omtalt som adgangsforbudet. Dette adgangsforbudet ble ikke opphevet 

før i 1956, da en ny fremmedlov trådte i kraft. I dette kapitlet søkes svar på følgende 

spørsmål: Hva var argumentene for ikke å tildele såkalte utenlandske tatere og sigøynere 

tillatelse til omvandrende handel i 1915? Hvorfor ble det vedtatt forbud mot deres adgang 

til riket i 1927? Hva bestod lovgivernes argumenter av for å vedta adgangsforbudet? 

Hvorfor ble bestemmelsene som omhandlet sigøynere tatt ut av fremmedloven ved dens 

revisjon i 1956?  

10.1 Fremmedloven av 1901 

«Loven om anmeldelse av reisende og fremmede» (fremmedloven) fra 1901 representerte et 

brudd med det innvandringsregimet som hadde vært herskende siden 1860 da passtvangen 

ble opphevet.872 Opphevelsen av passtvangen var ukontroversiell da det ble vedtatt i 1860, 

dette gjaldt også for tatere og sigøynere som eksplisitt fikk tillatelse til å komme til 

Norge.873 Selv om fremmedloven av 1901 ikke gjeninnførte noen passtvang, innebar 

meldeplikten og legitimasjonskravet et brudd med passfriheten. Historikeren Jan Eivind 

Myhre oppsummerer myndighetenes generelle motivasjoner bak 1901-loven på en god 

måte: 

                                                   

872
 Jan Eivind Myhre: ‘Det liberale innvandringsregimet 1860-1901’, i Kjeldstadli (red.): Norsk 

innvandringshistorie. I nassjonalstatens tid 1814-1940, Oslo: Pax forlag 2003: 196.  
873

 Ibid: 198. Det innenlandske passystemet opphørte samtidig som passfriheten ble innført. Litt tidligere, i 1854, 

hadde dessuten loven om tjenestetvang for arbeidsfolk også blitt fjernet. Jødene fikk videre adgang til landet i 

1851. 
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Lovgiverne hadde tre typer samfunnshensyn i hodet. Det første gjaldt 

arbeidsmarkedet. Hensikten var ikke å begrense konkurransen, men å begrense den 

uriktige konkurransen og de uverdige elementene. I så måte gled hensynet over i 

fenomen nummer to: Man ønsket å holde ute vagabonder og dagdrivere, kriminelle og 

drikkfeldige som man mente stadig strømmet over grensen fra Sverige. Det tredje 

punktet gjaldt landets sikkerhet. […Det] hadde absolutt alt å gjøre med hva slags 

fremmede som oppholdt seg i landet.
874

 

I 1888 ble Norges første statsborgerskapslov vedtatt. Den baserte seg på prinsippet om 

avstamning, jus sanguinis. Dette varslet et brudd med det liberale innvandringsregimet 

ved at den etablerte et skille mellom norske statsborgere og andre, samt grunnet enkelte 

bestemmelser i loven om nordmenns fortrinnsrett på deler av arbeidsmarkedet.875 Ved 

siden av avstamningsprinsippet spilte bopel en rolle i statsborgerskapsloven.876 Før 1888 

var domisilprinsippet herskende. Den som hadde fast bopel i Norge var for å regne som 

kongens undersått.877 Avstamningsprinsippet som ble innført med statsborgerskapsloven 

av 1888 var slikt sett et radikalt brudd med den tidligere ordningen. Bopel var riktignok 

fortsatt et viktig kriterium, men ikke det eneste grunnlaget for å erverve borgerskap.878 I 

alle fall ble det med loven av 1888 for første gang etablert et skille mellom hvem som var 

nordmenn og ikke.  

Fremmedloven fra 1901 var i streng forstand likevel ikke noen lov om innvandring; den 

inneholdt eksempelvis ingen bestemmelser som nektet personer eller grupper innreise til 

landet.879 Historikeren Knut Kjeldstadli omtaler loven heller som en «kontrollov» med 

bakgrunn i lovens bestemmelser om oppholdsbok og andre legitimasjonskrav til 

utlendinger. I henhold til loven skulle utlendinger som søkte arbeid i Norge, men som ikke 

hadde norsk statsborgerskap eller såkalt «infødsret», ved ankomsten melde seg for politiet. 

De skulle da bli tildelt en oppholdsbok av politiet. Loven inneholdt også bestemmelser om 

at hoteller og nattherberger skulle føre såkalte fremmedbok. Videre mener Kjeldstadli at 

kontrollaspektet ved loven gjorde den til en «fattiglov, på linje med lovgivningen i mange 
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 Myhre 2003: 213 og 214. 

875
 Jan Eivind Myhre: ‘Å holde rede på folk – 1800-tallets innvandring i fugleperspektivet’, i Knut Kjeldstadli 

(red.): Norsk innvandringshistorie. I nassjonalstatens tid 1814-1940, Oslo: Pax forlag 2003: 190. 
876

 Erik Dons: Norsk statsborgerrett, Oslo: Tanum 1947: 10. 
877

 Ibid: 22. 
878

 Ibid: 27. 
879

 Knut Kjeldstadli: ‘Det statlige kontrollregimet’, i Kjeldstadli (red) 2003: 390. Se også Ot. Prp. Nr. 11 Ot. Prp. 

nr. 11, 1926 Om utferdigelse av en lov om utlendingers adgang til riket 1926: 1. 
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andre stater. Den inngikk i en samfunnspolitisk konjunktur omkring hundreårsskiftet da 

flere andre lover ble satt inn for å kontrollere underklassen».880  

Loven hjemlet også en rekke bestemmelser om utvisninger. Det var grunn til å utvise en 

utlending dersom vedkommende brøt meldeplikten til politiet, eller som tidligere var 

straffedømt, eller som kom ulovlig tilbake til riket etter å ha vært utvist.881 En utlending 

kunne i tillegg utvises dersom han ikke hadde noen midler til å sørge for seg selv eller hvis 

vedkommende ikke hadde noen utsikt til å arbeide på lovlig vis. Altså kunne 

vedkommende utvises dersom det kunne mistenkes at han eller hun levde av lediggang, 

tigging, eller kunne mistenkes for å drive med ulovlig omførselshandel. Omkring 11 000 

personer ble utvist i perioden 1901 til 1928.882 

10.2 Fremmedloven revideres i 1915 

Sigøyneres og tateres adgang til riket ble forbudt med revisjonen av fremmedloven i 1927, 

men gruppene ble satt i en særstilling, med tilhørende forbudstanke, allerede under første 

verdenskrig. Lovens ble riktignok også revidert i 1917, men det er kun bestemmelsene fra 

1915 som er relevant for vårt anliggende.883  

Ifølge regjeringens proposisjon i 1915, som ble forelagt Stortinget av justisminister Lars 

Abrahamsen884, hadde fremmedloven av 1901 vært til «megen nytte» siden dens tilblivelse. 

                                                   

880
 Kjeldstadli, 2003: 371. 

881
 Ibid. 

882
 Ibid: 373. Basert på Per-Olof Pettersons undersøkelse av første halvår i 1902 og første halvår 1913 

oppsummerer Knut Kjeldstadli motivasjonen for utvisningene slik: «Omkring tre av fire ble utvist enten fordi de 

ikke hadde meldt sin ankomst og skaffet seg oppholdsbok eller fordi de ikke fylte kravene til å få oppholdsbok, 

det vil si hadde ‘Midler til Livsophold eller har Udsigt til at skaffe sig lovligt Erhverv her i Landet’. I tillegg ble 

mange dømt fordi de hadde vendt tilbake til riket etter å ha vært utvist. […] Blant den siste firedelen ble nesten 

alle utvist på grunn av enten omkringdriven, lediggang, betleri eller drukkenskap, livsstilsforbrytelser, det som 

en i tida kalte ‘samfunnssykdommer’ […] Fremmedloven var altså en løsgjengerlov.  Men den kunne ramme 

også i det sosiale grenselandet, i de mindre stødige sjiktene av arbeiderklassen…», Kjeldstadli (red.) 2003: 373 

og 375. 
883

 I 1917 kom en rekke skjerpelser og til dels nye bestemmelser. Hotellenes plikt til å registrere gjestene ble 

utvidet til å omfatte alle utlendinger i riket. Videre ble meldeplikten overfor utlendinger skjerpet og en lov påbød 
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Men erfaringen fra de siste år hadde vist at loven ikke var så effektiv som ønskelig.885 Som 

illustrasjon for dette synet gjenga regjeringen en lengre sekvens av en uttalelse fra 

politimesteren i Kristiania.  

Politimesteren i Kristiania mente på et allment plan at det var liten sammenheng mellom 

bestrebelsene for å praktisere løsgjengerloven for å få «landets egne omstreifende individer 

til at bli fastboende, og den likegyldighet, man viser overfor utenlandske omstreifere, som 

gives indpas her».886 Han mente at innvandringen til Norge hadde tiltatt betydelig og 

bestod av en «stor del individer, der staar meget lavt, hvad kundskaper, oplysning og til 

dels ogsaa arbeidsevne angaar». Det var, ifølge politimesteren, altfor lett for utlendinger å 

få oppholdsbok, og særlig gjaldt dette «alle de omreisende og omstreifende individer […]: 

handelsmænd, skjærslipere, sagfilere, musikanter, sigøinere o.l. […]».887 Her er det viktig å 

merke seg at politimesteren ikke utelukkende fokuserte på sigøynere, samtdig som det ut 

fra sammenhengen er rimelig å tolke hans forståelse av «sigøinere» som en sosio-

økonomisk gruppe heller enn en etnisk gruppe. Han siktet til omvandrende 

handelsreisende generelt, deriblant sigøynerne.      

Politimesteren fremsatte videre konkrete klagepunkter overfor de ulike gruppene som han 

henviste til med den vide kategorien: «omstreifere». Den første gruppen bestod av russiske 

sagfilere og skjærslipere. Det var ikke noe behov for dem, og dermed var det 

«meningsløst» å tildele dem oppholdsbøker. Dernest anførte politimesteren om jødene at 

de for det meste drev med ulovlig handel. Ifølge ham var denne virksomheten vanskelig for 

politiet å bevise ulovligheten av. Saker om ulovlig handel kostet derfor staten store 

utgifter. Innvandringen bestod for øvrig av en del russere, dansker og svensker som hadde 

«optraadt som revolutionære talere og opviglere». I tillegg var det «sigøinertrupper og 

musikanter» som politimesteren også mente var meningsløst å tildele oppholdsbøker til, 

og dette forhold trengte ifølge ham ingen nærmere forklaring.888   
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 Ot. prp. nr. 9, 1915 Om forandringer i fremmedloven og folkeregisterloven: 2. Mine kursiv. 
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 Ibid: 3. Mine kursiv. 
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 Ibid: 2 og 3. 
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 Ibid: 3. 
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I regjeringens redegjørelse for saken fremhevet justisministeren Abrahamsen også klager 

fra indbyggere i Brumunddal som var «overordentlig genert av omreisende taterfølger» 

som hadde gjort forholdene «ganske utaalelige». Distriktets lensmann hadde i 

anledningen opplyst at taterne ofte gikk i følger på 10-15 personer og at det var vanskelig å 

«skride ind mot dem».889  

Også politimesteren i Hamar uttalte seg om saken og sluttet seg fullt ut til klagene fra 

Brumunddal. Årlig kom det ifølge politimesteren klager fra befolkningen 

over den ængstelse, ufred og ulempe disse omstreifende sigøinderbander medfører for 

befolkningen, navnlig paa landet og i avsidesliggende bygdelag. Ofte gjør de sig ogsaa 

skyldige i saavel mindre som større lovovertrædelser, der dog yderst vanskelig og 

oftest kun med stort besvær og omkostninger lar sig forfølge til straf, utvisning etc. for 

vedkommende. Disse omstreifere, oftest utenlandske personer, der væsentlig lever av 

‘snyterier’ ved at spaa, musicere, hestebytte, reparere kobbertøi m. m. m., foruten at 

tigge eller ta sig til rette, burde ikke tilstedes adgang til at komme ind i landet eller 

ialfald straks utvises igjen. […] De [omstreiferne] er ogsaa ret ofte befængt med 

smitsomme sygdommer, som de bringer med ut over bygderne, uten at 

sundhetsvæsenet kan skride ind, før det er for sent […].
890

 

Hvilken linje skulle så norske myndigheter legge seg på? Forslaget fra regjeringen var 

nokså identisk med de ordninger som var gjeldende i blant annet Sverige og Tyskland. 

Sigøynere skulle alltid, mente departementet, være utelukket fra å få tillatelse til 

omreisende næringer. Regjeringen var dermed enig med ovennevnte politimestrenes 

reservasjoner. Med hensyn til ulovlig omførselshandel, viste justisministeren til 

handelsloven og dens bestemmelser vedrørende dette. Ifølge handelsloven kunne tillatelse 

fra politiet tildeles utlendinger, men de måtte ha oppholdt seg i landet uavbrutt i minst ett 

år.891 Temaet omførselshandel var altså ikke relevant for regjeringen i denne 

sammenhengen.  

Håndverk og «lignende haandtering» stilte det seg derimot annerledes med. Slik 

virksomhet var ikke regulert og betinget dermed heller ikke politiets tillatelse. I denne 
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 Ibid: 3. 
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 Ibid: 3 og 4. Min kursiv. Det var relativt vanlig at bekymringer fremkom mot fremmede, altså folk som ikke 

var lokale, som kom til bygdene. I en sak fra 1908 fant politiet det nødvendig å arrestere en såkalt svensk 

løsgjenger, «kvindfolkene paa gaarden var ræd fyrens stygge udseende» stod det å lese i politiets rapport, se 

Statsarkivet i Hamar, Glommendal politimesterembede, henlagte anmeldelser, eske 17.  
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anledning ble det vist til lovgivningen i andre land.892 I Sverige måtte utlendinger som 

levde av ambulerende yrker søke politiet om slik tillatelse. Også i Tyskland var det 

nødvendig med tillatelse for å kunne drive med ambulerende yrker. Men slike tillatelser 

skulle aldri tildeles sigøynere og såkalte landstrykere.893  

Hva gjelder utvisning av utenlandske sigøynere og tatere, mente justisministeren at også 

norske myndigheter burde utvise «utenlandske tatere, musikanter og lignende 

omstreifende utlændinger».894 Dette var særlig påkrevet fordi nabolandene Sverige og 

Danmark allerede hadde vedtatt slike bestemmelser. På tross av dette ble det ikke foreslått 

noen utvisningsbestemmelser overfor «utenlandske tatere» fordi lovgivningen for øvrig var 

ansett som tilstrekkelig til beskyttelse mot dem. Handelslovens bestemmelser om 

omførselshandel og lov om dramatiske og andre offentlige forestillinger fra 1875 ble nevnt 

som eksempler i denne sammenhengen.  

Videre pekte justisministeren på bestemmelsene i fremmedlovens paragraf 6 angående 

utvisninger. Den som brøt bestemmelsene om meldeplikt (jf. paragraf 3 i loven), kunne i 

henhold til 6, litra a, utvises. Litra b var opprinnelig foreslått som en bestemmelse i 

løsgjengerloven.895 Bestemmelsen ble heller inkorporert i fremmedloven. Det ble her 

stadfestet utvisninge av personer som henga seg til «lediggang eller omkringdriven uden at 

kunne paavise lovligt erhverv eller under saadanne omstændigheder, at der er grund til at 

antage, at han helt eller delvis ernærer sig ved strafbare handlinger».896 Dessuten kom 

tillegget som regjeringen foreslo i 1915 – denne ble foreslått under post II – og hadde etter 

lovvedtaket følgende ordlyd: «Hvis nogen, som ikke er norsk statsborger, vil søke erhverv 
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 Her inngikk Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike og Frankrike. 
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 Ibid: 13. 
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 Ibid: 15. 
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 I redegjørelsen for løsgjengerloven mente regjeringen at man løsgjengerlovens i tillegg til å imøtegå hjemlige 
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maa antages at have øvet ligeoverfor deslige Personer», se Oth. Prp. Nr. 2, 1898/99: s. 13. 
896

 Lov om anmeldelse af reisende og fremmede av 4. mai 1901, paragraf 6. 
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under reise eller vandring fra sted til sted ved haandverk eller anden haandtering, maa han 

ha tilladelse av politiet. […] Tilladelsen maa ikke gives til sigøinere eller tatere […]».897 

I sin behandling av regjeringens lovforslag i 1915 mente justiskomiteen likeledes at 

fremmedloven av 1901 ikke hadde vært effektiv nok.898 Komiteens flertall sluttet seg i det 

store og hele til regjeringens lovforslag. Bare en representant, Guttorm Fløistad899 (H), var 

mot forslaget i sin helhet. Ifølge ham inneholdt revisjonen så store forandringer at 

forslaget «principalt» burde forkastes i sin helhet. Her er det viktig å merke seg at den 

eneste endringen Fløistad faktisk stilte seg bak var post II – altså bestemmelsen 

vedrørende de såkalte utenlandske tatere og sigøynere.900 Ved en senere anledning utdypet 

Fløistad sin posisjon.901 Han oppsummerte lovforslaget med ordtaket om at «mat og drikke 

skal den have, som over fjeld har faret». I stedet for å vedta en slik lov burde man ifølge 

Fløistad heller være gjestfrie. Han mente at endringene på dette området siden 1901 ikke 

rettferdiggjorde en så «hastig lovforandring». Dessuten anførte Fløistad at landets 

politistyrke ikke hadde tilstrekkelig kapasitet til å sette den foreslåtte lov ut i livet.902 

Etter å ha fått justiskomiteens innstilling, ble lovforslaget tatt opp til diskusjon i 

Odelstinget. Justiskomiteens leder, Edvard Hagerup Bull903, opponerte mot Fløistad og 

mente at det nettopp hadde funnet sted store endringer siden 1901, spesielt etter 

krigsutbruddet.904 Hagerup Bull uttalte dessuten at det fantes «visse klasser av de 

personer, det her gjælder – tatere og zigøinere – som volder megen uleilighet omkring i 

distrikterne, og som det kan være hensigtsmæssig, at man finder raad til at holde væk».905  

                                                   

897
 Lov om forandringer i og tillæg til lov av 4de mai 1901 om anmeldelse av reisende og fremmede, 22. juni 

1915. Mine kursiv. 
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899
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En helt ny bestemmelse angående utvisning av utlendinger som i løpet av de siste fem år 

hadde vært straffede, ble også foreslått i litra c til paragraf 6.906 Også denne ville Fløistad 

ha vekk fordi dette minnet om «det tyske politisystem, den tyske jernhaand over folket».907 

Justisminister Abrahamsen kontret dette med at man i Europa hadde vedtatt strenge lover 

for å hindre «utskuddet» fra å komme inn over deres grenser, og at det var uakseptabelt at 

Norge skulle gjøre seg til «Europas kloak».908 Justisministerens uttalelse representerte en 

typisk befolkningspolitisk posisjon for denne perioden. På den ene siden så man på 

utvandring av nordmenn som et tap for landet, mens innvandring på den andre siden ble 

sett på som et dårlig innskudd. «Mens Norge mistet de gode i den internasjonale 

konkurransen om ’de bedste befolkningskræfter’, mottok landet de dårlige. […] 

Innvandrere fikk mange barn, mente en – og siktet da gjerne til sigøynere, tatere og jøder, 

mens barnetallet ellers gikk ned i Norge».909 

Under diskusjonene av post II i Odelstinget, uttalte stortingsrepresentanten for 

Kristiansund, Jonas Hestnes910 (V), at bestemmelsen ikke hadde gjort et «absolut behagelig 

indtryk» på ham. Hestnes kunne ikke forstå hvorfor bestemmelsen ikke trengte ytterligere 

redegjørelse fra regjeringens side. Han mente at parallellene mellom bestemmelsen om å 

nekte sigøynere og tatere tillatelse til å drive håndverk og det historiske forbudet mot 

jødenes adgang til riket før 1851 var en rimelig sammenlikning.911 Bestemmelsen var etter 

Hestnes mening «adskillig haardbar for ikke at sige rigorøs». På tross av dette fremmet 

ikke Hestnes noen motforslag til justiskomiteens innstilling. Han ønsket derimot å få 

opplyst hvorvidt bestemmelsen var å forstå som et forbud mot «at disse mennesker skal 

komme ind i landet[…]» eller om forbudet kun gjaldt deres reising forskjellige steder i 
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908

 Ibid: 807.  
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landet.912 Som vi skal komme tilbake til, var dette en betimelig og observant 

problematisering av bestemmelsen. Hestnes ville ikke være med på lovforslaget dersom 

det var å forstå som et absolutt forbud. Ikke alle «av disse mennesker kan regnes for at 

være farlige individer», anførte han. Tvert imot var en god del av dem bra mennesker og 

det var feil å «sætte disse folk, fordi de hører til en egen stamme, i en særegen klasse 

fremfor andre folk».913  

Den andre representanten som tok bestemmelsen til motmæle, var Carl Bonnevie (Ap).914 

Han innrømmet riktignok skjerpede bestemmelser var ønskelig for å kunne øve kontroll 

mot disse menneskene, men forslaget gikk for langt. Også Bonnevie gjentok Hestnes sitt 

argument om at det å nekte disse gruppene å søke erverv under vandring, var 

ensbetydende med at de ble forhindret fra å komme inn i landet.915 

Forsvarerne av bestemmelsen var blant annet tidligere nevnte justisminister Abrahamsen, 

leder av justiskomiteen (nr. 2) Hagerup Bull og nevnte Fløistad som var medlem i samme 

komité, samt Wollert Konow (V).916 Hagerup Bull argumenterte – med klar adresse til 

Hestnes sitt innlegg – for at bestemmelsen kun var en regulering av handel, og ikke mot 

gruppene i seg selv. Den ubegrensede næringsfriheten nødvendiggjorde lovendringen slik 

at «disse personer ikke skal ha fri adgang til at drive haandverk i omvanken».917 Likevel 

gikk Hagerup Bull raskt over til å snakke om regulering, ikke av handelen, men av 

gruppene det her var tale om. Selv om det kunne synes strengt å nekte tatere og sigøynere 

slike tillatelser, bekreftet «alle beretninger fra de distrikter, hvor man er […] hjemsøkt av 

denne landeplage, [...] at det er nødvendig at faa sat en effektiv stopper for det uvæsen 

[…]».918  

Justisministeren tok ordet i debatten og minnet om at det var bekjent sak for alle at «at 

omstreifende tatere og sigøinere er en sand landplage, de volder skræk og uro rundt om 
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paa landsbygden i en grad, som man ikke gjør sig nogen rigtig forestilling om i byerne 

[…]».919 Av justisministerens argumentasjon er det dessuten lett å se at han fryktet en 

domino-effekt ved at den nylig skjerpede svenske og danske lovgivningen mot gruppene 

kunne føre til at flere kom til Norge. Dersom gruppene hadde til hensikt til å bosette seg 

«som gode borgere, drive næring som fastboende folk», så var måtte ikke forslaget forstås 

som et adgangsforbud. Det bestemmelsen tok sikte på, hevdet justisministeren, var kun å 

hindre gruppene i å «streife rundt paa landsbygden til plage for alle og enhver». 

Justisministeren stilte representantene det retoriske spørsmålet om hvorvidt de trodde at 

man var «tjent med en saadan invasion, om det tjener til at fremme arbeidslivet eller 

fremme ro og tryghet rundt paa landsbygden».920 

Den tidligere nevnte representanten Fløistad (H), som var blant bestemmelsens tilhengere, 

pekte på kontinuiteten i landets lover med hensyn til intensjonen om å «umuliggjøre en 

omvanken av folk, saaledes som tilfældet er med fantefolket».921 Konow (V) mente også at 

sigøynere og tatere var den «værste landeplage». Historier fra bygdene tjente som 

vitnesbyrd på dette området, ifølge Konow: «[D]e brænder av laavene og ensomme 

gaarder, hvorfra de er utvist. Der gaar saa mange uhyggelige rykter om dem [sigøynere og 

tatere], og folk er for en del terrorisert av disse tatere [..].922  

Bestemmelsen angående sigøynere i lovforslaget ble enstemmig vedtatt av Odelstinget, til 

tross for de reservasjoner og protester. Heller ikke lagtinget hadde noen merknader til 

bestemmelsen.  

Justis- og Politidepartementet sendte et rundskriv til amtmennene 22. juli 1915 vedrørende 

praktiseringen av det nylig vedtatte tillegget i fremmedloven av 1901. I denne sammenheng 

er det lovens post II som er relevant. I rundskrivet ble det fremhevet at det var nødvendig 

med polititillatelse for å drive med omvandrende næringsvirksomhet hvis politiet skulle 

kunne føre kontroll med utlendinger som søkte arbeid med «haandverk eller liknende 
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haandtering (skjærslipning, sagfiling, kjeleflikking, fortinning o.l.)».923 Denne tillatelsen, 

stod det å lese, skulle uavhengig av såkalt innfødsrett eller tidligere opphold i landet. De 

som oppholdt seg i Norge ved lovens ikrafttredelse, og som ble rammet av bestemmelsen, 

måtte innen tre måneder søke om denne tillatelsen. Det påpektes at, i tillegg til sigøynere 

og tatere, skulle tillatelsen ikke tildeles personer hvis «omstændighetene taler mot at gi 

[dem] adgang til at opholde sig i landet».924 Det er rimelig å tolke sistnevnte avklaring i 

retning av at post II var å anse som et forbud mot adgang, altså avvisning og utvisning, 

heller enn en regulering av omvandrende håndverksarbeid. Dette fremtrer enda tydeligere 

videre i rundskrivet: 

Det fremgaar i det hele av lovens forarbeider, at bestemmelsens hensigt netop er at 

aapne politiet adgang til at utvise utenlandske tatere og andre omstreifere allerede ved 

ankomsten til riket, idet politiet da straks negter tilladelsen, jfr. post 3 ovenfor. De 

enkelte politimyndigheter bør ved indbyrdes samarbeide søke at hindre, at hindre, at 

nogen, som er negtet tilladelse til erhverv under omvandring, faar anledning til at drive 

omkring i riket.
925

 

Tanken var altså å gi politiet et verktøy til enten å kunne avvise personer eller utvise dem 

ved ankomst til landet. Imidlertid gikk departementet lengre i sin forståelse av 

bestemmelsen enn dette avvisningstanken. Det var i tillegg et mål å bruke bestemmelsen 

til å utvise personer som allerede oppholdt seg i Norge: 

Det er tanken, at den utvisningsmyndighet, loven hjemler politiet, alene skal benyttes 

til fremme av dens hensigt: at fjerne fra landet indvandrede personer, som enten 

allerede er eller med rimelighet kan befrygtes at ville bli til skade for samfundet. 

Adgangen til at utvise den, som har undlatt at gjøre anmeldelse overensstemmende 

med § 3, bør derfor regelmæssig kun benyttes, naar vedkommende ikke har 

tilstrækkelige midler til livsophold eller utsigt til lovlig erhverv, eller der forøvrig 

foreligger positive grunde til at fjerne ham fra landet. I saa henseende bemerkes, at de 

nye lovbestemmelser med den utvidede adgang til utvisning ikke alene tilsigter at 

holde ute personer, som paa grund av personlige egenskaper ikke kan ansees som en 

ønskelig befolkningstilvekst, men ogsaa at vanskeliggjøre opholdet for personer, som 

mag, antages at være kommet hertil for at drive en for landet skadelig virksomhet, t. 

eks. som spion for fremmed magt.
926
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Det er rimelig å tolke rundskrivets intensjon i retning av at tatere og sigøynere ble ansett 

som lite «ønskelig befolkningstilvekst». Det er mye som taler for at tatere og sigøynere ble 

eksplisitt nevnt i loven for å fjerne enhver tvil om at personers tilhørighet til gruppene i seg 

selv – «positive grunde» – kvalifiserte dem til avvisning eller utvisning. Altså var det ikke 

behov for å undersøke betingelsene for utvisning som var skissert i paragraf 6. Disse 

bestod av (litra a) brudd på meldeplikten, (litra b) «ørkesløshet og omkringdriven uten at 

kunne paavise lovlig erhverv», samt (litra c) tidligere straffedom fem år tilbake i tid.927  

Skal man dermed vektlegge lovens aspekt som var relatert til næringslovgivningen eller var 

dette et teknisk verktøy som var basert på en prinsipiell avvisningslinje overfor gruppene? 

Med andre ord: Var dette et implisitt forbud mot sigøynernes adgang til landet, eller rettet 

bestemmelsens forbud seg kun mot gruppenes «omstreifende» håndverksvirksomhet? 

Foreløpig kan vi konkludere med at mye talte for at bestemmelsen hadde til hensikt å 

etablere et forbud mot gruppene som sådan. Dette spørsmålet vender jeg tilbake til både i 

neste kapittel, og i avslutningen nedenfor. 

10.3 Fremmedlovens revisjon og adgangsforbudet i 1927 

Fremmedloven av 1927 ble vedtatt under Ivar Lykkes Høyre-regjering og var en 

samordning av de allerede eksisterende bestemmelsene, samt noen nye prinsipper.928 I sin 

presentasjon av lovforslaget i 1926 fastslo justisminister Paal Berg929 at de gjeldende 

bestemmelser hadde vært utilstrekkelige til å «regulere og kontrollere innvandringen av 

utlendinger».930 Utvandringen av arbeidsdyktig ungdom til utlandet ble på nytt utpekt 

som en uønskelig trend. Dette var som tidligere omtalt ikke noe nytt i politikernes 

motivasjon for fremmedlover. En alminnelig utbredt tanke var at utvandrerne var «verdens 

vinning og landets tap».931 Justisministeren mente at utvandringen var et bevis for at 

landets egne borgere slet med å finne «tilfredsstillende beskjeftigelse». Derfor var det 
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uriktig å tillate at utlendinger i ubegrenset grad innvandret til landet for å søke arbeid. 

Utviklingen hadde i alle fall gjort det nødvendig å få en «virkelig innvandringslov».932  

Adgangsforbudet mot sigøynere og «andre omstreifere» var hjemlet i lovutkastets paragraf 

3, tredje ledd lød som følger:  «Sigøinere og andre omstreifere som ikke godtgjør å ha 

norsk statsborgerrett, skal nektes adgang til riket».933 Ifølge Justis- og Politidepartementet 

trengte ikke bestemmelsen om adgangsforbudet noen nærmere begrunnelse.934 At slike 

reguleringstiltak ikke ble utdypet nærmere var heller ikke noe nytt.935 Men det er 

interessant at man tok det for gitt at slike bestemmelser mot tatere og sigøynere var 

allment aksepterte og dermed ikke trengte utdypning. Som vi skal se i neste kapittel hang 

dette delvis sammen med at prinsippet om utvisning og avvisning av sigøynere allerede 

hadde virket i noen år før 1927, dog uten noen lovvedtak.936 937 

Bestemmelsen i fremmedloven av 1915 (post II) som forbød tatere og sigøynere å drive med 

omvandrende håndverks- og håndteringsarbeid, ble også videreført i fremmedloven av 

1927. Forbudet ble hjemlet i paragraf 14, første ledd.938 Heller ikke dette forbudet ble 

drøftet nærmere i 1926. Paragrafens andre ledd ble derimot berørt. Denne slo fast at 

personer uten norsk statsborgerskap som ga eller ville delta i «dramatiske forestillinger» 

måtte søke tillatelse til dette.939 Forholdet var allerede regulert ved lov siden 1875 og 

betinget polititillatelse.940 Men Norsk Skuespillerforbud hadde i 1921 og 1924 klagd på de 

mange utenlandske teaterselskaper og skuespillerensembler som opererte i Norge.941 Ved 

siden av at deres forestillinger ikke holdt «kunstneriske mål» og at det faktum at de var 

konkurrenter for landets egne reisende skuespillere, mente Skuespillerforbundet at de 

                                                   

932
 Enda en begrunnelse for den skjerpede fremmedkontrollen var at regler og praksis blant landene hadde blitt 
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11, 1926: 3. 
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utenlandske skuespillerensembler også bestod «vesentlig av meget dårlige krefter». 

Departementet var enig med Skuespillerforbundet i at det burde skapes et «bedre vern for 

norsk skuespillkunst mot tarvelig utenlandsk konkurranse».942  

Regjeringens lovforslag ble behandlet av justiskomiteen på slutten av året 1926. Som nevnt 

ble ikke bestemmelsene som er aktuelle for vår sammenheng – altså paragrafene 3, annet 

ledd, og 14 første ledd – gjenstand for noen diskusjon eller redegjørelse.943 Heller ikke da 

saken ble diskutert i Odelstinget i januar 1927, ble disse bestemmelsene diskutert.944  

10.4 «Sigøynerparagrafen» ut av fremmedloven i 1956 

Sommeren 1955 ble en gruppe på 21 franske sigøynere avvist av politiet på Fornebu.945 

Samme sommer ble et «sigøynerfølge» nektet oppholdstillatelse av politimesteren i 

Gudbrandsdalen, og saken havnet helt opp i Høyesterett da en av personene mente å være 

norsk statsborger.946 Disse hendelsene skapte oppmerksomhet rundt den såkalte 

sigøynerparagrafen i fremmedloven fra 1927 (paragraf 3, tredje ledd). I den forbindelse 

stilte stortingsrepresentanten Helge Seip (V)947 en rekke spørsmål til daværende 

justisminister Jens Christian Hauge948 i 1955.949 Ifølge Seip hadde lovbestemmelsen en form 

som var «uklar og uheldig».950 Han problematiserte også gruppebetegnelsen «sigøynere» 

og pekte på bestemmelsens diskriminerende aspekter: 

Jeg vet ikke om norske myndigheter har funnet noen vitenskapelig holdbar definisjon 

av hvilke mennesker som går inn under betegnelsen sigøyner. I tilfelle har man løst et 

problem som vitenskapsmenn ellers i verden ikke har funnet fram til noen tilnærmet 

enighet om. Men i alle tilfelle har vi i loven et eksempel på rasediskriminering som på 
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en opprørende måte bryter med vanlig norsk syn på medmennesker, og som er egnet 

til å kaste skam over Norges navn blant andre nasjoner.
951

 

Seips spørsmål til justisminister Hauge var konkret og angikk hvilke instrukser politiet 

hadde i anvendelsen av adgangsforbudet.952 Justisministeren innledet sitt svar med å 

annonsere den «nokså gjennomgående revisjon» av loven som var påbegynt. Om 

«sigøynerparagrafen» mente Hauge at den var «nokså stiv og hard».953 Videre mente 

Hauge at termen «sigøynere» var under lovens praktisering forstått som sigøynere som 

samtidig var omstreifere, og altså ikke «sigøynere som sådanne». Altså siktet 

justisministeren trolig til sigøynere som hadde et omvandrende levesett.954 

Hva som skulle forstås med sigøynerbetegnelsen, var også et tema i Gerhardsen-

regjeringens lovforslag fra 1956. Nå var Hauge erstattet med Jens Haugland som 

justisminister.955 I sin omtale av fremmedloven av 1927 fremhevet han at loven i første 

rekke hadde vært ment som en innvandringslov som skulle «verne landet mot 

konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft».956 Loven av 1927 ble således karakterisert som 

«stort sett tilfredsstillende» både med hensyn til de myndigheter som skulle anvende loven 

og for de utlendinger den rammet. Det var likevel visse svakheter og uklarheter som nå var 

foranledningen til lovforslaget. Hva gjelder «sigøynerparagrafen» spesifikt, anførte 

regjeringen at bestemmelsen var foreslått opphevet, «idet det ikke ansees riktig å ha regler 

i fremmedloven som kan oppfattes som rasediskriminerende».957  

I de senere år hadde bestemmelsen likevel ikke vært anvendt «særlig streng», ble det uttalt 

av Justisdepartementet. Mange «sigøynere og omstreifere» hadde pass og skilte seg heller 

ikke ut fra vanlige reisende, samt at de ofte reiste med bil og «ikke i gammeldagse 
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hestekjøretøyer e.l. […]».958 Dette førte til at de lettere enn før slapp gjennom 

grensekontrollen. Selv om departementet mente at «sigøynerparagrafen» burde tas ut av 

loven – fordi en slik bestemmelse var «prinsipielt uheldig og i strid med norsk 

rettsoppfatning å ha særbestemmelser i loven om avvisning av bestemte folkegrupper» – 

ble bestemmelsens innhold likevel tatt i forsvar og foreslått videreført. I den nye lovens 

paragraf 11, bokstav d ble det bestemt at en utlending kunne utvises «når det må antas at 

han helt eller delvis vil søke å ernære seg på ulovlig eller uhederlig måte eller som 

omstreifer o.l.». 959 

Regjeringen påpekte at mye talte for at bestemmelsen i den nye fremmedloven ikke var 

uttrykk for noen rasediskriminering, ettersom betegnelsen sigøyner var endret til 

omstreifer. En slik bestemmelse skulle ikke anvendes overfor sigøynere som ikke var 

omstreifende. De ovenfor omtalte episodene på 1950-tallet, da sigøynere var blitt nektet 

adgang til Norge, ble også berørt. Ifølge regjeringen var heller ingen av disse beslutningene 

rettet mot «sigøynerne som sådanne, men var utelukkende begrunnet i de angjeldendes 

manglende eksistensmidler og omstreifervirksomhet».960 

Departementet antar imidlertid at man fortsatt må ha adgang til å nekte innreise av 

utenlandske omstreifere og utlendinger som mangler midler til sitt livsopphold. Man er 

oppmerksom på det arbeid som drives av Norsk Misjon blandt Hjemløse for å bringe 

omstreifere tilbake til samfunnet og til å bli fastboende, – et arbeid som har båret gode 

frukter. Opphevelsen av «sigøynerparagrafen» betyr dog ikke at sigøynere som er 

omstreifere uhindret kan reise inn i landet og derved vanskeliggjøre det nyttige arbeid 

som drives av omstreifermisjonen.
961

  

På dette tvetydige grunnlaget ble altså den nye fremmedloven vedtatt med bestemmelsen 

om avvisning av utenlandske «omstreifere». Interessant nok påpekte regjeringen i sin 

redegjørelse for lovforslaget at betegnelsen «omstreifer» ikke var et entydig begrep: 

Det må imidlertid antas å ha hevd i norsk språkbruk, særlig siden Eilert Sundt i 1850-

årene tok opp arbeidet med å bedre disse menneskers kår. Hensett til dette skulle ikke 

bruken av uttrykket antas å volde særlige vansker i praksis.
962
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 Om «sigøynerparagrafen» uttalte justiskomiteen, under sin behandling av regjeringens 

lovforslag, at komiteen var enig med departementets posisjon i saken. Den nye 

bestemmelsen i paragraf 11 var berettiget og var anvendelig «uansett nasjonalitet og rase – 

og vil altså også kunne anvendes overfor sigøynere hvis de antas å være omstreifere».963 

Under behandlingen av lovforslaget i odelstinget rettet Finn Moe (Ap)964 kritiske spørsmål 

angående ordlyden av enkelte bestemmelser under paragraf 11, heriblant bestemmelsen om 

avvisning av «omstreifere o.l.». Moe problematiserte for det første ordlyden «når det må 

antas», hvordan skulle politimyndighetene kunne vite og ikke bare anta, anførte Moe.965 

Videre problematiserte han ordlyden «omstreifere o.l.» som han mente i for høy grad 

hvilte på politiets subjektive tolkning av hva «og liknende» var for noe. I sine kritiske 

bemerkninger i Odelstinget til paragraf 11, uttalte Moe at han håpet 

at politimyndighetene vil praktisere § 11 i den liberale ånd som hele loven er avfattet i. 

Og når det så en gang blir tale om å revidere loven, vil jeg håpe at man da sørger for å 

få noen bestemmelser som er mer presise, mere konkrete, bestemmelser som ikke 

åpner så store muligheter for fortolkninger, som igjen kan gi støtet til slike beklagelige 

tilfeller som har hatt i den senere tid, særlig med hensyn til sigøynere.
966

 

En ny fremmedlov uten noen «sigøynerparagraf» ble altså vedtatt i 1956, men fortsatt ble 

«omstreifere» utskilt som en gruppe som kunne nektes adgang til riket. 

Noen år senere, i forbindelse med FNs konvensjon mot rasediskriminering, foretok Ole F. 

Harbek, tidligere sekretær og byråsjef i Justisdepartementet, en diskusjon av hvordan 

«omstreifer»-betegnelsen måtte forstås:  

Ordene «etnisk opprinnelse» i art. 1, punkt 1 må antas å omfatte sigøynere og tatere. 

Norge har lovbestemmelser som retter seg mot omstreifere, se løsgjengerlovens §§ 7 

og 8 og fremmedlovens § 11 bokstav d, men disse bestemmelser retter seg mot formen 

for livsførsel, og antas der for ikke å stride mot konvensjonen.
967

 

                                                   

963
 Innst. O. XIV, 1956 Innstilling fra justiskomitéen om lov om utlendingers adgang til riket m.v. 

(Fremmedloven): 2. 
964

 Moe (1902-1971) var representant for Arbeiderpartiet for Oslo og var blant annet formann for Den utvidede 

utenriks- og konstitusjonskomité og Utenriks- og konstitusjonskomiteen i flere omganger i etterkrigstiden. 
965

 O. tid. 18.6.1956: 510. 
966

 Ibid: 511. 
967

 Ole. F. Harbek: ‘Utredning om Forbud mot rasediskriminering. Om nye lovbestemmelser for at 

Norge skal kunne ratifisere FN-konvensjonen av 21. desember 1965 om avskaffelse av alle former for 
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Harbek mente altså at betegnelsen «omstreifere» ikke siktet til noen etniske grupper, selv 

om den omfattet «sigøynere» og «tatere».  At en myndighetsperson retrospektivt foretar 

dette ressonementet kan forklares med vedkommendes forsøk for å «redde» og legitimere 

tidligere tiltak overfor gruppene, og det i en tidstypisk politisk korrekt språk; de ble 

fegnslet fordi de var kriminelle, ikke fordi de var sigøynere. En slik tendens gjorde seg også 

gjeldende i Tyskland etter andre verdenskrig. Høyesterett besluttet i 1956 således at 

forfølgelsen av sigøynere under Naziregimet før 1943 ikke var begrunnet ut fra rase, men 

kriminalpreventive og sikkerhetsmessige hensyn.968 Dermed hadde ikke sigøynere krav på 

erstatning for den behandlingen de fikk under Det tredje riket. Denne dommen ble 

riktignok reversert i 1963, men argumentasjonen er interessant.  

Ifølge Haave er Harbeks argumentasjon problematisk da «den livsformen bestemmelsene 

var rettet mot, historisk sett var særlig knyttet til grupper i det norske samfunnet som 

tradisjonelt var blitt oppfattet som etniske minoriteter (i eldre tid ‘raser’)».969 Det skal også 

tillegges at samme Harbek argumenterte helt annerledes på 1920-tallet i forbindelse med 

spørsmålet om å forby «omstreifere» å reise med hest.970 Harbeks argumentasjon den 

gangen bar mer preg av en etnisk forståelse av betegnelsen omstreifere enn det han ga 

uttrykk for i sin vurdering av lovverket på slutten av 1960-tallet. «Omstreifer»-betegnelsen 

ble foreslått tatt ut av fremmedloven på 1980-tallet. Utvalget som vurderte spørsmålet 

mente at bestemmelsen da hadde mindre «praktisk betydning enn før, bortsett fra nye 

former for gatesalg og musikk mm som nå florerer i bybildet. Dessuten er manges livsstil 

og holdning endret. Det møtes gjennomgående med forståelse i samfunnet, og en større 

variasjonsbredde blir tolerert».971 Videre påpekte utvalget at «omstreiferbegrepets» 

utydelighet blir enda vanskeligere å håndtere med den økende turismen, det var enda 

vanskeligere enn før å skille ut «omstreifere».972 
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10.5 Fremmedlovene som verktøy for å bli kvitt sigøynerne 

For å vende tilbake til spørsmålet stilt innledningsvis: Hva var motivasjonen for å utelukke 

utenlandske «tatere og sigøynere» fra å kunne få tillatelse til omvandrende 

håndverksvirksomhet i 1915? Og likeledes, hva motiverte lovgiverne til å vedta 

adgangsforbudet i 1927?  

I diskusjonene i 1915 utpekte man sigøynere som én av mange grupper som ble opplevd 

som et problem, deriblant russiske sagfilere m.v. Det ble anført at det var meningsløst å 

tildele sigøynere oppholdsbøker.973 Daværende justisminister Abrahamsen la særlig vekt 

på at innbyggerne var «overordentlig genert» av at «taterfølger» besøkte deres distrikter. 

Heller ikke politi og lensmenn kunne alltid skride inn mot disse, fordi de bestod av mange 

personer, ble det anført.974 Ikke nok med det, fra politihold ble det sagt at gruppene begikk 

kriminelle handlinger, levde av «snyterier» som eksempelvis å spå og foreta hestebytter, 

samt at de var befengt med smittsomme sykdommer.975 I denne argumentasjonsrekken ble 

det ikke skilt mellom de hjemmehørende taterne og sigøynerne på den ene siden, og de 

utenlandske på den andre siden. Mye tyder likevel på at klagepunktene må ha vært anført 

spesifikt mot de norske sigøynergruppene som vandret rundt i Norge på den tiden.976 

Mange av disse familiene var fødte i Norge, men hadde verken norsk statsborgerskap eller 

hjemstavn i noen av landets kommuner.  

Justisministeren henviste videre til svensk og tysk lovgivning som hadde valgt 

utvisningslinjen overfor de «utenlandske tatere, musikanter og lignende omstreifende». 

Dette eksemplet burde også Norge følge, ble det uttalt.977 Var det hensynet til 

næringslovgivningen eller var lovens intensjon å holde utenlandske tatere og sigøynere ute 

fra Norge? Et fulgodt svar på dette krever studium av fremmedlovenes praktisering, et 

forhold som drøftes mer detaljert i neste kapittel. I denne omgang må det påpekes at 

myndighetenes intensjoner var ambivalente. Mye tyder på at gruppene var ansett som 

uønskede i landet, men at lovgivernes argumentasjon heller ble rettet mot de yrkene de 
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974
 Ibid. 

975
 Ibid: 3 og 4. 

976
 Se neste kapittel, spesielt 11.1 til og med 11.6. 
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bedrev og det omvandrende levesettet de hadde. Mitt argument er derfor at post II i 

fremmedloven (1915) i intensjon var et adgangsforbud mot utenlandske sigøynere og 

tatere. Men her var lovgiverne utydelige, det samme gjelder de instrukser som 

sentralforvaltningen utarbeidet i den forbindelse. Slik vi skal se i neste kapittel forsterket 

lovpraktiseringen politikernes halvhjertede forbudstanke. Videre, som følge av 

myndighetenes økende problematiserende fokus på gruppene i tidlig 1920-årene, ble 

prinsippet om å utestenge sigøynerne fra Norge videreført i lovrevisjonen av 1927. Det er 

lovpraktiseringen og utformingen av forbud- og avvisningslinjen i perioden 1915-1927 som 

kan forklare hvordan det kunne ha seg at «sigøynerparagrafen» ble vedtatt uten noen 

debatt i Stortinget i 1927.  

Utenlandske personer hadde ikke tilgang til å drive med omførselshandel i henhold til 

handelsloven, med mindre de hadde oppholdt seg i landet i minst ett år, og selv da 

betinget en slik virksomhet polititillatelse. Handelslovens regulering av omførselshandel 

innebar altså allerede en forhøyet terskel for omførselshandel utført av utenlandske 

sigøynere og andre ambulerende grupper. Men handelsloven løste ikke problemet, slik 

myndighetene betraktet det: Håndverk – slik som sagfiling, kjeleflikking, 

blikkenslagerarbeid og liknende – var verken regulert av handelsloven eller for øvrig av 

håndverkslovgivningen. Myndighetens løsning var dermed et spesifikt forbud mot slike 

«håndverk og lignende håndteringer» i fremmedlovens post II (1915).  

Spørsmålet er likevel: Hva med sigøynere som kom til Norge, men som ikke drev med den 

formen for håndverk? Debatten i Odelstinget er interessant i så måte. Her forstod 

kritikerne av post II bestemmelsen dit hen at det var et absolutt forbud mot menneskene 

og ikke det omvandrende håndverket som de bedrev. Hestnes (V) og Bonnevie (Ap) var 

talspersoner for denne kritiske linjen i Odelstinget. Dersom forbudet gjaldt håndverket, 

mente eksempelvis Hestnes, at det var feil å sette disse gruppene i en «særegen klasse» 

bare fordi de tilhørte «en egen stamme».978 Bonnevie påpekte på sin side at det å nekte 
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disse gruppene å søke erverv under vandring nettopp var ensbetydende med et 

adgangsforbud.979  

Hagerup Bull sitt svar til spørsmålet om hvorvidt det var handelen eller gruppene som 

bestemmelsen regulerte, er også illustrerende for ovennevnte spørsmål. Ifølge ham var det 

handelen og ikke menneskene som reguleringen tilsiktet. Hans argumenter var likevel 

sentrert rundt sigøynerne og ikke deres håndverk: Det var strengt å nekte sigøynere og 

tatere tillatelser på omvandrende yrker, men det var konsensus blant de distrikter som var 

hjemsøkt av «landeplagen» at det var nødvendig å sette en stopper for «uvæsenet».980 

Justisministeren mente at bestemmelsen ikke var tuftet på å nekte gruppene adgang 

dersom de hadde til hensikt å bosette seg «som gode borgere, drive næring som fastboende 

folk». Derfor var ikke fremmedlovens hensikt å nekte sigøynerne adgang, anførte han, men 

derimot å hindre at de streifet og ble en plage for landsbygda.981 Hvorvidt justisministeren 

faktisk mente det han sa – altså at sigøynerne kunne ha adgang til landet dersom de 

bosatte seg – er ikke lett å stadfeste. Vel ti år senere, i 1926, nektet departementet likevel å 

gi statsborgerskap til tre sigøynere som hadde kjøpt em tomt i Jessheim for å bosette 

seg.982 

Med andre ord var de uttalte intensjonene å hindre utenlandske tatere og sigøynere i å 

drive med omvandrende håndverk. Til disse føyde seg de uuttalte motiver som gikk i 

retning av et forbud mot gruppenes tilstedeværelse i Norge. Gjennomføringsinstruksen 

som Justis- og Politidepartementet utarbeidet er således interessant. Bestemmelsens 

hensikt var nettopp, fremgikk det av rundskrivet, å gi politiet adgang til å utvise 

utenlandske tatere og andre «omstreifere allerede ved ankomsten til riket, idet politiet da 

straks negter tilladelsen […]».983 Altså kunne bestemmelsen (post II) fungere som et legalt 

verktøy for å bli kvitt sigøynerne allerede ved ankomsten, fordi de da ikke hadde noen 

gyldig grunn til å oppholde seg i landet, ei heller noen inntektskilde.  
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Vedtaket av adgangsforbudet i 1927 var helt ukontroversielt. Lovens intensjon var tydelig i 

motsetning til 1915. Men det var nettopp lovpraktiseringen overfor sigøynerfølgene i 

perioden 1916-1927 – som er temaet for neste kapittel – som dannet bakteppet for denne 

stilltiende konsensusen i 1927.  
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Kapittel 11: Praktiseringen av fremmedloven overfor 

sigøynere (1915-27) 

Dette kapitlet behandler praktiseringen av fremmedlovens bestemmelser overfor 

sigøynere. Kapitlet er delt i to. I den første delen (10.1-10.6) behandles en rekke 

utvisningssaker vedrørende flere grupper sigøynere som befant seg i Norge i perioden før 

det eksplisitte adgangsforbudet i 1927. Dette for å kunne besvaret hovedspørsmålet, om 

hvordan politiet praktiserte fremmedloven av 1915 overfor sigøynere. Studium av 

fremmedlovens praktisering på et slikt empirisk og konkret lokalt nivå, er tidligere kun 

unntaksvis blitt behandlet i forskningslitteraturen.984  

Enkelte av sakene som presenteres handlet innledningsvis om ordensforstyrrelse og 

liknende, mens spørsmålet om utvisning dukket opp under politiets etterforskning og 

derfor er disse sakene relevante. Slik det er påpekt tidligere (se blant annet 2.1), er ikke 

prinsippet for utvalg i denne avhandlingen basert på statistisk representativitet. Arkivfunn 

– delvis tilfeldig, men i hovedsakelig målrettet leting – har vært en avgjørende faktor for 

utvalget. Hensynet for utvalget av saker har her som ellers vært at sakene er vurdert som 

typiske for funn i arkivene, dog skal det bemerkes at mengden politimateriale på sigøynere 

i Norge i denne perioden er begrenset på grunn av deres fåtallighet. Dermed er det en 

snakk om en høyere grad av statistisk representativitet i denne sammenheng enn hva som 

er tilfellet i forhold til saker vedrørende taterne. Videre, for å besvare avhandlingens 

problemstillinger har det vært vel så relevant å drøfte saker som endte med utvisning som 

de saker som fikk et slikt utfall. Fremstillingen søker dermed å fange saksgangen – i dette 

tilfellet fremmedlovens praktisering – fra så mange synspunkter som mulig.  

I annen del av kapitlet (11.7-11.9) behandles to beslektede fenomener. For det første 

analyserer jeg sentraladministrasjonens utforming av retningslinjene for hvordan 

sigøynere skulle behandles av politiet, hovedsakelig Justis- og Politidepartementet.985 For 
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 Unntaket her er en artikkel av Joar Tranøy, som omfatter én av hendelsene i 1916, se Tranøy 1990: 411-419. 

Se 11.3. I tillegg er den behandlet, dog ikke på en systematisk måte, av Ted Hanisch, se Hanisch 1976. Nylig 

utga dessuten HL-senteret en rapport – som var resultatet av en utlysning fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) – som omhandler de norske sigøynernes skjebne etter deres avvisning fra 

den tysk-danske grensen i 1934. Se Rosvoll, Lien og Brustad 2015.  
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det andre undersøker jeg konjunkturene i sentraladministrasjonens politikkutforming for 

å stadfeste når og hvordan prinsippet om avvisning og utvisningsforbud mot gruppen 

utkrystalliserte seg som til slutt førte til adgangsforbudet i 1927. Slik det blir argumentert 

for må tidspunktet for denne utkrystalliseringen dateres senest til sommeren 1924.  

I dette kapitlet søkes svar på flere spørsmål. For det første søkes svar omkring 

motivasjonene og årsakene til at man ville ha sigøynerne ut av landet, og dette på grunnlag 

av de empiriske forhold. For det andre søkes belyst hvilke strategier politiet anvendte for 

enten å få utvist sigøynerne eller ved andre lovbestemmelser å ramme dem. For det tredje 

får vi en innsikt i de hjelpemidler av teknisk og praktisk art som politiet hadde til sin 

rådighet. Eksempler på sistnevnte er den mulige bruken av manntall og registre, samt 

fingeravtrykk.  

11.1 Ordensforstyrrelse i Lofoten i juli 1915 

Som følge av en slåsskamp sommeren 1916 ble fem «zigøinere» arrestert og avhørt i 

Lofoten.986 De ble siktet for ordensforstyrrelse med hjemmel i straffelovens paragraf 350. I 

tillegg vurderte retten om hvorvidt de tiltalte også kunne utvises fra landet. Noen dager 

senere stadfestet dog Nordlands Statsadvokatembedet at siktelsen etter ordensforstyrrelse 

måtte henlegges på grunn av bevistes stilling. Med hensyn til spørsmålet om utvisning 

bemerket statsadvokaten at dette burde anvendes i den utstrekning det var mulig og 

hensiktsmessig.987 Saken endte likevel opp med at de involverte personer fikk en bot på 30 

kroner hver. 

11.2 Slåsskamp i Kristiansund  i juli 1915 

De samme personene som var omtalt ovenfor kom i kontakt med politiet i Kristiansund en 

knapp måned senere. De hadde kommet til Kristiansand fra Rørvik med båten «A/S 

Finmarken». Der slo de opp seks telter som de bodde i nærheten av «Alan haven».988 Ved 

dette tilfellet hadde gruppen slåss seg imellom, og med dette blitt innbrakt til 

politikammeret. 
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 Statsarkivet i Kristiansand, Arendal politikammer, Fc Anmeldeldelser forseelser, boks 264: «Lofotens 

sorenskriveri, forhørsrettsak mot 5 zigøinere», 3.7.1915 
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 Ibid: «Rapport Kristiansund politikammer», 30.7.1915.  
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Politiet avhørte både de som var involvert i slåsskampen, så vel som andre vitner.989 Etter 

avhørene ble tre av personene besluttet fengslet i påvente av ytterligere etterforskning. 

Saken ble så sendt til statsadvokaten i Romsdal og Nordre Bergenshus. Som første steg i 

etterforskningen ble politimesteren i Lofoten og Vesterålen kontaktet og bedt om å sende 

bøteutskrift for de involverte i saken.990   

Forhørsretten behandlet saken dagen etter avhørene og alle tre ble besluttet fengslet.991 

Dagen etter fengslingskjennelsen trakk imidlertid begge parter i saken sine anmeldelser.992 

Personene ble derfor løslatt neste dag. Reidar Sveen som var rapportens forfatter, 

bemerket følgende: «Da så vel de sigtede som anmeldte skal reise i dag eller i morgen – 

hver sin vei – fandt man grund til straks, at løslate dem, så de kunde gjøre sig klare til 

reisen […]».993  

Dette var altså politiets begrunnelse for å løslate personene så fort som mulig, noe som 

tyder på at politiet var tilfreds med sakens utfall så lenge gruppen dro sin vei. Dette er 

bemerkelsesverdig, da Sveen var den politimannen i Norge som muligens gikk sterkest inn 

for den «tyske modellen», altså et gjennomregulert og veletablert kontrollsystem i 

sigøynerpolitikken.994 Kan det tenkes at Sveen først ble radikalisert i sitt syn på 

sigøynerpolitikk etter sin stipendreise i Tyskland i 1922? Dette er det ikke mulig å gi et 

tilfredsstillende svar på dette forholdet. Noe som derimot fremkommer av kildene er at 

enkelte av sigøynerne i den aktuelle gruppen, og noen nye, igjen kom i kontakt med 

politiet, denne gangen på Rjukan i februar 1916. 

11.3 Arrestasjon og utvisningsbeslutning på Rjukan
995

 i februar 1916 

Mens de forutgående arrestasjonene hadde sin bakgrunn i et eller annet enkeltlovbrudd, 

var det ingen foranledning til at politiet arresterte og startet etterforskning av sigøynerne i 

Rjukan på 1916. Sigøynerne hadde ankommet Tinnoset 4. februar og slått leir der: 
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«Zigøinerne har opslaaet sit tælt i et skovholdt mellem elven og jerbanelinjen ca. 200 

meter nedenfor jernbanestationen. De har 3 telter og i disse ligger de. Det er 3 familjer av 

dem og disse bestaar ialt av 17 mennesker, hvorav 10 barn og 1 halvvoksen».996 Det var 

lensmannen i Gransherred som informerte Rjukan politikammer om familiene.997 Fra 

Rjukan politikammer ble det sendt tre politibetjenter til Tinnoset som skulle bistå 

lensmannen med å transportere familiefedrene til Rjukan. Ordren ble basert på 

Justisdepartementets rundskriv av 22. juli 1915 for «i tilfælde å utvise dem av riget».998  

Hele åtte personer ble avhørt som vitner i forbindelse med saken. Tendensen var at ingen 

av de avhørte hadde noe å utsette på sigøynerne og deres tilstedeværelse i Tinnoset. 

Berit var brakkekokk i Tinnoset og forklarte at hun flere ganger hadde fått besøk av 

«zigøinerne», av både kvinnene og deres barn.999 

De har aldrig kommet der i flok og følge, men kun et par om gangen. De har aldrig 

tigget om noget, men de har altid bedt om om [sic] at faa kjøpt foreskjellig, saasom 

kaffe, smør, brød og lignende. De har bedt om at faa kjøpt for 10 eller 20 øre. 

Komp.[arenten] har ogsaa ladt dem faa forskjellig det de har bedt om at faa kjøpe, men 

hun har aldrig tat nogen betaling av dem. De har altid medbragt et pengestykke i 

haanden og dette har de lagt frem paa bordet til komp., men naar komp. har sagt at hun 

ikke har villet ha nogen betaling av dem, har de tat pengestykket tilbake. De har aldrig 

vært paatrængende, men komp. er allikevel blevet lei dem, da nogen av dem springer 

inde hos hende nesten stadig.
1000

  

Kvinnene hadde spurt om å få spå Berit, og det ville de gjøre gratis fordi hun hadde gitt 

dem gratis matvarer, men det var ikke Berit interessert i. Hun visste derimot om flere av 

arbeiderne som hadde vært hos «zigøinerne» for å få spådom. «Sidst sådan var saaledes 

omtrent alle arbeiderne borte ved deres telter, men der blev ikke holdt nogen leven 

der».1001  

En annen kvinne som vitnet i saken uttalte på liknende vis at:  
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 Ibid: «Rapport fra Rjukan politikammer», 18.2.1916.  
998

 Ibid. 
999

 Ibid: «Rapport Rjukan politikammer», 11.2.1916. 
1000

 Ibid. 
1001

 Ibid.  



243 

 

Ingen av zigøinerne har opført sig slig, at de har været til gene for komp.[arenten] 

Komp. har heller ikke hørt at de andre steder har været paatrængende. Komp. kan ikke 

tenke sig at de har opført sig slig, at de har voldt nogen forstyrrelse nogen steds. Det er 

komp.s mening at de har optraadt meget forsigtig.
1002

  

Et annet vitne forklarte at mennene hadde spurt om å leie en tomt av ham for å slå leir der. 

Men dette hadde de ikke fått da det ikke var noen ledige tomt å bortleie. Mennene hadde 

ikke oppført seg truende, kunne vitnet fortelle.1003 Videre mente han at heller ikke den 

omkringboende befolkning hadde vært redd for sigøynerne. Et tredje vitne, kjøpmannen 

på stedet, var mer kritisk og uttalte derimot at noen av dem hadde forsøkt å snyte ham for 

noen varer, men de hadde ikke betlet direkte.1004 

De tre familiene hadde med andre ord verken begått noen lovbrudd eller blitt opplevd som 

en trussel for stedets befolkning. Rapportskriveren som avhørte både vitnene og de tre 

familiefedrene fastslo avslutningsvis at han i tillegg til vitneavhørene også hadde snakket 

med en del av beboerne i nærheten av teltene til sigøynerne, men ingen hadde noe å 

utsette på «zigøinernes» oppførsel.1005  

To av familiefedrene satt i arresten i perioden 6.-13. februar, mens den tredje var innlagt på 

sykehus i denne perioden. De ble alle avhørt den 9. februar. I det følgende skildres 

innholdet i avhørene kursorisk. 

Baptiste var født i Kristiania i 1891 av foreldre som var «omfstreifere» av rumensk 

opprinnelse. Far var kobberslager, og de for øvrig var katolikker.1006 Hans hustru var født 

av nederlanske foreldre som også ble oppgitt å være «omreisende». Baptiste hadde tre barn 

med sin hustru og hadde «hele sit liv reist omkring fra sted til sted […]». Baptiste ernærte 

seg som kobberslager, «særlig ved at reparere gamle kaffekedle». Inntil 15 års alderen 

hadde ikke Baptiste vært utenfor Norges grenser, men etter det hadde han vært et år i 

Italia, tre-fire år i Frankrike og et år i Nederland før han returnerte til Norge og oppholdt 

seg her siden. Overalt han hadde vært, stod det i rapporten, hadde han aldri vært 
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«fastboende». Han hadde flere ganger forsøkt å få norsk statsborgerskap uten å lykkes. 

Han hadde 2000 kroner i kontanter. Dette var mye penger den gangen dersom vi tar 

utgangspunkt i en gjennomsnittlig industri- og håndverksarbeider tjente.  

Disse personene hadde altså velbemidlede, og ikke fattige. At sigøynerne som regel hadde 

penger mellom hendene, er noe som fremkommer i de øvrige sakene også. Dette går altså 

imot det vanlige paradigmet som har dominert historiske kilder og viten om sigøynere, 

nemlig mytene om at de var omreisende, fattige, marginaliserte eller kriminelle.1007 Bildet 

er altså mer nyansert. Det skal riktignok påpekes at et mobilt levesett ikke betinger 

kostnader knyttet til eksempelvis husleie og liknende, som eksempelvis en fastboende 

industriarbeider var nødt å forholde seg til.1008 I alle fall bekreftes deres økonomiske status 

av det faktum at de, som vi skal se senere, hadde råd til å engasjere en advokat for å 

forsvare saken deres. 

Den andre personen i følget var Waldemar. Han var født i Skanderborg i Danmark i 1889 

og hadde fire barn med sin hustru.1009  Han var ifølge sin forklaring tidligere ustraffet. 

Foreldrene hans ble beskrevet som «Zigøinere». Faren var omreisende musiker og 

kobberslager. De siste to årene hadde han reist rundt i Norge. Som grunn til hvorfor han 

ikke oppholdt seg i Danmark hvor han var «hjemmehørende», oppga han at hans kone var 

fransk og ikke lengre hadde oppholdstillatelse i Danmark. De hadde vært tilbake i 

Danmark én gang, men dette hadde resultert i at kona hadde fått en måneds fengsel for sin 

retur til landet. Rapportskriveren bemerket at Waldemar hadde tilstrekkelig med penger 

og at han ikke kom til å falle det offentlige til byrde. Dessuten hadde han nå tenkt seg til 

Nederland.  

Heinrich var den tredje personen. Han var født i Kristiania i 1882 av «rumænske forældre» 

som var «omstreifer[e]».1010 Heinrich var døpt i den katolske kirke i Arendal og hadde også 

giftet seg i samme kirke med sin hustru som han hadde tre barn med. Han var tidligere 
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ustraffet og ernærte seg som «omreisende musiker og musikhandler». Han solgte violiner. 

En violin han selv laget, kostet ham 13 kroner og ga ham 50-60 kroner når han solgte den. 

Tidligere hadde han også jobbet som maskinist. Av kontanter hadde Heinrich 2-3000,- 

kroner med seg.  

Tre dager senere, 12. februar, ble de ovenfornevnte personene formelt besluttet utvist av 

landet. Det var politimestere som besluttet dette. Om personene ble det fastslått at de 

«paa almindelig zigöynermanér flakker om fra sted til sted uten at ta sig lovlig erhverv 

til».1011 Utvisningen av «Zigøiner» Baptise og Waldemar ble besluttet i henhold til 

fremmedloven av 1901, paragraf 6, litra b. Paragrafen stadfestet utvisning av personer som 

henga seg til «lediggang eller omkringdriven uden at kunne paavise lovligt erhverv eller 

under saadanne omstændigheder, at der er grund til at antage, at han helt eller delvis 

ernærer sig ved strafbare handlinger».1012 Seks dager senere ble også Heinrich utvist i 

henhold til samme bestemmelse. De tiltalte klagde alle på avgjørelsen og ønsket saken 

frembragt for «overøvrigheten», altså amtmannen. I tillegg til utvisningsbeslutningen ble 

det også tatt ut siktelse etter løsgjengerlovens paragraf 5. Denne paragrafen hjemlet 

tvangsarbeid mot personer som til «[s]edvane hengiver sig til Lediggang eller Omflakken 

og ved sin herunder udviste Opførsel volder Fare for den almindelige Sikkerhed».1013 Dette 

forholdet kommer vi tilbake til. 

Kort tid etter arrestasjonen og avhøret, den 11. februar, hadde forsvareren til sigøynerne, 

Ivar Arctander, «bestemt» tatt avstand fra den foreslåtte lovanvendelsen.1014 Arctander 

henviste til fremmedloven av 1915 og mente at hensikten der ikke var å «komme med 

specielle strengere bestemmelser mot folk der er födte her i landet[, og som] for en 

væsentlig del opvokset her […]». De arresterte måtte anses å være norske undersåtter, 

mente forsvareren. Han fortsatte: 

M.h.t. utvisning opstaar da jo spörsmålet hvor de skal sendes hen. De har været her i 

landet saalænge at de har mistet al ret til at bebo de lande, hvorfra de stammer. Hvor 

skal man da sende dem hen. Sender man dem til et hvilketnsomhelst[ land,] sender 
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blot vedkommende myndighet dem tilbake. Hvis mansender[sic] dem til Rumænien 

faar man et utlæg paa ganske flere tusen kroner og sandsynligvis [sic] resikerer[sic] 

man returnering der ogsaa.
1015

 

Videre henviste Arctander til rundskrivet fra departementet fra 22. juli 1915 og 

argumenterte med at det der stod «uttrykkelig at hensikten er at fjærne fra landet 

indvandernde [sic] personer ’som enten’ allerede er eller med rimelighet kan begrygtes at 

ville bli til skade for samfundet».1016 Ifølge forsvareren var ikke disse forhold relevante i den 

foreliggende utvisningssaken. I det hele tatt kunne han ikke forstå at det kunne ha vært 

«departementets hensigt at bringe de her nævnte personer under strengere vilkaar end för. 

Departementet forutsætter ut utvisningsmyndigheten haandhæves med konduite», 

argumenterte Actander.1017 

Noen dager etter politimesterens utvisningsbeslutning kom responsen fra amtmannen i 

Bratsberg.1018 Politimesterens beslutning vedrørende Baptiste og Heinrich ble opphevet 

med begrunnelsen om at de begge var født i Norge og at de «efter de foreliggende 

oplysninger maa antas at ha hat stadig ophold her i de siste 3 aar, jfr. lov av 4. mai 1901».1019 

Dessuten var de «begge i besiddelse av opholdsbøker, saa at de heller ikke kan utvises efter 

samme §, litr. a».1020 Derimot ble utvisningsbeslutningen angjeldende Waldemar 

opprettholdt. Dette ble hjemlet i fremmedlovens paragraf 6, litra b. Det måtte antas, 

resonnerte amtmannen, at Waldemar hadde hengitt seg til «omkringdriveri uten at kunne 

paavise lovlig erhverv».  

 

I tillegg til forsvareren og amtmannen, tok også Justis- og Politidepartementet i juni 1916 

stilling til saken og var uenig med politimesterens håndtering av saken. Departementet var 

derimot enig i amtmannens beslutning om opphevelse av utvisningsbeslutningen. Videre 

benyttet departementet anledningen til å kritisere Rjukan politikammers bruk av 
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varetektsfengsling overfor de tiltalte. Bestemmelsene i blant annet straffeprosesslovens 

paragraf 231 var ikke fulgt, og det samme var tilfellet med fremmedlovens paragraf 8.1021 

Sistnevnte paragraf stadfestet, med referanse til nevnte straffeprosesslovens paragraf, at 

inntil «spørsmaalet om en persons udvisning er afgjort af politiet med endelig virkning 

eller i tilfælde af vedkommende overøvrighet, kan han paagribes og hensættes i 

varetægtsfængsel […].1022  

Det er uklart hvorfor departementet mente at politikammeret ikke hadde overholdt 

bestemmelsen i paragrafen. Det var nemlig nettopp i påvente av «endelig» 

utvisningsbeslutning at personene var satt i varetektsfengsling. En rimelig forklaring kan 

være av en mer teknisk art, nemlig at det var under politimesterens myndighet å fatte 

utvisningsbeslutninger, i henhold til paragraf 7 i fremmedloven. Men politimesterens 

utvisningsbeslutning kom tre dager etter selve arrestasjonen og påfølgende 

varetektsfengsling. Det er rimelig å anta at det er denne perioden mellom arrestasjon og 

politimesterens utvisningsbeslutning som departementet kritiserte.    

Politimester Møinichen hadde dessuten uttalt at de tiltalte burde utvises til Sverige av 

hensyn til «omkostningene» knyttet til uttransporteringen.1023 Med dette siktet 

politimesteren til at det var billigere å foreta en utvisning til Sverige enn eksempelvis 

Romania, eller muligens Tyskland som en av dem hadde tilknytning til gjennom sin 

hustru. Departementet på sin side mente en slik løsning var urimelig da det verken var 

opplyst at de var svenske «undersaatter» eller hadde ankommet landet fra Sverige.1024 Igjen 

ble det henvist til departementets rundskriv av 22. juli 1915.1025  

Politimesterens begrunnelse for å anvende løsgjengerlovens paragraf 5, er interessant. Slik 

Joar Tranøy har anført, var motivasjonen for bruken av paragrafen knyttet til 

usikkerhetene om hvorvidt fremmedlovens paragraf 6 (litra b) var anvendelig overfor 

sigøynerne.1026 De hadde, som vist ovenfor, nok kontanter på seg til ikke å «falle det 
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offentlige til byrde». Politimesteren anførte i denne sammenheng: «Da man var i tvivl om, 

hvorvidt de angjeldende […] burde utvises i henhold til lov av 24. juni 1915 paragraf 6, var 

det hensigten at anvende nævnte paragraf i løsgjengerloven paa dem».1027 Både 

departementet og de tiltaltes forsvarer gikk mot en slik anvendelse av løsgjengerloven. 

Lovens paragraf 5 var relativ lik i ordlyden som paragraf 6 i fremmedloven. Forskjellen var 

at det i løsgjengerlovens paragraf 5 var fastsatt et vilkår at vedkommende «udviste 

Opførsel [som] volder Fare for den almindelige Sikkerhed».1028  

Ifølge forsvareren fantes det «ingen antydning om at disse personer har voldt fare for den 

alm. Sikkerhet». Slik vi har sett var det heller ingenting ved vitneavhørene fra stedets 

befolkning som tydet på at sigøynerne ble opplevd som farlige eller plagsomme. 

Forsvarerens argumenter om at sigøynerne ikke var til fare for den alminnelige sikkerhet 

var i tråd med departementets stillingtagen i saken. Departementet mente nemlig at «de 

nævnte sigøinere neppe kan siges ved sin opførsel at ha voldt fare for den almindelige 

sikkerhet».1029  

Derimot forespurte departementet seg om sigøynernes forhold kunne rammes av 

løsgjengerlovens paragraf 4.1030 Denne paragrafen stadfestet fengselsstraff for løsgjengeri 

for personer som henga seg til lediggang og omkringdriven på en måte som ga grunn til å 

anta at vedkommende «helt eller delvis ernærer sig ved strafbare Handlinger».1031 Som 

begrunnelse for dette anførte departementet at Heinrich sin salg av violiner var å regne 

som ulovlig omførselshandel. Dessuten ble det fastslått at Baptiste med sitt virke som 

«omvankende kobberslager» også kunne bli rammet av samme bestemmelse, forutsatt at 

han «i strid med» fremmedloven av 1915, post II, hadde fått tillatelse til «denne 

haandtering». Departementet mente videre at det for begges vedkommende var aktuelt å 

reise spørsmålet om tvangsbosettelse i henhold til løsgjengerlovens paragraf 7, annet 
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ledd.1032 Dette er et moment vi skal komme tilbake til i neste sak, da Misjonen ble rådført i 

forbindelse med en eventuell bosetting av sigøynerne. 

Avslutningsvis må det legges til at de to familiene, etter løslatelsen av familiefedrene, 

fortsatte å reise rundt i Norge uten å bli utvist, slik politimesteren opprinnelig hadde 

prosedert. Muligheten for å anvende løsgjengerloven ble heller ikke etterforsket videre av 

politiet i denne omgang.  

11.4 Sigøynerfølget i Bergen, januar 1917 

I januar 1917 ble det fra Bergen politikammer rapportert om et følge på 21 sigøynere som 

hadde ankommet byen fra Kristiania.1033 De voksne i dette følget ble avhørt av politiet i 

begynnelsen av februar. I tillegg til Baptiste som ble omtalt over, ble seks andre voksne 

personer avhørt. Det frem kom da at alle hadde vært i Norge i lengre tid, de fleste var 

dessuten født i Norge og døpt i en av landets katolske kirker.  

Første natten etter ankomsten i januar hadde følget fått lov til å overnatte i 

politikammerets «husvildearrest». Dagen etter hadde «lederen for følget» søkt om å sette 

opp telt innenfor byens grenser, noe politiinspektøren hadde avslått. Følget fikk samtidig 

beskjed om at de ikke lengre kunne overnatte på husvillearresten, men da gruppen ikke 

kunne oppdrive noe «husrom» endret politiet likevel mening og følget fikk lov til å bli en 

natt til. Det er ikke kjent hvor følget til slutt endte med å oppholde seg, men de var i 

Bergen i en måneds tid. 

Etter oppholdet i Bergen dro følget til forskjellige andre steder. En del satte turen 

eksempelvis mot Skien. Dette vet vi fordi politikammeret i Bergen henvendte seg til ulike 

politikamre der det ble opplyst om at «et følge zigeunere» hadde forlatt Bergen og at 

forklaringen angående deres «statsborgerlige forhold» hadde blitt opptatt ved 

politikammeret. Deretter ble det uttalt: 
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Da herværende politikammer har under overveielse nærmere at undersöke, hvorvidt 

nogen av dem kan utvises av riket eller, i tilfælde dette ikke kan skje, söke dem anvist 

fast opholdssted her i landet, vilde man være hr. Politimesteren forbunden for 

underretning, om, hvor de videre maatte ta hen.
1034

 

Samme henvendelse ble sendt både politikammeret på Rjukan og politimesterembedet på 

Ringerike.1035 Av responsen til Rjukan politikammer, som først forelå i mars, fremkom det 

at politikammeret ikke hadde noen informasjon om sigøynerne.1036 Ringerike 

politimesterembede opplyste i sitt svar at sigøynerne hadde oppholdt seg i Hønefoss, men 

at de samme dag hadde reist videre til Vikersund i Modum, hvor de også hadde oppholdt 

seg i en dag før avreise videre til Drammen.1037 

I slutten av februar 1917 henvendte Bergen politikammer seg til Misjonen for «assistance» 

til å bosette sigøynerne som «streifer omkring her i landet uten å ha fast bopæl 

nogetsteds».1038 Med andre ord hadde ikke politikammeret tilstrekkelig grunner til å kunne 

utvise noen av personene fra landet. Dette påpekte også politikammeret i sin henvendelse 

til Misjonen, og viste til opphevelsen av utvisningsbeslutningen til amtmannen i Bratsberg 

fra 1916 som dannet presedens for politikammerets håndtering av saken.1039 Det ble videre 

uttalt at personene var uten «existensmidler» og at de hadde gitt samtykke til å ta «fast 

ophold». Dette stemte med hva noen av sigøynerne hadde gitt uttrykk for i avhørene.1040   

Politikammeret uttalte videre i sin henvendelse at følget «naarsomhelst kan ventes paany 

at vende tilbake hertil» og derfor ville man ha en uttalelse fra Misjonen angående 

spørsmålet om bosetting.1041 Hvis de først ankom Bergen var det «saa at si umulig at bli 

kvit dem», mente politikammeret:  

[A]mtsbaatene herfra ind i fjordene negter [nemlig] at ta dem med; dette er ihvertfald 

tilfældet med baatene til Nordre Bergens amt. Det kan ogsaa ha sine betænkeligheter 
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paa vinters tid at sende saadanne følger av løse existencer ind til smaastederne i 

fjordene, hvor da kan befrygtes at forulempe befolkningen.
1042

 

Til slutt fremhevet politikammeret boligforholdene i Bergen og omegn, og anførte at 

forholdene var «ganske hensigtsløse» til at sigøynerne skulle kunne bosettes der. Ikke 

minst ble det spurt om hvorvidt foreningen kunne ta på seg noe av ansvaret for 

sigøynernes barn. Henvendelser til vergerådet i Bergen hadde nemlig ikke ført til noe 

resultat i denne sammenhengen. 

I Misjonens svar til politikammeret - som ble ført i pennen av generalsekretær Jacob 

Walnum – ble forespørselen om bosetting avvist uten nærmere begrunnelse.1043 For øvrig 

hadde Misjonen noen innspill til politiet i sakens anledning. Misjonen fant det «litet 

sansynligt» at sigøynerne hadde vært så lenge i Norge som de selv hadde gitt uttrykk for i 

politiavhøret. Det kunne riktignok tenkes at de oftere hadde «anlagt Norge besøk». Politiet 

måtte «uten tvivl» anta at sigøynernes påstander var uriktige, med mindre de skaffet 

«bevisligheter» for dette. Derfor kom Misjonen med anbefaling om at det skulle innhentes 

erklæring fra Justisdepartementet om sakens videre gang.  

Misjonens anbefalinger ble tatt til følge. I sin henvendelse til Justisdepartementet uttalte 

politimesteren i Bergen at «zigøinerne saa at si jages fra sted til sted og paa avsides kanter 

av landet kan tænkes at volde fare for befolkningen».1044 Politimesterens uttalelse om at 

sigøynerne ble jaget fra sted til sted må – heller enn å forstås som et uttrykk for empati – 

forstås å handle om at fraværet av stor politikapasitet på avsidesliggende steder ville 

vanskeliggjøre kontrollen med sigøynerne, sammenliknet med eksempelvis byen. 

Vel ett år etterpå besvarte departementet henvendelsen fra politimesteren i Bergen. Det 

ble her henvist til Walnums spørsmålsstilling om det «ikke skulde være adgang til at 

utvise» sigøynerne fra Norge. Til dette anførte departementet at ingen av personene var 

norske statsborgere, og heller ikke var i besittelse av «infødsret» i henhold til Grunnlovens 
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§92, litra a og b.1045 Etter disse forhold å regne var de «undergit de almindelige 

utvisningsbestemmelser» som gjaldt andre utlendinger. Her tok ikke departementet høyde 

for rundskrivet fra samme departement fra 1915 der det stod: «Blandt hensyn, som maa 

tillægges vegt ved avgjørelsen av utvisningsspørsmaalet, kan nævnes langvarigheten av 

opholdet her og de forhold, som knytter ham til landet».1046 Langvarigheten av sigøynernes 

opphold i landet, at flere av dem til og med var født i Norge, ble ikke tatt hensyn til, noe 

som var stadfestet at skulle tas i betraktning ifølge departementets egne instrukser fra 

tidligere.  

Videre henviste Justisdepartementet til utvisningsbeslutningen fra 19161047, foretatt av 

politimesteren på Rjukan. Med hensyn til dette forhold mente departementet at de 

personene på daværende tidspunkt var i besittelse av oppholdsbøker og at dette var 

avgjørende for opphevelsen av politimesterens utvisningsbeslutning. «Men hermed er intet 

avgjort med hensyn til den retslige adgang til senere at utvise dem, hvis nogen av de i 

lovgivningen hjemlede utvisningsgrunde indtræder», anførte departementet.1048 Dessuten 

påpekte departementet at sigøynerne var undergitt de alminnelige bestemmelsene om 

meldeplikt som var stadfestet i fremmedloven: 

De kan nemlig efter departementets mening ikke i lovens forstand siges at være 

‘hjemmehørende her’. Idet deres optræden i Norge ikke har karakteren av noget fast 

ophold, men efter deres levevis er præget av midlertidighet; de er hverken ved bopæl, 

virksomhet eller andre baand knyttet til landet.
1049

  

Her la altså Justisdepartementet vekt på deres omvandrende levesett og mangelen av fast 

bopel, samt arbeidsforhold. I tillegg sa departementet seg enig i uttalelsene til Misjonens 

generalsekretær om troverdigheten til sigøynernes uttalelser i politiavhørene som man 

ikke kunne «fæste stor lid til».1050 Uavhengig av dette, kom svaret fra departementet i 

seneste laget og påvirket ikke sakens utfall, som verken førte til utvisning eller andre 

reaksjoner fra politiet. 
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11.5 Utvisning-/avvisning fra Kongsvinger, november 1921 

Gruppen som er omtalt ovenfor (se 10.3) ankom i november 1921 Kongsvinger fra 

Charlottenberg.1051 Politiet i Kongsvinger returnerte følget til Charlottenberg fordi de «gikk 

ut ifra at den slags personer ikke burde gis adgang til riket, da de utelukkende er 

lösgjengere».1052 Følget, som i politirapporten ble betegnet som en «zigøinerbande», var på 

ca. 40 personer. Etter at den svenske konsulen i Kristiania intervenerte i saken, ble følget 

tillatt å reise inn i landet.1053 Tillatelsen som gjaldt reise til Kristiania gjaldt for opphold i 

«höist 3 uker, paa eget ansvar og under Kristiania politi’s [sic] kontroll».1054 

I politirapporten som ble utarbeidet av Kongsvinger politikammer i, ble det dessuten 

anført at det var nødvendig å føre en «absolut nøiaktig kontroll» med sigøynerne. I motsatt 

tilfelle ville man risikere at en del av dem ble værende i Norge. Og dersom man forsøkte å 

utvise dem senere ville man risikere å «bli forhindret av passkontrollen i det annet land og 

man [ville] bli belemret med dem og deres avkom for fremtiden».1055 Dette ville i tillegg føre 

til «økonomiske ofre» for landet, ble det sagt i politirapporten. 

Omtrent på samme tid – enten i slutten av oktober eller begynnelsen av november 1921– 

sendte en politifullmektig ved Kongsvinger politikammer et klagebrev til fylkesmannen i 

Hedmark. Klagen gjaldt sigøynernes tilstedeværelse på de årlige markedene i byen. 

Fylkesmannen videresendte klagen til Justis- og Politidepartementet med henstilling om at 

«centraladministrasjonen tar under overveielse om hvad det kan  gjöres for aa hindre de av 

politifullmektigen paaklagede forhold».1056  

Hvilke forhold var det så politifullmektigen beklaget seg over? På markedet i Kongsvinger 

var det «foruten adskillige aarvisse omstreifere, ‘fanter’, ogsaa et stort fölge sigöinere – over 

80 personer ialt med stort og smaatt». Så vel under «marketsdagene» som i tiden etterpå 

var politiet, ifølge ham, opptatt med «aa holde styr paa disse huiende, stöiende og 
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paatrengende personer, som ganske behersket marketsplassen, byen og omgivelserne».1057 

De behandlet hestene «slet» og «ulempet omgivelserne og forstyrret den almindelige fred 

og orden», ble det hevdet. I tillegg til å være «i höi grad frekke», tilegnet sigøynerne seg 

«födevarer» på avsidesliggende gårder, enten helt gratis eller under varenes verdi. Det 

gjaldt «aa faa disse folk under kontroll og ordnede forhold». Politikammeret hadde likevel 

ikke hatt noen spesifikke forhold å påtale overfor sigøynerne. Løsgjengerlovens 

bestemmelser om «omstreifere» var heller ikke anvendbar overfor sigøynerne, mente 

politifullmektigen. 

Politifullmektigen anså sigøynerne for å være norske i og med at de var fødte i Norge. 

Derfor burde de, mente han, underkastes eksempelvis «skoletvang» for barna. Slik som 

forholdene var stod sigøynerne «praktisk talt utenfor samfundet […] og i virkeligheten blir 

jo ogsaa jaget fra herred til herred […]».1058 Sigøynerne ble «jaget» fordi de «belemrer 

landeveien» og oppfører seg slik at folk ikke ønsket å ha noen «naboskap» med dem. Mens 

de tidligere reiste fra landet hadde passtvangen ført til at «vi nu maa taale disse folk i 

landet og da de har en utpræget formerelsesevne, vil de formentlig efterhaanden bli en 

sann landeplage, hvad de forresten allerede er blit for de distrikter, som de hjemsöker».1059 

Sigøynerne opptrådte i «svermer paa henimot 100 personer» og politiet var dermed helt 

«raadlös» overfor dem, klaget politifullmektigen videre. Han koblet denne rådløsheten til 

de økonomisk dårlige tidene, da sigøynerne ikke kunne anvises «arbeide eller bolig». 

Myndighetene burde gjøre «noget effektivt for aa forhindre at uvæsenet tar overhaand». 

Liknende klager og misnøye overfor sigøynerne førte til at forbud- og utvisningslinjen 

utkrystalliserte seg fra omtrent midten av 1920-tallet.1060 

11.6 Utvisning av sigøynere i Arendal, april 1924 

En far og hans to sønner med tilhørende familie ankom Arendal fra Birkenes i slutten av 

april 1924. Faren og sønnen ble «fra gaten inbragt til politkammeret» samme dagen. De 

lette etter teltplass i byen og ville ifølge politirapporten søke politiet om tillatelse til å 
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holde «koncert og lign.».1061 Politiet i Arendal kontaktet politikammeret på Rjukan 

telefonisk.1062 I henvendelsen var Arendal politikammer interessert i gangen i 

utvisningssaken mot sigøynerfølget i 1916. Dokumentene for nevnte sak berodde imidlertid 

hos Bergen politikammer, siden siste liknende sak angående utvisning av sigøynere fant 

sted der.1063 Arendal politikammer telegraferte derfor til politikammeret i Bergen for å få 

saksdokumentene tilsendt dit.1064  

Neste skritt i etterforskningen var et detaljert avhør av sigøynerne.1065 Xaver var født i 1873 

i Tvedestrand av spanske foreldrene. Faren ble benevnt som «kobberslager, hestehandler 

og musiker». Xaver var døpt i den katolske kirken i Fredrikshald. «Komp.[arenten] har 

hele sit liv reist landet rundt med telt, aldrig været fastboende men stadig levet paa flytfot 

[sic]. Han har aldrig forsøkt at bli norsk statsborger og har heller ikke forsøkt at skaffe sig 

fast arbeide».1066 Han ernærte seg ved «kobberslageri» og reparasjon av gamle 

kobberkjeler. Han var ikke tidligere straffet eller bøtelagt. Med seg hadde han omkring 

4.000 kroner i kontanter. 

Den andre personen i følget var Leon født i Stavanger i 1895. Han opplyste at han aldri 

hadde gått på skolen og kunne verken lese eller skrive. «Av profesion er han kobberslager 

og musiker og ernærer sig av sit arbeide», stod det å lese i politirapporten.1067 Han hadde 

hele sitt liv reist landet rundt sammen med foreldrene sine og «aldrig forsøkt at faa fast 

arbeide». Det stod videre i rapporten at han i begynnelsen av 1924 hadde vært en tur i 

Sverige. For denne reisen hadde han pass fra politimesteren i Vestoppland og for 

tilbakereisen hadde han fått pass av den «norske minister» i Stockholm.1068 Leon var 

dessuten i besittelse av oppholdsbok som han hadde fått utstedt av lensmannen i Vestre 
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 Statsarkivet i Kristiansand, Fc Anmeldeldelser forseelser, boks 264: «Rapport Bergen politikammer til 
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Toten i 1918. Heller ikke han hadde vært tidligere straffet eller bøtelagt. Med seg hadde han 

17.000 kroner i kontanter og gullsaker.1069  

Den andre sønnen til Xaver, Georg var født i Røros og ble oppgitt å være ca. 21 år gammel. 

Han var døpt i Røros kirke og kobberslager og musiker av yrke. Om Georg stod det i 

politirapporten at han aldri hadde bodd fast noe sted, men «stadig levet på flytfot [sic]».1070 

Han arbeidet sammen med sin far og fikk lønn av ham. Den 7. april 1924 hadde han fått 

utstedt pass av politimesteren i Kristiansand for å reise til Danmark.  

Politimester Møinichen ønsket – etter å ha lest politirapporten av avhørene – å oppta 

nærmere forklaringer fra sigøynerne angående hvor de hadde oppholdt seg, når deres 

legitimasjonskort var utstedt og hva de ernærte seg av.1071 Dagen etter ble det derfor 

opptatt nye og fyldigere avhør. Om Xavers foreldre ble det opplyst at de reiste rundt «paa 

almindelig zigøinermaner» i forskjellige europeiske land.1072 Om hans kone ble det sagt at 

hennes foreldre også var «omreisende spanske zigøinere» som «flakket» omkring på 

samme måte som Xavers foreldre. I rapporten fra dagen før ble hennes foreldre omtalt kun 

som «omreisende». Hva denne endringen i beskrivelsen skyldes, er ikke lett å stadfeste. 

Det stod videre om Xaver og hans kone at de hadde reist rundt omkring i forskjellige land 

helt siden ekteskapet ble stiftet. «De reiste i indelukkende store vogner, trukket av hester 

som han selv eiet […]».1073Xaver uttalte at slike store vogner kunne de ikke anvende i Norge 

på grunn av dårlige veier. 

Xavers yrke og næringsvei ble beskrevet på samme måte som i den tidligere rapporten, det 

ble påpekt at han var kobberslager og musiker. «Han holder om aftenene med sin familie 

koncerter eller forestillinger utenfor sit telt, og herunder spiller og danser komp.[ranten] 

og hans familie. En gang imellom laver de ‘sigøinerbryllup’».1074 Xaver fikk under avhøret 

spørsmål om han hadde «fast tillatelse til å drive som kobberslager». Til dette svarte Xaver 
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 Kilden opererer muligens med et nulltall for mye, altså at beløpet er 1.700, og ikke 17.000. Samtidig har han 
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at han av «den norske minister»1075 i København og Stockholm hadde fått fast tillatelse til å 

reise omkring i Norge. Og han henvendte seg til politimestrene og lensmennene dit han 

kom for tillatelse til å kunne spille og arbeide som kobberslager. «Hos nogen faar han ikke 

tillatelse, sier han, og reiser da sin vei, hos andre faar han lov til at være saa og saa mange 

dager, og spør han da uttrykkelig om tillatelse til at spille og arbeide som kobberslager».1076 

Med hensyn til politimesterens forespørsel om nærmere opplysninger om 

legitiamsjonskort og liknende, opplyste Xaver som tidligere nevnt at han hadde fått 

presteattest av den katolske sogneprest i Fredrikshald. Dessuten uttalte han at han verken 

hadde oppholdsbok eller meldebevis.  

Politimesteren siktet sigøynerne etter løsgjengerlovens paragraf 4 og videresendte saken til 

kriminaldommeren i Arendal samme dag.1077 Dessuten ba politimesteren om at de siktede 

«agtes udvist af riket i tilfælde de ikke kan dømmes for løsgjængeri».1078 

Dagen etter ble det holdt forhørsrett der det ble besluttet at sigøynerne skulle holdes 

varetektsfengslet fordi de fortsatt var mistenkt for «örkeslöshet uten å kunne påvise lovlig 

erhverv».1079 Siktelsen var etter den nevnte løsgjengerlovens paragraf 4, samt 

fremmedloven av 1915 post II.  

Den 19. mai ble Xaver og hans sønner, med familie, besluttet utvist fra Norge med 

begrunnelsen om at de hadde i brutt fremmedloven av 1915, paragraf 6 litra b. I 

begrunnelsen ble det oppgitt at sigøynerne hadde «søkt erhverv under vandring fra sted til 

sted ved haandverk og musik, og har ikke kunnet paavise lovlig erhverv».1080 Dagen etter 

ble følget transportert til Kristiania der de skulle transporteres til Sverige, fordi de hadde 

kommet derfra til Norge.1081 Den 21. mai ble de av Kristiania politikammer uttransportert 

til Charlottenberg.1082  
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Opdagelsespolitiet, altså kriminalpolitiet, tok seg av saken og skrev noen dager senere en 

rapport om personene og utvisningssaken. Der ble det henvist til at Leon hadde fått 

oppholdsbok av lensmannen i Vestre Toten der han var anført som norsk undersått og gitt 

en spilletillatelse som var gyldig i forskjellige lensmannsdistrikter.1083 Dessuten ble det pekt 

på at den norske generalkonsulen i Sverige hadde utstedt pass til flere av dem. 

Politibetjenten uttalte i denne forbindelse at «[…] det er et stort antal sigöinere her i landet 

som er forsynt med norske pas, vistnok erholdt paa samme ubetryggende maate. Disse pas 

burde man vel forsöke at inddra naar de forsökes fornyet eller naar indehaveren paa anden 

maate paatræffes».1084 Passene og tillatelsen til Xaver og sønnen var blitt tilbakeholdt. Den 

nevnte rapporten ble av daværende sjef for Opdagelsespolitet, Johan Olaus Søhr1085, 

videresendt Justis- og Politidepartementet der han ville «henlede opmerksomheten paa 

den ubetryggende maate hvorpaa der utstedes pas til og gis omreisende sigöinerbander 

tilladelse til omreisende erhverv».1086  

11.7 Politiets klager over «…disse huiende, stöiende og paatrengende 

personer…»
1087

 

På begynnelsen av 1920-tallet var sigøynerne et yndet tema i pressen.1088 Sigøynernes små 

antall tatt i betraktning, spesielt i forhold til «omstreiferne», var temaet omskrevet i 
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omfattende grad.1089 Dessuten førte oppmerksomheten som sigøynerne fikk i avisene til 

tiltak fra myndighetenes side. Dette var eksempelvis foranledningen til at fylkesmannen i 

Akershus i 1926 innledet en prosess som førte til etableringen av den såkalte 

omstreiferkomiteen.1090 I presseoppslagene ble det klaget over sigøynernes reiser til de 

ulike distriktene. Riktignok var ikke alle oppslagene utelukkende negative omtaler, da det 

også hendte at noen av reportasjene var mer nøytrale, eller eventuelt romantiserende og 

mystifiserende. I alle fall var sigøynernes tilstedeværelse i Norge noe som ble lagt merke 

til, og politiets og Justisdepartementets økende interesse for sigøynerne var i tråd med 

dette fokuset. Klagene anført i pressen sammenfalt med klager fra ulike hold i politiet, slik 

vi så ovenfor i klagen fra Kongsvinger politikammer. 

Kongsvinger politikammer var altså ikke alene om denne typen klager. Uttrøndelag 

politikammers klage fra 1921, kan utdype dette.1091 I denne forbindelse henvendte 

Socialdepartementet seg til Misjonen for å få en uttalelse på hvordan man skulle forholde 

seg til «zigøinerfølger» som streifet omkring i landet. Misjonens hovedkomité henviste til 

en artikkel som organisasjonens generalsekretær hadde skrevet i Aftenposten i oktober 

samme år. Misjonens løsningsforslag bestod hovedsakelig av avvisning og utvisning av 

sigøynerne. Organisasjonen fremhevet spørsmålet om «infødsret» som avgjørende som 

kriterium før fremmedlovens (1915) bestemmelser om utvisning kunne gjøres gjeldende. 

Misjonen var forundret over «at politiet tar det saa let med at foreta undersøkelser for at 

bringe denne sak paa det rene i hvert enkelt tilfælde».1092 Likeledes klaget Misjonen over at 

politiet godtok sigøynernes vielsespapirer og liknende som legitimasjonspapirer. Videre 

mente Misjonen at det offentlige måtte gjøre det de kunne for å «sætte en stopper for 

zigøinernes omstreifen i Norge». Organisasjonens løsning var som nevnt utvisning og 

avvisning. 
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Socialdepartementet hadde opprinnelig blitt kontaktet av Justisdepartementet for å 

komme med en uttalelse om denne saken.1093 Etter å ha fått Misjonens nevnte besvarelse, 

og først etter mange måneder, besvarte Socialdepartementet på forespørselen fra 

Justisdepartementet.1094 I tilsvaret la departementet vekt på Misjonens ståsted og anbefalte 

at sigøynerne i «størst mulig utstrekning» ble utvist. En slik linje var viktig og påkrevd, 

mente departementet, ikke minst fordi sigøynernes tilstedeværelse også truet med å 

ødelegge arbeidet med «omstreiferne» i Norge 

«[…D]epartementet [vil] fremholde betydningen av, at det – saavel offentlige som 

private – arbeide som er reist her i landet for aa gjøre omstreiferne til gode og 

nyttegjørende medlemmer av samfundet, mest mulig støttes ved en effektiv 

overholden av fremmedloven saaledes, at invasjonen av sigøinere stoppes […].
1095

 

Misjonen var ikke interessert i å påta seg noen oppgaver med hensyn til sigøynerne, slik 

som organisasjonens virksomhet overfor de såkalte omstreiferne. Sigøynerne var 

organisasjonen «uvedkommende», ble det sagt.1096 

Strengheten som ble vist overfor sigøynernes adgang til Norge – ved avvisning og utvisning 

– ble inntil, i alle fall, 1924 ikke praktisert kategorisk. Episoden fra Kongsvinger er 

illustrerende for at det ble gjort visse unntak.1097  

11.8 Utvisnings- og forbudslinjen krystalliserer seg 

Som tidligere omtalt ble adgangsforbudet mot sigøynernes ankomst til Norge vedtatt i 

1927. Men – slik jeg argumenterer for nedenfor – ble forbudslinjen utviklet og delvis 

praktisert allerede fra begynnelsen av 1920-tallet, senest fra sommeren 1924. Utviklingen av 

denne forbudslinjen må forstås som en reaksjon på 1915-lovens utilstrekkelighet hva gjelder 

målet og ønsket om å bli kvitt sigøynerne.  

Det skjedde ikke nevneverdig angående sigøynernes tilstedeværelse i Norge hos 

Justisdepartementet før begynnelsen av 1924. Riktignok adresserte Harbek1098 spørsmålet i 
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et internt notat fra høsten 1922. 1099 I nevnte notat gjentok Harbek sine tidligere 

synspunkter på at det ikke var enkelt for politiet å utvise sigøynerne fordi andre land ikke 

mottok dem. På tross av at det var politiets plikt å foreta seg grundige undersøkelser om 

sigøynernes statsborgerskap, var dette vanskelige forhold å avklare, måtte Harbek 

innrømme. Spørsmålet kokte derfor ned til hvorvidt man kunne returnere sigøynerne til 

det landet fra da de ankom Norge, som ofte var Sverige. Harbek uttalte videre 

Siden passkontrollen er blitt innført og skjerpet i de forskjellige land [under og etter 

første verdenskrig], er utviklingen gått i rettning [sic] av, at et land ikke mottar tilbake 

en utlending, som avvises eller utvises fra nabolandet, med mindre avvisningen ved 

grensen skjer umiddelbart i forbindelse med forsøk på å komme fra det ene land til det 

annet.
1100

 

I begynnelsen av 1924 var tonen en annen. I et internt notat i samme departement ble 

spørsmålet om å føre «manntall» over sigøynerne belyst av Harbek.1101 I og med at 

Misjonen anså sigøynerne seg «uvedkommende», førte ikke organisasjonen manntall over 

disse på sammen måte som «fanter». Det var likevel av stor interesse å få et manntall over 

sigøynerne som befant seg i Norge, mente Harbek. «Uttømmende oplysninger» burde 

innsamles. Samtidig med denne registreringen burde man, fortsatte Harbek i notatet, også 

få «uttransportert» sigøynerne ut av landet der dette lot seg gjøre. Det var flere måter å 

foreta innsamling av informasjon om sigøynerne. Et alternativ var at departementet kunne 

sende ordre til politimestrene i et rundskriv. Et annet var å engasjere en politiembetsmann 

som ledet arbeidet fra Kristiania og samlet inn informasjonen ved å henvende seg til de 

ulike politidistriktene. Det førstnevnte var ikke en effektiv måte å gjøre dette på fordi 

manntallet slike ikke ville være «uttømmende med hensyn til antallet av zigøinere og 

mindre pålidelig og fullstendig med hensyn til nærmere oplysninger». Edvard Lassen, 

konstituert byråsjef ved politikontoret i Justisdepartementet, mente den andre foreslåtte 

modellen for innsamling var «værdt overveielse».1102 Lassen mente at det likevel kunne ha 

noe for seg å sende et rundskriv til politimestrene så de kunne forberede seg på forhånd.  
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Også Det Statistiske Centralbyrå ble kontaktet i forbindelse med spørsmålet om 

manntall.1103 Sjefen for Det Statistiske Centralbyrå uttalte til Harbek at man ikke hadde 

noen opplysninger av «nevneverdig interesse» for spørsmålet. «De fleste omstreifere angis 

i folketellingslistene ikke som omstreifere, men som blikkenslagere o.s.v.», uttalte byrået. 

Av informasjon som Harbek hadde fått av Misjonen var det for årene 1917-1918 anslagsvis 

200 sigøynere i Norge. I 1924 var det likevel, igjen ifølge Misjonen, ikke «mere enn nogen 

få store følger på til sammen 100 a 150 personer» i landet.  

Det ble ikke ansatt noen politiembedsmann for å ta seg av manntallet. Derimot ble 

rundskrivet, som det her var snakk om, sendt ut til politimestrene i februar 1924.1104 I 

rundskrivet ble politimestrene beordret om å undersøke om det fantes sigøynere i deres 

embedsdistrikt og om eventuelt å meddele departementet om dette. Uavhengig av om 

sigøynerne holdt til i distriktet eller kun var på gjennomreise, skulle deres navn, alder og 

fødested registreres. I tillegg skulle politiet undersøke hvorvidt sigøynerne hadde 

legitimasjonspapirer og hvordan det stod til med deres «statsborgerforhold», samt om de 

hadde hjemstavn i noe annet land. Da departementet ikke mottok tilstrekkelig 

informasjon som følge av rundskrivet, ble nye rundskriv sendt ut sommeren 1924. I 

mellomtiden gikk det diskusjoner om å innføre den såkalte tyske modellen med 

registrering av sigøynernes fingeravtrykk.1105 

I månedene etter rundskrivet fra februar, fulgte departementet opp de enkelte 

innberetningene fra politikamrene. Telemark politidistrikt meldte om et «zigøinerfølge» 

som holdt til i Langesund. Det ble oppgitt at de enrærte seg av kobber- og 

blikkensslagerarbeid.1106 Til dette bemerket departementet overfor politimesteren i 

Telemark at det i henhold til fremmedloven av 1915 (post II) ikke var tillatt for sigøynere «å 

søke erhver[v] under reise eller vandring fra sted til sted ved håndverk  eller annen 

håndtering». Politimesteren ble minnet på at i slike tilfeller måtte straffelovens paragraf 
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332 anvendes.1107 Videre kunne også løsgjengerlovens bestemmelse om hjemsendelse tas i 

bruk. Det var i det hele tatt viktig «å hindre zigøinernes reise eller vandring fra sted til 

sted», understreket departementet.1108 

En annen utvikling som fant sted før sommeren 1924 var Justisdepartementets 

irettesettelse av Den katolske kirke med hensyn til prestenes utstedelse av 

vielsesdokumenter og dåpsattester for sigøynere. Det ble spesifikt pekt på sognepresten i 

Fredrikstad som hadde viet et par sigøynere og dessuten utstedt dåpsattester for gruppen i 

mars 1919. At sognepresten hadde tatt sigøynerne på ordet og ført deres personalia i 

dåpsattesten etter opplysninger fra dem selv, fant departementet uholdbart. «Forsåvidt 

disse attester kun grunner sig på vedkommende sigøineres egne uttalelser, kan de ikke 

ansees å ha nogen verdi», mente departementet.1109 Prestene måtte vise «forsiktighet med 

hensyn til oplysninger» som tas inn i slike attester. 

Som tidligere nevnt dannet 1924 et veiskille i myndighetens tilnærming til sigøynerne. 

Illustrerende for dette forholdet er ikke bare rundskrivet fra februar som er behandlet 

ovenfor1110, men dette fremtrer enda tydeligere av Justisdepartementets rundskriv fra juni 

1924. Her ble utvisningslinjen fremlagt eksplisitt og statens utvisningspolitikk ble dermed 

klarlagt – om enn denne ikke var hjemlet i lov før adgangsforbudet i 1927. 

I rundskrivet fra juni 1924 fant Justisdepartementet det nødvendig å «innskjerpe» 

praksisen med at sigøynere fikk utstedt pass. I de tilfeller der vedkommende 

«undtagelsesvis» hadde krav på pass, måtte i alle fall Centralpasskontorets samtykke 

innhentes i hvert enkelt tilfelle. Videre uttalte departementet blant annet at selv om 

sigøynerne var født i Norge, betydde ikke dette at  

han er å anse som norsk statsborger, medmindre en av foreldrene var norsk statsborger 

[…]. For øvrig må man ikke uten nærmere undersøkelse godta en zigøiners angivelse 
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 Paragrafen stadfester følgende: «Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som uden 
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av å være født i Norge. Selvom attester herom forevises, må politiet være forsiktig med 

å feste lit til disse, da det har vist sig at zigøinere har vært i besiddelse av falske 

attester […]. Specielt bemerkes, at om angjeldende er i besiddelse av eldre norsk pass, 

er dette intet bevis for norsk statborgerrett [ck]. […] Ingen av disse [sigøynerne] antas 

å være norske statsborgere.  […] Der må heller ikke gis zigøinere eller tatere tillatelse 

til lirekassespill eller andre musikkprestasjoner, forevisninger eller forestillinger og 

lign., jfr. departementets rundskrivelse  av 22. juli 1915 […].
1111

 

Departementet minnet videre om at avvisning og utvisning måtte tas i bruk overfor 

sigøynere i den grad det lot seg gjøre. Det kunne ikke være tvil om de retningslinjer som 

Justisdepartementet etablerte med rundskrivet: «Utenlandske zigøinere bør ved 

ankomsten til riket avvises, selv om de er besiddelse av pass».1112  

At Justisdepartementet stadig fant det nødvendig å minne om, og få innskjerpet 

fremmedlovens praktisering, er en nokså sikker indikator på at bestemmelsene i 

fremmedloven ikke ble anvendt, etter departementet syn, kategorisk nok. Videre, ble også 

dette rundskrivets innskjerping gjentatt omtrent et år senere. Da sendte nemlig 

departementet igjen ut et rundskriv med de samme forholdsordrene.1113 Det ble dessuten 

påpekt at politiet måtte sende inn til departementet en «fortegnelse over de zigøinere som 

påtreffes her i landet». Videre, i forbindelse med vedtaket av den nye 

statsborgerskapsloven av 1924 stadfestet departementet i et rundskriv at «Zigøinere og 

andre omstreifere» ikke måtte godkjennes som norske statsborgere uten at saken på 

forhånd var fremlagt for departementet.1114 

Imidlertid søkte tre sigøynere gjennom sin advokat Justisdepartementet om 

statsborgerskap sommeren 1929.1115 To av disse var ovenfor nevnte  Heinrich og Baptiste.1116 

Bakgrunnen for saken var at de tre hadde kjøpt en tomt i Jessheim med ønske om å bosette 

seg der.1117 Men etter kjøpet hadde herredstyret nektet dem konsesjon.1118 I begynnelsen av 
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juli henvendte deres advokat seg på nytt til departementet. Han skrev at avvisningen av å 

tildele sigøynerne konsesjon kunne ha som følge at  

«de ikke faar tilladelse til at opholde sig her i bygden, men vil ubönhörlig bli jaget av 

lensmanden. I andre bygder vil de saa igjen bli vist ut; og maa paa denne maate flakke 

om stadig fra sted til sted. Disse menneskene er paa denne maate helt retlöse og uten 

utsigt til nogen sinde atkunde bli fast bosittende og komme over i ordnede 

forhold».
1119

  

Videre uttalte advokaten om to av familiefedrene at dersom de ikke kunne få fast bopel i 

Norge, ønsket de å utvandre til Frankrike der de hadde slektninger. Spørsmålet som 

dukket opp da var hvorvidt sigøynerne kunne få utstedt pass til å foreta denne reisen. De 

hadde til hensikt, fortsatte advokaten, å bli i Frankrike for alltid.  

Departementet responderte med å utstede fremmedpass til alle tre med familie. Da 

advokaten meldte tilbake om at kun to av sigøynerne ønsket å reise, oppfordret 

departementet til at samtlige skulle reise. Det endte opp med at alle tre reiste ut av 

landet.1120  

I tillegg til ønsket om å bosette seg i Jessheim, kan det godt tenkes at sigøynerne med 

tomtekjøpet ønsket å erverve seg statsborgerrett. De nye bestemmelsene i 

statsborgerskapsloven av 1924 var likevel ikke i deres favør på dette punktet. Riktignok ble 

det stadfestet i paragraf 4 av loven at det var mulig å tilegne seg statsborgerskap ved å ta 

«fast bolig».1121 Dette gjaldt imidlertid de som ved fødselen var blitt norske statsborgere, 

men som hadde mistet denne senere. Forutsatt at deres advokat eller sigøynerne selv 

kjente til de nye bestemmelsene, taler dette for at tomtekjøpet var et seriøst forsøk på å 

bosette seg i landet.  

Neste rundskriv som berørte politiets tilnærming til sigøynerne, ble sendt ut i februar 1929. 

Ifølge Hanisch kom rundskrivet i forbindelse med de ovennevnte sigøynernes 

tilbakekomst til Norge i 1929.1122 Men i mellomtiden hadde fremmedloven av 1927 blitt 
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vedtatt.1123 I rundskrivet fra 1929 anførte departementet igjen at «pass aldri måtte utstedes 

til sigøinere uten at Centralpasskontorets samtykke på forhånd var innhentet». Deretter 

fokuserte departementet på fremmedlovens paragraf 3, tredje ledd, og fant det nødvendig 

«påny å måtte innskjærpe disse bestemmelser, da det har vist sig at et sigøinerfølge på 24 

personer nylig av en politimester er sluppet inn i landet uten at saken er blitt forelagt for 

Centralpasskontoret».1124 Selv etter det eksplisitte adgangsforbudet mot sigøynere i 1927, 

var det med andre ord fortsatt enkelte uoverensstemmelser mellom lov og praksis.  

Et interessant tilfelle fra Sandeherad (Sandar) i 1931 omhandlet 2 menn som var mistenkt 

for dyremishandling. Av denne saken fremkommer det opplysninger om en «sigøinerleir» 

på stedet. Samtlige av de avhørte i saken, inkludert hun som anmeldte saken, nevnte 

«sigøinerleiren», «sigøinerne» og «sigøinerkvinnen», uten at dette forholdet uten videre 

førte til noen reaksjoner med hjemmel i fremmedloven. Etterforskningen konsentrerte seg 

om de mistenkte som ikke var med i følget. En mulig forklaring på dette kan også være at 

både de mistenkte og personene i «sigøinerleiren» var tatere, men benevnt som sigøinere. 

En av de anmeldte skal ifølge vitner ved en anledning ha ropt at «mor[en] hans var 

sigøiner».1125 En annen forklaring kan være at de var sigøynere, men at politiet ikke så 

behovet for å skride inn med fremmedlovens bestemmelser da de ikke hadde begått noen 

lovbrudd eller var oppfattet som et problem. En tredje mulighet kan rett og slett være at 

det stedlige politiet ikke har kjent til lovverket på dette området. 

11.9 Sigøynere som en «sann landeplage»?
1126

  

Hvor omfattende var klagene fra politietaten om «sigøynerplagen»? Med andre ord, selv 

om det forekom klager, hvor representative var de for politietatens opplevelse av 

sigøynerne? Vi har ikke holdepunkter for at den ovenfor skisserte misnøyen var generelt 

utbredt. Dersom det faktisk var slik, så opphørte eventuelt omfanget av misnøyen fra og 

med 1927. Uttalelsene fra lensmenn og politifolk i 1927 og 1935 viser at svært få klagde over 
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sigøynerne.1127 De aller fleste oppga ved disse anledningene at sigøynere ikke hadde vært 

påtruffet på mange år. Høringsrunden i 1935 var riktignok relativt lenge etter vedtaket av 

adgangsforbudet i 1927, og det kan dermed forklare at det ikke fremkom klager over 

sigøynere da. Men selv i 1927 var det ingen som klagde over sigøynere i deres 

embetsdistrikter, hvis de i det hele tatt nevnte dem.1128 De politikamrene som hadde noe å 

gjøre med sigøynerne, enten det nå gjaldt utvisningssaker eller på annet vis, var derimot 

svært restriktive overfor gruppene. Mistenkeliggjøringen av sigøynerne kan likevel ikke 

alltid alene ha hatt sin årsak i lokalpolitiets egne holdninger. Ordrene og retningslinjene 

fra sentralforvaltningen, i tillegg til de lover som eksisterte på området, var definitivt 

avgjørende bidrag i den restriktive holdningen til lokalpolitiet overfor sigøynerne. 

I det hele tatt ser vi en tendens til at lokalpolitiet overdrev problemene i forhold til den 

utfordringen de utgjorde. Her er anslagene om sigøynernes antall interessant. De 

«sværmet» på grupper bestående av 100 personer ble det uttalt av enkelte. For hele Norge 

har vi imidlertid sett at det fantes beregninger på ca. 200 sigøynere for årene 1917-1918. 1129 I 

1924 antok Misjonen at det ikke var flere enn 100-150 personer. Justisdepartementet ved 

Harbek opererte med et betydeligere lavere antall for 1924, nemlig to familier bestående av 

ca. 20 personer hver.1130 Overdrivelsen av antall er noe vi vet litt om for taternes tilfelle, og 

det kan være et sammenlikningsgrunnlag. Eksempelvis hadde lensmannen i Selbu i august 

1924 fått en telefon om at et «taterfølge» på 30 personer hadde kommet seg over 

Selbuskogen fra Stjørdal. Etter å ha sjekket forholdet nærmere uttalte lensmannen at 

«antallet var sterkt overdrevet» da følget kun bestod av 13 personer fordelt på to familier.1131 

På tross av sigøynernes relativt lave antall brukte man – i lokalpoliti så vel som i 

sentraladministrasjonen – forholdsvis store ressurser og krefter på å imøtegå denne 

«landeplagen». Moralsk panikk – forstått som en samfunnsmessig reaksjon på forestilte 
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trusler fra moralske avvikere1132 - er et anvendelig konsept her. Under episoder av moralske 

panikk, uavhengig av dens reelle innhold, kan trusselen oppfattes som «[...]real, serious 

and caused by the wrongdoing group members and their behaviour».1133 Altså var frykten 

for hva sigøynerne representerte mer reell og utslagsgivende enn hva slags trussel 

gruppene faktisk utgjorde.1134 Denne moralske panikken var i høyeste grad tilstedet i 

pressen og dens omtale av sigøynerne i denne perioden, også hva gjaldt taterne. En slik 

reaksjon var nok også i varierende grad gjeldende for befolkningen, men vi har interessant 

nok sett at dette ikke var tilfellet for befolkningen på Rjukan der sigøynerne oppholdt 

seg.1135  

Hva sier så gjennomgangen av lokalpolitiets omgang med utvisningssakene oss om hvorfor 

politiet anså sigøynere som et problem? Flere forhold kan nevnes. For det første unndro 

ikke bare sigøynere seg politiets kontroll, attpåtil behersket de omstendighetene, slik en 

politifullmektig ved Kongsvinger politikammer uttrykte det.1136 Det å fremstille sigøynere 

som ustyrlige kan naturligvis ha vært en bevisst strategi fra politiets side. Altså som en 

strategi for å få Justisdepartementet og øvrige myndigheter til å reagere med strengere 

retningslinjer som i sin tur kunne rettferdiggjøre politiets maktbruk. Den samme 

politifullmektigen uttalte nemlig at det hadde vært umulig «aa faa overfört specielle 

lovovertrædelser» på noen av sigøynerne.  

For det andre viser gjennomgangen at politiet fryktet en invasjon av sigøynere. Denne 

frykten overmannet derfor tidvis realitetsorienteringen hos enkelte. Hvor urettmessig 

denne frykten måtte ha vært, så var den likevel tilstede. Hva gikk så frykten ut på? Dette 

leder oss til det tredje punktet, nemlig frykten for at sigøynerne ble et økonomisk problem 

for landet. Sigøynere formerte seg mer enn nordmenn, ble det uttrykt, og man risikerte at 

de «belemret» landet med de utgifter dette ville medførte. En slik tankegang var som 
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tidligere nevnt i tråd med tidens herskende tanker om inn- og utvandring: Mens 

utvandringen førte til at nasjonen gikk glipp av mennesker og innsats, førte innvandringen 

til forringelse av befolkningskvaliteten, på grunn av de «dårlige elementer» som 

innvandret til landet, slike som sigøynere, tatere og jøder, også fødte mange barn.1137 

Dessuten lå det implisitt i denne «belemringstankegangen» at sigøynerne ikke klarte seg 

selv økonomisk og at de før eller siden ville falle staten- eller kommunekassen til byrde. 

Slik vi har sett, var sigøynerne som det her var tale om, velbemidlede, noe som også 

politiet var klar over. Det var nettopp derfor politiet mente at sigøynerne ikke kunne 

rammes av løsgjengerlovens bestemmelser. På samme måte som prostituerte ikke kunne 

rammes av løsgjengerloven med mindre de var «dampskibepiger» eller «offentlige piger».  

For det fjerde var sigøynere «huiende og stöiende», ble det sagt. Her kan gruppene, enkelt 

sagt, ha blitt opplevd som kulturelt fremmede og ulike nordmenn. Dette fører oss til et 

femte element, nemlig tanken om at sigøynernes moralske «fordervelse» risikerte å smitte 

over på den øvrige befolkning. For det sjette, og mer reelt, fikk politiet tidvis bekreftet sine 

stereotypier om sigøynerne - eksempelvis gjennom at enkelte var innblandet i slåsskamper 

og liknende ordensforstyrrelser. 

11.10 Den kumulative radikaliseringen i fremmedregimet mot sigøynerne 

Dette kapitlet har behandlet fremmedlovens praktisering overfor sigøynere på to nivåer. 

Det lokale og det sentrale; lokalpolitiets praktisering av fremmedloven, og 

sentraladministrasjonens utforming av retningslinjene for fremmedpolitikken. På et 

generelt plan kan det konkluderes at det var resultatet av lokalpolitiets delvis manglende 

håndheving av bestemmelsene i fremmedloven av 1915 som førte til de stadig strengere 

retningslinjene fra sentraladministrasjonen. Prosessen fra 1915 til 1927 innebar en 

radikalisering som var kumulativ. Resultatet av motsetninger – delvis innebygd i selve 

loven og delvis i lovpraktiseringen – i lokalpolitiets praksis i forhold til intensjonene bak 

loven førte til utvisnings- og avvisningslinjen overfor sigøynerne. Det må i denne 

sammenhengen minnes om at også intensjonene bak fremmedloven av 1915 var 

ambivalente hva gjelder politikken overfor sigøynere. I alle fall ble denne avvisnings- og 
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utvisningslinjen utviklet senest sommeren 1924, altså allerede tre år før adgangsforbudet 

ble vedtatt ved lov i 1927.  

Slik det er påpekt tidligere, innebar ikke selve ordlyden av fremmedloven (1915) i seg selv et 

forbud mot sigøynernes adgang til Norge. Her var både loven og diskusjonene på 

Stortinget ambivalente.1138 Man kan likevel argumentere for at det i 1915 lå i kortene at 

sigøynere med innføringen av fremmedloven ville være utestengt fra landet – fordi de ikke 

fikk tillatelse til å drive omvandrende håndverksvirksomhet. Denne uuttalte motivasjonen 

er imidlertid i sterk kontrast til den uttalte intensjonen for den nye fremmedloven av 1927. 

Veien til avvisning- og utvisningslinjen var kronglete og på ingen måte rettlinjet. Det var 

gjennom politiets og sentraladministrasjonens erfaringer i perioden 1915-1924 – altså 

grunnet utilstrekkeligheten til fremmedloven av 1915, slik lovgivere og politiet betraktet 

saken – at avvisnings- og utvisningslinjen ble utformet. Mens regjeringen i 1915 mente at 

fremmedloven «beskyttet» tilstrekkelig mot utenlandske sigøynere og tatere, fant sentrale 

myndigheter gjennom lovens praktisering at dette ikke lengre var tilfellet. Premisset for 

regjeringens slutning den gangen var at handelslovens bestemmelser om omførselshandel 

og lov om dramatiske og andre offentlige forestillinger fra 1875, etablerte en god nok 

terskel mot disse gruppene.1139 

Når avvisning- og utvisningslinjen i praksis var etablert i 1924 var veien til adgangsforbudet 

rettlinjet og på mange måter gitt. Likevel, selv etter adgangsforbudet har vi sett at politiet 

ikke alltid overholdt forbudet mot sigøynernes adgang til landet, noe Justisdepartementets 

rundskriv fra 1929 illustrerer. En ting er sikkert: Politietatens «glipp» i 1929 og tidligere ble 

ikke gjentatt siden. Sigøynerne var avskåret fra å holde til i Norge. For de sigøynerne som 

ble avvist ved den tysk-danske grensen i 1934 førte denne politikken til fatale konsekvenser 

i dødsleiren Auschwitz-Birkenau. 

 

 

                                                   

1138
  Se 10.2 og 10.6. 

1139
 Ot. Prp. Nr. 9, 1915: 15.  
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Kapittel 12: Tysk og norsk sigøynerpolitikk på 1920-og 1930-

tallet 

Slik vi har sett i forrige kapittel førte radikaliseringen av den norske sigøynerpolitikken til 

en avvisning- og utvisningslinje overfor de norske sigøynerne på 1920-tallet. Aktører innen 

deriblant politiet viste ofte til den tyske praksisen på dette området. Men hva bestod den 

såkalte tyske modellen av? I dette kapitlet skal jeg sammenlikne den norske 

sigøynerpolitikken med den tyske på 1920- og 1930-tallet. Før en slik diskusjon er det 

imidlertid på sin plass å redegjøre for og konsekstualisere utviklingen i Tyskland i 

perioden. Fremstillingen vil måtte bli nokså kursorisk, men anliggendet her er da heller 

ikke å gi en uttømmende beskrivelse av den tyske sigøynerpolitikken. Derimot er 

siktemålet med kapitlet å undersøke berøringspunkter og skillerlinjer mellom disse to 

landenes sigøynerpolitikk, samt å utpeke overordnede karakteristikk ved 

sigøynerpolitikken som sådan. 

I det følgende redegjør jeg først for sigøynerpolitikken i Tyskland. Fokuset er rimeligvis på 

delstaten Bayern som tjente som «lokomotivet» for de tyske delstatenes politikk på dette 

området. Dernest tar jeg opp spørsmålet om den tyske påvirkningen på norsk 

sigøynerpolitikk på 1920-tallet, samt det generelle gapet mellom sentral- og 

lokalforvaltningen i begge land og hvilke slutninger som kan trekkes av dette forhold. 

12.1 Ambisjoner om en enhetlig sigøynerpolitikk på 1920-tallet 

Den tyske modellen med tanke på sigøynerpolitikk hadde sitt spesifikke utgangspunkt 

hovedsakelig i delstaten Bayern. Allerede på slutten av 1800-tallet hadde Bayern utviklet 

særegne institusjoner og metoder for å bekjempe «sigøynerplagen». Hovedlinjene i denne 

politikken gikk ut på å avvise og utvise de «utenlandske sigøynerne» ved grensene, samt å 

bofastgjøre de «innenlandske» og få dem til å slutte med sine vandringer. De skulle heller 

få seg en form for «hederlig» arbeid, ble det ofte uttalt. Et eget politi- og 

etterretningskontor ble opprettet i München allerede i 1889: «Münchner 

Nachrichtendienst im Bezug auf die Zigeuner» (Zigeunerzentrale). Tanken var at dersom 

det lokale politivesenet kom i befatning med «Zigeunern und nach Zigeunerart 

umherziehende Personen» så skulle dette innberettes til Zigeunerzentrale. Informasjonen 
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ble så registrert og bearbeidet her. Lederen av Zigeunerzentrale, Alfred Dillmann, forfattet 

registrene til institusjonen i bokform som ble utgitt i 1905 med tittelen Zigeunerbuch.  

En rekke stater deltok i 1911 på en konferanse i München der agendaen var å vedta 

«Grundzügen für die Bekämpfung der Zigeunerplage».1140 En felles sigøynerlovgivning 

gjeldende for delstatene Bayern, Preussen, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen og 

Elsaß-Lothringen ble ansett nødvendig.1141 Dette arbeidet ble imidlertid skrinlagt ved 

utbruddet av første verdenskrig. Første verdenskrig var relativt sett en rolig periode når 

det gjelder sigøynerpolitikk.1142 Sigøynerpolitikken kom likevel igjen i fokus etter første 

verdenskrig. Da ble det på nytt vedtatt lover og forordninger som skulle regulere 

sigøynernes liv i de tyske delstatene. Det ble innført reguleringer knyttet til 

reisemuligheter mellom delstatene og retten til å eie og bruke hester og andre dyr på slike 

reiser. Den første etterkrigsbestemmelsen i så måte ble vedtatt i Baden i desember 1922. 

Det fremgikk her at alle sigøynere over 14 år skulle registreres i «Zigeunerpersonalblatt».1143 

Også i Bayern kom «Zigeunerplage» igjen på agendaen. Sigøynernes meldeplikt til politiet 

ble i en forordning fra januar 1924 skjerpet. Nå var det kun etter tillatelse fra politiet at 

omreisende med «Wohnwagen» kunne overnatte på rasteplasser. Forbudet mot å reise i 

«Horden» tredde også i kraft.1144 I en statistisk oversikt over sigøynere, omreisende og 

såkalte ærlige næringsdrivende fremkom det at det i Bayern fantes 272 «Zigeuner und 

Landfahrer» og 412 «anständige Gewerbetreibende».1145 

                                                   

1140
  Bay.HStA München, MA 100438: «Staatsministerium des Innern an das Staatsministerium des Äussern: 

Bekämpfung der Zigeunerplage», 29.01.1922.   
1141

 Ibid.  
1142

 Det er enighet blant historikere om at initiativene for utforming av en felles sigøynerpolitikk for delstatene, 

falt ut av agendaen under første verdenskrig. Det finnes imidlertid ulike ståsteder i forskningen om 

sigøynerpolitikk i perioden 1914-1918. Sosialhistorikeren Leo Lucassen mener at «sigøynerspørsmålet» absolutt 

ikke var en hastesak som måtte løses, se Lucassen 1996: 191. Historikeren Martin Luchterhandt er enig i dette. 

Han påpeker likevel at en rekke unntakstiltak ble vedtatt i sigøynerpolitikken. Eksempelvis ble det innført forbud 

mot å reise med «Wohnwagen», og myndighetene samlet inn og registrerte sigøynernes fingeravtrykk også 

under krigen, se Luchterhandt 2000: 24. Se ellers Kaveh 2010: 39. 
1143

 Bay.HStA München, MA 100438: «Badisches Staatsministerium [des Innern] an das [Bayer.] 

Staatsministerium des Äußern: Bekämpfung der Zigeunerplage», Karlsruhe 26.02.1925. Se også Bay.HStA, 

MInn 72577: «Polizeidirektion München an [Bayer.] Ministerium des Innern: Zigeunerbekämpfung», 

29.05.1925. Detaljert informasjon om sigøynere og sigøynergrupper med bilde og kopi av identitetspapirerer 

skulle være inkludert i nevnte «Personalblatt». 
1144

 Med «Horden» siktet man til «die Vereinigung zweier einzelstehender Personen zu erachten: Zigeuner und 

Landfahrer dürfen hager nur einzeln oder in Familien reisen oder rasten», sitert i Strauß 1986: 63. 
1145

 Bay.HStA München, MInn 72577: «Polizeidirektion München an [Bayer.] Ministerium des Innern: 

Zigeunerbekämpfung», 29.05.1925.   
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I juni 1925 ble det holdt en politikonferanse i Karlsruhe hvor det ble forhandlet om et 

fellesutkast til sigøynerlovgivning. Dette var på mange måter en videreføring av 

politikonferansen i 1911. Hovedbudskapet fra politiet og politikere var at dersom man 

skulle lykkes i «Zigeunerbekämpfung», så måtte tyske delstater ha en koordinert politikk 

på dette området.1146 Det var da også ambisjonene om en mer effektiv politikk som var 

bakgrunnen for delstatenes ønske om å vedta en riksdekkende sigøynerlov. Konferansen i 

1925 førte til nedsettelsen av en kommisjon som skulle utforme et utkast til overenskomst. 

I utkastet som ble formulert gikk det frem at «Zigeunerzentrale» i München var ment å 

fungere som en sentralinstitusjon for hele Tyskland.1147  

Utvisning av sigøynere fra en delstat til en annen førte til at «problemet» bare ble overført 

nabostaten, ble det argumentert med. Tatt i betraktning den føderale styringsmodellen, 

førte nettopp slike praksiser til at sigøynerpolitikken i Tyskland ble motsetningsfylt. Et 

annet moment som førte til ambivalens i politikken, var delstatenes struktur internt: På 

den ene siden ønsket den sentrale myndigheten, eksempelvis ved innenriksministeriet, å 

forsterke registrering og kontroll av sigøynere. På den andre siden var de underliggende og 

lokale instansene mest interessert i å utvise sigøynere fra delstaten umiddelbart, dette ble 

nemlig sett på som mindre ressurskrevende.1148 Konferansen av 1911, 1925 og påfølgende 

kommisjonsarbeidet ble av Polizeidirektion München referert til som «brauchbare 

Grundlage» i arbeidet med en riksdekkende sigøynerlov.1149 Kontinuitetene fra begynnelsen 

av 1900-tallet, er viktige med tanke på innholdet i den bayerske sigøynerloven som skulle 

blir vedtatt i 1926. Ikke minst gjaldt dette de vedvarende problemene og diskusjonene om 

definisjoner. 

Tatt i betraktning den økonomiske nøden og krisen etter første verdenskrig, var det i 

Tyskland et økende antall omvandrende som levde i «Wohnwagen» i begynnelsen av 1920-

årene.1150 Innenriksministeriet bemerket i 1925 at det i motsetning til situasjonen i 1911, ikke 

                                                   

1146
 LA Berlin, (C Rep. 375-01-12 Nr. 6272 Bd. 1): «Bekämpfung der Zigeunerplage. Staatsministerium des 

Inneren [Bayern an] Preußische Minister des Inneren», 19.06.1926. 
1147

 Lucassen 1996: 191.  
1148

 Udo Engbring-Romang: Die Verfolgung der Sinti und Roma in Hessen. Zwischen 1870 und 1950, Frankfurt 

a.M.: Brandes & Apsel Verlag 2001: 91. 
1149

 LA Berlin, (C Rep. 375-01-12 Nr. 6272 Bd. 1): «Bekämpfung der Zigeunerplage»,  19.06.1926. 
1150

 Lucassen 1996: 192. 
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lengre var «eigentliche Zigeuner» som var målgruppen for lover og tiltak. Derimot var det 

«zigeunerähnliche» folk som var i politikkens fokus. I München ble disse gitt merkelappen 

Landfahrer, altså noe slikt som «omreisende». De fleste omreisende i 1925 var dessuten 

ikke lenger «rassereine Zigeuner», men heller omreisende av ulike slag, ble det hevdet.1151 

Den kommende bayerske sigøynerloven i 1926 – se nedenfor – hadde som mål å regulere 

oppførsel eller livsstil som myndighetene assosierte med sigøynere, i tillegg til «egentlige» 

sigøynere. Såkalte arbeidsskye var den tredje gruppen som eksplisitt var nevnt i 

sigøynerloven. 

Det hadde skjedd en forskyvning i myndighetenes definisjoner og avgrensninger av 

«problemet» fra 1911 til 1926. Den forannevnte Dillmann brukte i sin tid en bred og 

sosiologisk definisjon av sigøynere som delstatsmyndigheter ikke forstod. Ifølge Dillmanns 

definisjon var sigøynere omreisende personer uavhengig av «rase» eller opphavssted. 

Delstatene fryktet at en slik avgrensning kunne ramme «anstendige» ambulerende 

næringsdrivende. Derfor var det også stort fokus på dette under delstatenes forhandlinger. 

Til slutt ble man likevel enige om en definisjon som ikke var veldig ulik Dillmanns: 

«Zigeuner im polizeilichen Sinne sind sowohl die Zigeuner im Sinne der Rassenkunde als 

auch die nach Zigeunerart umherziehenden Personen».1152 For ikke å ramme såkalte 

anstendige næringsdrivende skulle de få utstedt tillatelsespapirer.1153 Klass v. Merz, en 

bayersk regjeringrådsmedlem, mente at «ehrliche Gewerbetreibende» hadde en legitim 

grunn til å reise rundt og bidra med arbeidet sitt, mens «Landfahrer»-gruppen utførte 

liknende arbeid som bare tjente «als Vorwand oder Deckmantel» for deres påståtte 

kriminelle hensikter og handlinger.1154 Denne oppfatningen var utbredt, det var antatt at 

«Landfahrer» brukte i utgangspunktet legitime yrker som skalkeskjul og maske for «eine 

                                                   

1151
  Bay.HStA München, MInn 72577: «Leitsätze für die Polizeikonferenz’ im Karlsruhe 22.-24.juni 1925», 

05.06.1925. «Wenn auch die Zahl der rassereinen Zigeuner verhältnismäßig gering ist[…]».  
1152

 Lucassen 1996: 191. 
1153

 Bay.HStA München, MInn 72577: «Zigeunerbekämpfung: Polizeidirektion München [an Bayerisches] 

Staatsministerium des Inneren», 29.05.1925. 
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 K. v. Merz: «Der Kampf gegen die Zigeuner und Landfahrer», i Deutsches Polizeiliches-Archiv, 12.årgang, 

nr. 4, 1925: 191. 



275 

 

ulautere zigeunerhafte Lebensweise».1155 Når det gjelder kategorien «Landfahrer», var dette 

en betegnelse som nærmest ble oppfunnet for anledningen.  

12.2 Den bayerske sigøynerloven (1926) 

Sigøynerloven som ble vedtatt i Bayern i juli 1926 – «Gesetz zur Bekämpfung von 

Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen»1156 – innebar radikale ambisjoner i forhold til 

de tidligere tyske forordninger og vedtak som rettet seg mot sigøynerne. Loven opererte 

med et rasistisk sigøynerbegrep, og «sigøynerspørsmålet» ble behandlet i et 

kriminalpolitisk perspektiv. Dessuten hadde loven en høyere gyldighetsform enn tidligere 

forordninger og forskrifter nettopp ved at den var en lov.1157 Videre kom loven til å 

foregripe elementer i den kommende nazistiske sigøynerpolitikken ved at sigøynere ble 

fremstilt som en asosial rasekategori.1158 

Lovens første åtte paragrafer regulerte forhold knyttet til praktiske sider ved de 

omreisendes liv. Her ble alt fra dyrehold, omreising i «Horden» og liknende forbudt eller 

regulert. Sigøynere og folk som reiste på sigøynervis1159 måtte ha tillatelsespapirer fra 

politiet for å kunne reise rundt med bovogner («Wohnwagen»), og det samme gjaldt 

reising med skolepliktige barn, dyrehold, det å eie skytevåpen og overnatting på 

rasteplasser. Det ble videre lagt oppholdsbegrensninger for grupper som var av utenlandsk 

opprinnelse eller som manglet bayersk delstatstilhørighet.1160  

Historikeren Luchterhandt har dessuten argumentert med at sigøynerloven markerte 

høydepunktet for en delstats «Sonderrecht» – unntakslovgivning – mot sigøynere før 

naziregimet.1161 Som allerede påpekt løste imidleritid ikke loven myndighetenes 

definisjonsproblemer. Dette åpnet veien for at de lokale myndigheter avgjorde 

distinksjonen mellom eksempelvis «Landfahrer» og «Zigeuner».1162 I instruksene til lovens 
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 Bay.HStA München, MInn 72577: «Bayerischer Verwaltungsgerichtshof an das [Bayr.] Staatsministerium 

des Innern: Entwurf eines Zigeunergesetzes», München 05.05.1925. 
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ble det fastslått at begrepet «…Zigeuner ist allgemein bekannt und bedarf keiner näheren 

Erläuterung. Die Rassenkunde gibt darüber Aufschluß, wer als Zigeuner anzusehen ist».1163 

Problemet var imidlertid at det på daværende tidspunkt ikke fantes noen «Rassenkunde» 

om sigøynere.1164 Illustrerende for myndighetenes definisjonsvansker var at det skulle gå ti 

år til neste gang formuleringen «rase» ble brukt i sammenheng med sigøynere.1165 

I tillegg til «Zigeuner» og «Landfahrer» utgjorde som allerede nevnt kategorien 

«Arbeitsscheuen» sigøynerlovens siste målgruppe. Det ble uttrykt at også disse utgjorde en 

fare for den offentlige sikkerheten. Det var sigøynerlovens paragraf 10 som regulerte og 

definerte såkalt arbeidsskye. Ifølge bestemmelsen henviste betegnelsen til mennesker «die 

den Nachweis geregelten Arbeit oder ernstlicher Bemühung um Arbeit nicht zu erbrigen 

vermögen».1166 Praksisen med sigøynerloven etter 1926, tyder likevel på at myndighetene 

med «Arbeitsscheue» mente noe så vagt som «eine Menschen, bei dem die Arbeitsunlust 

zur Gewonheit geworden ist».1167 Myndighetene mente at arbeidsskye individer 

hovedsakelig utgjorde et problem for storbyen, mens «Landfahrer» og sigøynere ble 

vurdert som et problem for bygda.1168 Videre ble de gamle skillelinjene i sigøynerpolitikken 

etablert også i sigøynerloven, nemlig de ulike mål for hjemlige og utenlandske sigøynere. 

Utenlandske skulle utvises mens de såkalte hjemlige sigøynerne skulle gjøres gjenstand for 

påbud og forbud.1169 

Et forhold som kompliserte praktiseringen av sigøynerloven var at sigøynere og andre 

omreisende allerede fra før var i besittelse av ulike tillatelsespapirer – slike som politiet 

hadde utstedt før vedtaket av loven.1170 Slike forhold bidro til å gjøre sigøynerpolitikken 

inkonsekvent og ambivalent. 
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12.3 Sigøynerloven og klager over «Zigeunerunwesen» 

Bayerske myndigheter var fornøyde med og hadde stor tiltro til sigøynerloven. Ifølge 

Münchens Nachrichtendienst var det få sigøynere i delstaten i 1929.1171 Det fantes følgelig 

heller ingen behov for å bofastgjøre sigøynere i München. På samme tid uttalte 

Polizeidirektion München at sigøynere ikke lengre var noen problem for byen. Ifølge 

politikontoret var sigøynerloven en «sehr wirksames Mittel» for å hindre at sigøynere 

oppholdte seg i Bayern.1172  

Hva gjelder sigøynerlovens praktisering, ble den nokså hyppig tatt i bruk for å internere 

individer i arbeidsanstalter. I oktober 1928 var 159 menn internert i Rebdorf-anstalten.1173 

Antallet internerte kvinner var betydelig færre.  Med hjemmel i loven var 31 kvinner 

internert i St. Georgen-arbeidsantalten i september samme år.1174 Antallet internerte 

kvinner hadde steget til 160 i 1933.1175 Et forsvinnende lite antall av interneringene var 

imidlertid hjemlet i lovens «sigøynerparagrafer». Derimot ble paragraf 10, som angikk 

arbeidsskye, anvendt i stor utstrekning.1176  

På tross av sigøynerlovens anvendelse, og ikke minst bayerske myndigheters tilfredshet 

tatt i betraktning, kom det mange klager fra distriktene i Bayern, spesielt i perioden 1933-

1935. Ifølge klagemålene var «Ziguner- und Landfahrerplage» fortsatt tilstede i delstaten. 

En rekke instanser tok til orde for strengere lovgivning mot sigøynere. Liknende forhold 

gjorde seg gjeldende i Preussen.1177  
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Fra Schwaben ble det sommeren 1933 klaget over omreisende handelsfolk som visstnok på 

folkemunne ble kalt for «Zigeuner».1178 Ifølge klagebrevet var sigøynere en last for 

landsbygda, de tigget og stjal: «Die Grenze zwischen Mein und Dein ist bei diesen Leuten 

verwischt».1179 Dessuten påpekte Schwaben overfor sentralmyndighetene i Bayern at 

sigøynerloven ikke ble anvendt ofte nok.1180 Flere andre instanser, deriblant myndighetene i 

Rötz, påpekte liknende forhold.1181 

 Videre – som ovenfor påpekt – ble det gjentatte ganger fra distriktene klagd over at 

sigøynere med letthet fikk utstedt omreisende handelstillatelse 

(«Wandergewerbeschein»). Akkurat dette forholdet var Polizeidirektion München klar 

over. De betegnet folk som urettmessig hadde fått utsted slike tillatelsespapirer for 

«Scheinwandergewerbetreibenden», alstå falske omvandrende næringsdrivende.1182 

Dessuten var det vanskelig å anvende bestemmelsen om å frata omvandrende sigøynere 

barn i skolealder.1183 Det ble uttalt følgende om sigøynerbarna: «In moralischer, 

hygienischer und sittlicher Hinsicht müssen diese Kinder schwer Schaden leiden und 

laufen Gefahr auf diese Weise später zu Verbrechern zu werden».1184  

Det fantes med andre ord et gap mellom bayerske sentralmyndigheter fremstilling om at 

delstaten ikke var plaget av «Zigeunerplage», og distriktsmyndighetenes 

virkelighetsoppfatning. Dette kan forklares på flere måter. Bayerske myndigheters 

virkelighetsbeskrivelse kan ha vært bevisst overdrevet for å legitimere kostnadene til 

etterretningssentralen i München som de andre delstatene var med å dekke. En annen 

forklaring kan ha å gjøre med definisjonsvanskene. Betegnelsene «Zigeuner» og 

«Landfahrer» kan ha skapt forvirring rundt hvem som kunne få utstedt ulike 

                                                   

1178
 Bay.HStA München, ML 3261: «Bayerische Landesbauernkammer An das Staatsministerium für Wirtschaft, 

Abtlg. Landwirtschaft: Zigeuner-, Landfahrer- und Bettlerplage auf dem Lande», 11.07.1933. 
1179

 Ibid. 
1180

 Bay.HStA München, MInn 72578: «Staatsministerium für Wirtschaft, Abteilung Landwirtschaft An [Bayer.] 

Ministerium des Innern: Zigeuner-, Landfahrer- und Bettlerplage auf dem Lande», 29.08.1933.  
1181

 Se for eksempel Bay.HStA, MInn 72578: «Stadtrat Rötz zum Staatsministerium des Innern: Landplage», 

04.06.1934. 
1182

 Bay.HStA München, MInn 72578: «Polizeidirektion München An das Staatsministerium des Innern: Eines 

Reichsgesetzes zur Bekämpfung von Zigeunern und Landfahrer», 28.03.1934: 2. 
1183

 Bay.HStA München, MInn 72578: «[Uleselig sender, muligens Polizeistation] Oeslau An Herrn Vorstand des 

Bezirkamtes Coburg: Landfahrerunwesen», 26.06.1935.  
1184

 Ibid. 
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tilltatelsespapirer. Videre, ulike merkelapper kan ha vært anvendt på samme personer 

forskjellige steder.   

I alle fall var ambivalenser og motsetninger et viktig karaktertrekk for den tradisjonelle 

sigøynerpolitikken. Dette gjaldt tidvis også etter at bruddet inntraff i denne politikken fra 

1936. 

12.4 Bruddet med den tradisjonelle tyske sigøynerpolitikken 

Kombinasjonen av flere prosesser førte i perioden 1936-1938 til et brudd med den 

tradisjonelle sigøynerpolitikken i Tyskland: Et nazistisk sigøynerpolitikk ble utformet i 

løpet av disse årene. For det første fant det sted en sentralisering og enhetligjøring av det 

tyske politivesenet.1185 Etter utnevnelsen av Reichsführer SS Himmler til sjef for det tyske 

politiet skjedde det en forvandling fra et relativt usammenhengende politivesen – på tvers 

av delstatene – til et riksdekkende politi.1186 Betegnende for det riksdekkende politiets 

påvirkning på «sigøynerspørsmålet» var de nyetablerte sentraliserte institusjonene: 

Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) ble opprettet som overordnet organ for det lokale 

kriminalpolitiet. «Bekämpfung der Zigeunerplage» ble institusjonalisert ved at forannevnte 

Zigeunerzentrale ble flyttet fra München til Berlin i 1938, og underordnet «Reichszentrale 

zur Bekämpfung des Zigeungerunwesens» (Reichszentrale).1187 Imidlertid var 

Reichszentrale i essens fortsatt en bayersk konstruksjon.1188  

For det andre skyldtes bruddet prosesser forbundet med utviklingen innenfor kriminologi 

og lanseringen av raseteorier om sigøynere. Her må blant annet barnepsykiateren Robert 

Ritter og hans innflytelse nevnes.1189 Ritter var leder for «Rassenhygienische und 

                                                   

1185
 For mer om dette, se Kaveh. "Sigøynerplagen", s. 77-80. 

1186
 Himmler organiserte politiet i to komponenter: Sikkerhetspolitiet og Ordenspolitiet. Sikkerhetspolitiet bestod 

av det hemmelige statspolitiet (Gestapo) og Kriminalpolitiet (Kripo). Inntil utbruddet av krigen var det Kripo 

som håndterte «sigøynerspørsmålet». For dette og mer se Anton Weiss-Wendt: 'Extermination of the Gypsies in 

Estonia during World War II: Popular Images and Official Policies', i Holocaust and Genocide Studies, 17. 

årgang. nr. 1, 2003: 36 og 37. 
1187

 «Reichszentrale» var en av 15 rikssentraler som ble underlagt RKPA, se Bay.HStA München, MInn 72579: 

«Ministerblatt des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Innern, Aufgaben der Polizei», 25.05.1938. 
1188

 Luchterhandt 2000: 309 og 310. 
1189

 Ritter begynte sin karriere som barnepsykiater i Tübingen hvor han utviklet sine eugeniske teorier om 

biologiske årsaker til «uvanlig sosial atferd». På en opportunistisk måte manøvrerte han seg til posisjonen som 

«ekspert» på sigøynere og de «Asoziale». 
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bevölkerungsbiologische Forschungsstelle» (Forschungsstelle).1190 Allerede i 1935 utviklet 

Ritter sin viktigste – og for sigøynernes tilfelle mest katastrofale – teori om 

«Zigeunermischlinge».1191 Ifølge Ritters teori bestod 90% – et nokså ukvalifisert tall i alle 

tilfeller – av de tyske sigøynerne av «sigøynerbastarder». Rassemessig kunne sigøynere 

inndeles i såkalte raserene og «Mischlinge», ifølge Ritter. Med «Mischlinge» siktet han til 

personer hvis minst en av besteforeldrene ikke var «fullblodssigøyner». Med «Zigeuner», i 

betydningen såkalte raserene sigøynere, ble det siktet til personer der samtlige av 

besteforeldrene var «fullblodssigøynere».1192 

De forannevnte prosessene var avgjørende forutsetninger for og forklaringer til hvordan 

sigøynere, som i utganspunktet spilte en perifer rolle for naziregimet, ble ofre for en 

radikal politikk som til slutt kulminerte i folkemord under krigen. Fra og med 1938 ble 

sigøynere ofre for konseptet «Vobeugende Verbrechensbekämpfung». Tanken om at en 

«hær av yrkeskriminelle» var årsaken til kriminaliteten, stod sterkt og var en arv fra 

Weimar-republikkens dager.1193 Nevnte forebyggende forbryterbekjempelse var hjemlet i 

«Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und 

Besserung» allerede i 1933.1194 Personer som hadde begått samme lovbruddet to ganger 

eller mer kunne på ubestemt tid settes i varetekt. En forordning fra desember 1937 gjorde 

at sigøynere ble en av offergruppene for loven.1195 Det hele hadde sin bakgrunn i den 

såkalte aksjonen mot arbeidsskye sommeren 1938. Denne aksjonen ble hjemlet i nevnte 

                                                   

1190
 Ritter dro med sine medarbeidere – deriblant Adolf Ludwig Würth, Eva Justin og Sophie Ehrhardt – på 

befaringer til fengsler, anstalter og sigøynerleire. Disse «fliegenden Arbeitsgruppen» hadde som anliggende å 

bekrefte teoriene om at kriminalitet var genetisk og biologisk betinget. 
1191

 I 1936 bidro Ritter med et kapittel til en antologi som senere ble trykt, se Robert Ritter: 'Erbbiologische 

Untersuchungen innerhalb eines Züchtungskreises von Zigeunermischlingen und asozialen Psychopathen', i H. 

Hermansen og F. Lohse (red.): Bevölkerungsfragen. Berichte des Internationalen Kongresses für 

Bevölkerungswissenschaft in Berlin, Berlin: 1936. Artikkelen er hentet fra samlingen til Herman Arnold som 

beror på BA Berlin: ZsG 142/28. 
1192

 BA Berlin, R 165/181: «Einteilung der Zigeuner nach rassischen Gesichtspunkten». Skjema uten 

datomerking. Disse kategoriene ble enda mer detaljert utarbeidet i en forordning fra 1941. De fem kategoriene 

ble definert slik: Z (”Zigeuner”), ZM+ (”Zigeunermischling” med hovedsakelig ”tyskblod”), ZM 

(”Zigeunermischling” med like mye ”tysk- og sigøynerblod”), ZM- (”Zigeunermischling” med hovedsakelig 

”sigøynerblod”) og NZ (”Nichtzigeuner”), se også Friedlander 1995: 253. 
1193

 Arthur Nebe, direktør for RKPA fra 1937, kan ses på som representant for de som allerede før 

maktovertakelsen tok til orde for en slik radikal bekjempelse av kriminaliteten, se Patrick Wagner: Hitlers 

Kriminalisten: die deutsche Kriminalpolizei und der Nationalsozialismus zwischen 1920 und 1960, München: 

C.H. Beck 2002: 54. 
1194

 «Vaneforbryterloven» var rettet mot ulike grupper, deriblant tiggere, prostituerte og såkalt arbeidsskye  
1195

 BA Berlin, R 58/473: «Vobeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei», 14.12.1937.   
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forordning fra 1937 og ifølge denne skulle Kripo arrestere 200 arbeidsføre menn som ikke 

var i arbeid. I gjennomføringsordren til forordningen inkluderte Reinhard Heydrich1196 

sigøynere som en av gruppene som skulle rammes med aksjonen.1197 Parallelt med denne 

aksjonen ble det dessuten planlagt riksdekkende aksjoner mot sigøynere. Dette hadde sin 

bakgrunn i Himmlers forordningsutkast til «Bekämpfung der Zigeunerplage».1198 Bruddet 

og de nye tankene om sigøynerpolitikken gjenspeilte seg i forordningsutkastet: 

Die bisher bei der Bekämpfung der Zigeunerplage gesammelten Erfahrung und die 

durch die rassenbiologischen Forschungen gewonnen Erkentnisse lassen es angezeigt 

erscheinen, die Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen der Rasse heraus in 

Angriff zu nehmen [...] Erfahrungsgemäs haben die Mischlinge den größten Anteil an 

der Kriminalität der Zigeuner. Es erweist sich deshalb als notwendig, bei der 

endgültigen Lösung der Zigeunerfrage die rassereinen Zigeuner und die Mischlinge 

gesondert zu behandeln.1199 

Det er to viktige og bemerkelsesverdige forhold ved Himmlers ovennevnte 

forordningsutkast. For det første viser formuleringene hvordan Ritters lære om 

«Mischlinge» på kort tid hadde fått innflytelse hos sentrale nazister. Såkalte raserene 

sigøynere og «Mischlinge» måtte behandles ulikt. For det andre viser den hvordan det 

største problemet for tysk sigøynerpolitikk – definisjonsproblemet – i teorien var løst 

gjennom pseudovitenskapelige institusjoner som Ritters Forschungsstelle.   

12.5 Innføring av den tyske modellen i Norge? 

Det er viktig å ha in mente at når norske politifolk snakket om en eventuell tysk modell i 

sigøynerpolitikken, så var det med hensyn til den tradisjonelle sigøynerpolitikken. 

Riktignok ble det tatt radikale skritt for å løse «omstreiferpolitikken» i tysk stil under 

krigen, men dette skulle vise seg bare å forbli skrivebordsplaner, heldigvis.1200 Det var i all 
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 Heydrich var leder for Sicherheitsdienst (SD) fra november 1933, og i 1936 ble han utnevnt til leder av 

Sicherheitspolizei (Sipo). Fra september 1939 var han leder for det nyopprettede Reichssicherheitshauptamt 

(RSHA). 
1197

 BA Berlin, R 58/473: «Schnellbrief [fra Heydrich] an die Staatliche Kriminalpolizei», Berlin 01.06.1938.  
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 Bay.HStA München, Minn 72579: 'Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei an das 

Staatsministerium des Innens in München: Zigeunerfrage' Berlin, 24.03.1938.    
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Ibid: Se under Allgemeine Bestimmungen, punkt 1. Min uthevelse.  
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 For forholdene og planene til NS-regimet, se Per Haave: '«Taterspørsmålet» under hakekorset. NS-regimets 

planlagte løsning og taternes/romanifolkets krigshistorie', i Vedlegg til NOU 2015:7 Assimilering og motstand. 

Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag: 591-647. Vedlegg nummer 21. 
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hovedsak på 1920-tallet at den tyske modellen tidvis ble foreslått som en farbar vei også for 

Norges vedkommende i «sigøynerspørsmålet». 

I forbindelse med diskusjonene om hva som skulle skje med sigøynerne, og i lys av 

fremmedregimets fiasko, sendte Justis- og politidepartementet ut flere rundskriv.1201 Nye 

diskusjoner ble innledet som resultat av at departementet ikke mottak tilstrekkelig 

informasjon fra politiet i kjølvannet av det utsendte rundskrivet fra februar 1924. Nå ble 

det tatt til overveielse hvorvidt fingeravtrykkene fra sigøynere skulle samles inn. Reidar 

Sveen, politimesteren for Kristiansund,1202 foreslo å følge den tyske modellen i dette 

spørsmålet, riktigere sagt den bayerske. Sveen henviste til sin stipendreise til Tyskland i 

1922. Den tyske praksisen der man opererte med registre bestående av personalia og 

fingeravtrykk burde innføres også i Norge mente han. Hva gjelder hans embedsdistrikt 

responderte Sveen med at det siden februar 1924 ikke fantes noen sigøynere der. Det siste 

følget som hadde «lurt sig i land» hadde han først samlet sammen i husvillearresten og 

deretter sendt sørover med hurtigruten.1203 Dessuten hadde politifunksjonærene blitt 

innskjerpet på å ikke tillate at sigøynere slapp i land i byen. Dersom tatere og sigøynere ble 

påtruffet skulle politifunksjonærene rapportere om dette til politimesteren og eventuelt 

tiltale dem etter løsgjengerloven.  

Helt umiddelbart avviste Harbek, som på daværende tidspunkt var sekretær i 

Justisdepartementet, relevansen av fingeravtrykk for norske forhold og pekte på at det «for 

tiden bare opholdte sig her to zigøinerfølger, hvert på ca. 20 personer, hvorav de fleste er 

barn».1204 Harbek innrømte at fingeravtrykk kunne være et godt middel for å stadfeste med 

sikkerhet sigøynernes identitet. Det var likevel tvilsomt om det for øyeblikket fantes 

tilstrekkelig grunn til en slik tilnærming. Det var «forholdsvis [så] få zigøinere» i landet at 

det neppe var vanskelig å identifisere dem, mente Harbek. 

Edvard Lassen, konstituert byråsjef ved politikontoret i Justisdepartementet, var uenig i 

Harbeks vurdering. Selv om det for tiden ikke var så stort behov for å ta fingeravtrykk av 
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 Disse er behandlet i kapittel 11. 

1202
 Sveen ble senere, i 1925, sjef for Opdagelsespolitiet, altså kriminalpolitiet, i Aker.  

1203
 RA, S-2220, O, Ob, L0003: «Politimesteren i Kristiansund til Justis- og Politidepartementet», 5.3.1924. 

1204
 Ibid: «[Intern skriv] Justisdepartementet», 4.4.1924. Se også Haave 2000: 62ff. 
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sigøynerne, kunne dette være «av større betydning» i fremtiden.1205 Det må ha blitt 

bestemt i departementet at man skulle følge Sveens linje, og at spørsmålet skulle utredes 

ytterligere. Senere i april ble nemlig Sveen kontaktet på nytt og bedt om å redegjøre 

grundigere for de tyske forholdene og spørsmålet om fingeravtrykk av sigøynere.1206 

Spørsmålet kan likevel ikke ha hastet da Sveen ikke svarte før i november samme år.1207 I 

sitt svar la Sveen ved et eksemplar av den tidligere nevnte Zigeunerbuch og redegjorde for 

de bayerske forhold.1208 Han skjulte ikke sin beundring for den tyske modellen. Og Sveen 

var ikke alene om beundringen for den tyske registreringsiveren. Også den tidligere 

læreren ved Statens politiskole, juristen og politifullmektig Helge Refsum var av denne 

mening. I 1935 uttalte Refsum i forbindelse med omtale av Zigeunerbuch at:  

Det er med et visst vemod jeg nevner, at alt i 1850-årene gav Eilert Sundt ut lignende 

ættetavler og registrer for de norske taterne. Han mente, at for å få has på 

omstreiferondet, så måtte man ha manntall over taterne. Hos oss er jo siden hans tid 

interessen for dette samfunnsondet slappet av i betenkelig grad. En gang var vi 

ledende som foregangsland på dette område, nu sover hele problemet søtt i 

Socialdepartementets arkiver.
1209

 

Sveen mente likeledes at sigøynernes personalia, samt slektskapsforhold, også i Norge 

måtte suppleres med fingeravtrykk og portrettbilder. «Vil man imidlertid sløife 

fotograferingen, bør man absolutt ikke sløife datyloskoperingen [fingeravtrykk]».1210 Det skal 

i denne sammenheng påpekes at selv om politiet i Norge ikke hadde etablert denne 

registreringspraksisen – verken overfor taterne eller sigøynerne – så førte derimot 

Misjonen detaljerte registre over «omstreiferslektene» som politiet og departementene ved 

forespørsel tilgang til.  

Denne informasjonen gikk også andre veien. Politiet forsynte Misjonen, gjennom 

Justisdepartementet, med detaljert informasjon om «omstreifere og løsgjengere» i 1927 og 

1935.1211 Disse registreringsrundene må rimeligvis ha vært påvirket av diskusjonsrundene 

om den tyske modellen fra 1924 og senere.  Imidlertid ble utspillet om eventuelt å følge 
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 Ibid, påtegning E. Lassen, 7.4.1924. 
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 Ibid: «Edvard Lassen [til] Hr. politimester Sveen», 23.4.1924. 
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 RA, S-2220, O, Ob, L0003: «Politimesteren i Kristiansund til Justisdepartementet», 6.11.1924. 
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 Se kapittel 3. 
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den tyske modellen lagt bort på grunn av sigøynernes små antall. Men hvilke hva var 

skillelinjene og fellespunktene mellom den norske og tyske praksisen på dette området? 

12.6 Spenningene mellom sentraladministrasjonen og lokalpolitiet 

Et fellestrekk mellom den tyske og norske politikken overfor sigøynere var motsetningene 

mellom lokale og sentrale myndigheters tilnærming til spørsmålet. Det ble klagd like mye 

over «plagen» på begge nivåer: Sentralmyndigheter anklaget lokale myndigheter for 

manglende oppfølging av fastsatte lover og forordninger. Lokale myndigheter mente på sin 

side mente at bortvisning av personene var den eneste farbare vei fordi lovgivningen ikke 

var anvendelig nok. 

Dessuten hersket det hos det norske politiet stor usikkerhet med hensyn til sigøynernes 

statsborgerskap. Sigøynerne ble i noen sammenhenger karakterisert som norske 

undersåtter, enten basert på deres egne uttalelser og utsagn eller ved at deres 

legitimasjonspapirer var ansett som gyldige. Lensmannen i Vestre Toten hadde 

eksempelvis tildelt en av sigøynerne, Leon, oppholdsbok i 1918.1212 Leon hadde også fått 

utstedt pass – i forbindelse med en reise til Sverige – av politimesteren i Vestoppland. De 

stadige påminnelsene og korreksjonene fra Justisdepartementet om disse forhold – altså at 

sigøynere ikke skulle tildeles slike dokumenter av politiet – er dessuten en bekreftelse på at 

slike papirer ble utstedt. For å hindre en slik «ubetryggende» praksis henvendte dessuten 

Justisdepartementets seg til Den katolske biskop i Norge og Spitsbergen for at også denne 

skulle slutte å utstede ulike papirer som vielses- og dåpsattester til sigøynerne.1213 Altså ble 

det gjentatte ganger presisert overfor lokalforvaltningen at dokumenter som pass, 

oppholdsbok og tillatelse på omvandrende håndverksvirksomhet ikke skulle tildeles 

sigøynerne.  

Et slikt motsetningsfylt forhold mellom lokal- og sentralforvaltning i «sigøynerpolitikken» 

var som forannevnt ikke unik for norske forhold. Også i Tyskland var dette trekket 

dominerende, noe vi har sett tydelig gjenspeilet seg i eksempelvis gapet mellom de 

bayerkse distriktene og sentralmyndighetene i München i tiden etter vedtaket av 
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sigøynerloven. Sigøynere skulle ikke tildeles «Wandergewerbeschein». Det ble stadig klagd 

over at sigøynere en del steder nettopp var blitt tildelt slike tillatelsespapirer, og at dette 

vanskeliggjorde kontrollen av dem. I slike sammenhenger reagerte sentralforvaltningen, 

ikke ulik Norge, med stadig å minne om at utstedelse av slike tillatelser ikke måtte 

forekomme. I den forbindelse betegnet som nevnt forvaltningen sigøynere og folk som 

reiste på «sigøynervis» som «Scheinwandergewerbetreibenden».1214  

I tysk sammenheng var det tale om et helt spekter av «Sonderrecht» – altså 

unntakslovgivning – rettet mot sigøynere. «Sonderrecht» må ikke forveksles med den 

norske spesial- eller særlovgivningen – slik som løsgjengerloven, handelsloven eller for den 

del  veitrafikkloven. I motsetning til den tyske «Sonderrecht» var den norske politikken 

tuftet på lover som gjaldt eller var ment å gjelde alle. Noen bestemmelser var imidlertid 

unntaket fra denne regelen i Norge: Disse unntakene var fremmedlovens post II (1915) og 

adgangsforbudet mot sigøynere i fremmedloven av 1927.1215 Disse bestemmelsene rettet seg 

eksplisitt og direkte mot tatere og sigøynerne som man mente var utenlandske.   

Den tyske «Sonderrecht» overfor sigøynere hadde hovedsakelig fire funksjoner: 

Overvåking, legitimasjon, registrering og avstraffelse.1216
 Overvåkningen ble forsøkt 

praktisert ved blant annet forbud mot å reise sammen i følger («Horde») og påbud om å 

søke om leirplass. Legitimasjonsfunksjonen ble forsøkt oppfylt ved krav om legitimasjon, 

bovognkjennetegn og tillatelse til å drive vandrende næringsvirksomhet. Registreringen av 

sigøynere ble forsøkt håndhevet gjennom fingeravtrykk, fotografier, meldeplikt og 

straffesaksregistre. Avstraffelsesfunksjonen ved «Sonderrecht» inntraff ved avvik av nevnte 

særlover.  

Med andre ord var de tyske myndighetenes lovregulering av sigøynernes gjøren og laden 

velutviklet sammenliknet med norske forhold, i alle fall på et insitusjonelt og legalt nivå. 

På tross av dette eksisterte det også i Tyskland motsetninger mellom lokale myndigheters 
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 Bay.HStA München, MInn 72578: «Polizeidirektion München An das Staatsministerium des Innern: Eines 

Reichsgesetzes zur Bekämpfung von Zigeunern und Landfahrer», 28.03.1934. 
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praktisering av lover, retningslinjer og pålegg utformet av sentralforvaltningen. Ofte ble 

sigøynere – på samme måte som i Norge – bortvist til neste distrikt uten nærmere 

forfølgelse, og slik ble «problemet» overført til andre.   

Den norske tilnærmingen til sigøynerne var sammenliknet med Tyskland lite 

gjennomtenkt og relativt underutviklet før 1924, muligens delvis også etterpå. At 

praktiseringen av fremmedloven overfor sigøynere i Norge var preget av et motsetningsfylt 

forhold mellom lokal- og sentralforvaltningen, er slikt sett ikke påfallende. At norske 

aktører som Reidar Sveen forsvarte den «tyske modellen» i Norge, var et uttrykk for deres 

delvis manglende kjennskap til den tyske praksisen. Den tyske lovgivningen, og delvis dens 

praktisering, var Sveen riktignok godt kjent med, han hadde som nevnt til og med vært på 

stipendreise der. Men denne fragmenterte kunnskapen fikk ham og hans likemenn til å 

anta at dersom Norge førte samme linje som Tyskland, så ville man ha løst 

sigøynerpolitikkens motsetninger og ineffektivitet. 

Problemet var imidlertid at sigøynerpolitikken også i Tyskland var preget av slike 

ambivalenser. Selv etter bruddet med den tradisjonelle sigøynerpolitikken og under 

opptakten til folkemordet hersket det store motsetninger i denne politikken.1217 

 

 

 

 

 

 

                                                   

1217
 Se blant annet Zimmermann 1996, Luchterhandt 2000, og Chalak Kaveh: «Naziregimets folkemord på 

sigøynere: motiver og forløp», i Nikolai Brandal, Bernt Hagtvet, Dag Einar Thorsen (red.): Folkemordenes 

svarte bok, 2. utgivelse, Universitetsforlaget 2014: 327-341. 
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Kapittel 13: Konsklusjoner 

Den statlige politikken overfor gruppene er i den foreliggende avhandlingen studert i lys 

av det aktuelle lovverket (kapitlene 4, 6, 8 og 10), politietatens og lensmannsvesenets 

praktisering av lovverket, og domstolenes behandling av de ulike sakene (kapitlene 5, 7, 9 

og 11). I tillegg har jeg sett nærmere på eksplisitte uttalelser om «omstreiferne» fra politi og 

lensmenn (kapittel 3), samt undersøkt koblingene mellom tysk og norsk sigøynerpolitikk 

(kapittel 12).  

Denne avhandlingens hovedanliggende har vært å besvare to problemstillinger med 

hensyn til politi- og domstolenes lovpraktisering overfor tatere og sigøynere i perioden 

1900-1960. For det første har jeg undersøkt hvilke holdninger som var gjeldende overfor 

tatere og sigøynere i håndhevingen av løsgjengerloven, handelsloven, fremmedloven og 

dyrevernloven. For det andre og følgelig har jeg studert hvordan og hvorvidt denne 

lovpraktiseringen har vært farget og påvirket av disse holdningene. Hvilke konklusjoner 

kan så trekkes på bakgrunn av denne studien? Hvilke svar kan vi gi på de to nevnte 

problemstillinger? Disse spørsmålene forfølges og besvares i dette avslutningskapitlet. 

[I det følgende skal jeg først vurdere synet på og behandlingen av gruppene i lovverket, 

politiet og domstolene hver for seg, for så å sammenstille disse instansenes tilnærming sett 

under ett. Til slutt kommer jeg inn på hvorvidt de teoretiske perpsektivene hever jeg 

blikket i noen avsluttende betraktninger]. 

13.1 Lovverket 

I lovgivernes intensjoner med de fire lovene som er behandlet i avhandlingen, har fokuset 

på tatere og sigøynere variert, fra å ha vært delvis fraværende når det gjelder handelsloven, 

til å være mer nærværende når det gjelder løsgjengerloven, fremmedlovn og 

dyrevernloven. På et generelt grunnlag kan det hevdes at den politiske elitens syn på 

taterne og sigøynerne ikke avvek fra de holdningene som ellers var gjeldende i samfunnet, 

eller de i lensmann- og politietaten for den saks skyld. Holdningene til gruppene var i den 

perioden avhandlingen dekker, stigmatiserende og diskriminerende så vel som preget av 

likegyldighet eller til og med forsvar av gruppenes rettigheter. 
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Fremfor alt ble taterne sett på som en farlig og skadelig gruppe som måtte underkastes 

statens kontroll, og gjøres til «nyttige» samfunnsmedlemmer. Selv om midlene i dette 

prosjektet varierte, ga politikerne gjennom lovgivningen staten en oppgave på dette feltet. 

Politikken på 1900-tallet var likevel ikke formulert i et vakuum eller uavhengig av tidligere 

tiltak. Assimileringspolitikken på 1900-tallet var på mange måter en forlengelse av 1800-

tallets siviliseringsprosjekt. Eilert Sundts paternalistiske kjærlighet til «fantene» hadde 

både en hard og en myk side. Denne linjen – preget av så vel omsorg som tukt – opphørte 

da de årlige bevilgninger fra Stortinget ble stoppet i 1869. På slutten av århundret kom 

Misjonen til og startet sitt «moralske entreprenørskap –, organisasjonen la på den måten 

grunnlaget for 1900-tallets assimileringspolitikk.1218   

Det samme synet var fremtrendende overfor sigøynerne, men i og med at staten ikke 

vedkjente seg dem – da man ikke godtok deres borgerskap – var den foretrukne løsningen 

å bli dem kvitt.1219 Slik sett var avvisning og utvisning de midlene som ble stadfestet av 

lovgiverne gjennom fremmedloven.  

Løsgjengerloven gjenspeiler de ovennevnte tendenser på en talende måte.1220 Loven 

fastsatte straff for ørkesløshet, samtidig som den regulerte spørsmål knyttet til bosetting. 

For å generalisere: Mens statens tilnærming overfor taterne i tidligere tider stort sett bar 

preg av straffeforfølgelse, hadde politikken på 1900-tallet en dobbel hensikt: 

«Omstreiferne» skulle disiplineres og gjøres bofaste, men hjelpen var også der, riktignok 

på storsamfunnets betingelser. Denne såkalte siviliseringsprosessen ble forsvart av 

lovgiverne uansett hvor drastiske tiltakene måtte være, ut fra tanken om at tiltakene, slik 

som fratakelse av barn og tvangssterilisering, også var i gruppens egeninteresse. 

Et kjennetegn ved lovgivningsmakten var at den betraktet «omstreiferne» som et kriminal- 

og sosialpolitisk problem.1221 Konsekvensen av dette var at gruppene ble kriminalisert og 

marginalisert. Utover på 1900-tallet kom det tidvis til syne andre holdninger innad i den 

                                                   

1218
 Hvinden 2000: 14. 

1219
 Rosvol, Lien og Brustad 2015 har betegnende kalt sin studie for «Å bli dem kvitt». 

1220
 Her er det verdt å minne om at løsgjengerloven opprinnelig inneholdt bestemmelser som rettet seg mot 

utenlandske statsborgere som siden ble vedtatt som en del av fremmedloven av 1901. 
1221

 Til tider ble denne tankegangen koblet sammen med en rasehygienisk tenkning, se eksempelvis Per Haave 

‘Sterilisering av tatere – kirurgi på ‘rasemessig’ grunnlag?’ i Hvinden (red.) 2000: 34–35. 
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politiske eliten, og det oppstod en viss spenning mellom de nidkjære politikere og de som 

var mer vennlig innstilte overfor gruppene. Denne dobbeltheten kom til syne i 

diskusjonene om fremmedlovens post II (1915) og sigøynerparagrafen (1927).1222 Fremfor alt 

kom denne spenningen til syne i den politiske debatten om forbudet mot hestehold i 1935, 

og den var tilstede også i 1951. Store deler av 1900-tallet var likevel preget av en repressiv 

holdning. Først i 1970-årene, altså like etter perioden som denne avhandlingen dekker, 

inntraff et brudd. Kritikken av assimileringspolitikken fra midten av 1970-tallet, og den 

etterfølgende avviklingen av assimilasjonslinjen, markerte slutten på den tradisjonelle 

«omstreiferpolitikken». Det var med andre ord lovgiverne som fastsatte den statlige 

politikkens rammer og form, både når de sanksjonerte en assimilasjonspolitikk, og når 

denne ble avviklet. 

Et annet poeng i vurderingen av lovverket og lovgivningsmakten, er at politikerne vedtok 

lover som hvilte på og uttrykte – om enn i varierende grad – et negativt syn på tatere og 

sigøynere, og dermed legitimerte en hardhendt assimileringspolitikk. Med andre ord: 

Uavhengig av hvordan lovene ble praktisert (løsgjengerloven og fremmedloven), eller om 

de i det hele tatt ble anvendt etter intensjonen (dyrevernloven), var lovene i seg selv et 

viktig politisk signal om hvordan statens øvrige strukturer som (politiet og domstolene) 

skulle håndtere «omstreiferuvæsenet». 

13.2 Politietaten og lensmannsvesenet  

Liksom i lovgivernes holdninger overfor gruppene, fantes det også innad i politiet en 

spenning mellom de nidkjære og de som hadde en vennligere eller mer nøytral innstilling. 

Politiet har altså ikke til alle tider vært en ensidig aktør som forfulgte gruppene 

urettmessig og på grunnlag av fordommer.  Heller enn å være en etat som på kollektivt 

plan, intensjonelt og systematisk forfulgte gruppene, har den personavhengige og 

skjønnsbaserte lovanvendelsen hos politiet bidratt til å svekke rettsvernet til tatere og 

sigøynere på individnivå. Det kritikkverdige i politietaten og lensmannsvesenets 

behandling av gruppene ligger også her: Strukturer (politiet) som var ment å bevare 

grunnlovfestede idealer om likhet, feilet i den forstand at en politimanns negative 

                                                   

1222
 Se kapittel 10. 
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holdninger overfor gruppene kunne bli bestemmende for saksgang og utfallet av den. 

Derfor kunne rettsvernet variere fra sted til sted. 

Dessuten var den juridiske forfølgelsen av tatere og sigøynere – og den bredere gruppen 

som ble omtalt som «omstreifere» – ofte et spørsmål om det stedlige politiets ressurser og 

kapasitet. I en del tilfeller ble det ikke lagt så mye ressurser i å innhente forklaringer eller 

arrestere vedkommende dersom han eller hun allerede var utenfor embetsdistriktet. Da 

var problemet på en måte løst, sett fra politiets side. Videre synes lensmennene, som også 

hadde andre administrative oppgaver enn bare rent politiarbeid, ofte å ha sett seg ferdig 

med «omstreiferuvæsenet» i sitt distrikt når det ikke lenger var noen «omstreifere» i 

bygda. Selv ivrige politifolk som Reidar Sveen (politimesteren i Kristiansund) forholdt seg 

slik til «problemet» i praksis.1223  Enkelte lensmenn tok, som vi har sett i kapittel 3, i bruk 

egne systemer for å hindre at tatere kom til bygda. Eksempelvis tolererte lensmannen i 

Sunnylven at en «omstreiferfamilie» holdt til i bygda så lenge familien passet på at andre 

«omstreifere» ikke kom dit.1224 

I en del andre tilfeller brukte politiet forholdsvis store ressurser på å avklare forhold som 

må kunne karakteriseres som fillesaker. Et godt eksempel på dette er etterforskning av 

omførselshandel som kunne foregå i store deler av landet. At vedkommende var 

«omstreifer» bidro i enkelte av sakene til at politiet var ekstra mistenksomme og at 

holdningene var styrende for etatens etterforskningsskritt. Men det handlet også om lov og 

orden. Lovbrudd skulle etterforskes. Relativ kontroll og gradering av kontroll gir slikt sett 

ingen mening for et organ som politiet. Mangel av kontroll er nettopp det, og det er ikke 

akseptabelt.  

13.3 Domstolene 

Domstolenes stilling i spørsmålet om rettsvesenets behandling av tatere og sigøynere er 

gjennomgående annerledes enn de to andre instansene som er behandlet ovenfor. På 

bakgrunn av det materialet som er undersøkt, synes domstolene langt på vei å ha inntatt 

en mer nøytral holdning overfor disse gruppene. Men det forekom også at stigmatiserende 

                                                   

1223
 Se delkapittel 11.2. 

1224
 Se delkapittel 3.5. 
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holdninger farget og påvirket rettens avgjørelser, som kunne slå negativt ut ved 

domsavsigelse.1225  

Om domstolene som instans, kan det konkluderes at det er vanskelig å vurdere deres 

avgjørelser med hensyn til hvorvidt negative stereotypier om gruppene påvirket 

rettssakens gang og resultat. Dette henger delvis sammen med at fremstillingen i 

rettsmaterialet er av en nøytral karakter. Med det menes at referater fra rettsmøter og 

dommens språklige vendinger i det hele tatt er vanskelig å analysere dersom målet er å 

fange dommernes holdninger. Det ligger i sakens natur at holdninger som dommere måtte 

sitte inne med skal være irrelevant for domsavsigelsen. En saksbeskrivelse fra rettssaken 

gir 

[…] ikke det samme bilde en av sak som det å sitte i retten. En beskrivelse vil 

nødvendigvis være fattigere på nyanser og detaljer, og det den mangler fylles ofte ut i 

fantasien. En og samme beskrivelse kan derfor gi oppgav til forskjellige inntrykk av 

saken […].
1226

 

Det kan med andre ord være vanskelig å fastslå med sikkerhet hvorfor én dommer kunne 

komme til en helt annen avgjørelse enn en annen dommer. Samtidig er det ikke uvanlig at 

dommere kommer til ulike avgjørelser i relativt like saker.1227  

I enkelte sammenhenger har det likevel vært mulig å få et innblikk i dommernes 

resonnementer, og dermed eventuelle motiver og holdninger bak en avgjørelse. I ett tilfelle 

ble det i fengslingskjennelsen argumentert for at to «omstreifere» burde varetektsfengsles 

fordi det var «særlig føye til å frykte» at de unndro seg straffeforfølgelse.1228 Her la retten 

vekt på de tiltaltes bakgrunn som «omstreifere» for å komme til den slutning at de måtte 

varetektsfengsles.  

Ut fra grunnlagsmaterialet for denne avhandlingen er det ikke mulig å svare kategorisk på 

spørsmålet om domstolene forvaltet sin rolle på en saklig måte overfor gruppene. I de 

fleste tilfellene synes retten å ha vært nokså nøytral i sitt møte med tiltalte som var tatere 

eller sigøynere. Men, som vist, forekom det også tilfeller hvor domsavsigelsen var tydelig 

                                                   

1225
 Se delkapittel 5.8. 

1226
 Torstein Eckhoff, ‘Rettssosiologien i de nordiske land’, Jussens Venner, Universitetsforlaget 1960: 86. 

1227
 Ibid: 85. 

1228
 Se 5.8. 
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farget av en diskriminerende holdning. Det er likevel ikke grunnlag for å hevde at 

domstolene på et kollektivt plan dømte tatere og sigøynere hardere enn andre personer i 

liknende saker. 

13.4 Lovverk, politi og domstoler og lovpraktiseringen 

De fire lovene som er behandlet i avhandlingen er, som tidligere påpekt, ulike typer lover. 

Det fantes likevel knutepunkter mellom løsgjengerloven, handelsloven og fremmedloven: 

Alle disse hadde betingelser og vilkår knyttet til inntektskilder og arbeid. Som vist, kunne 

tiltaler og dommer som kombinerte disse to lovene, føre til sterkere straffereaksjoner enn i 

tilfeller der bestemmelsene ble anvendt enkeltvis og uavhengig av hverandre. Antallet slike 

kombinerte saker er ikke kjent, men det er grunn til å tro at de forekom nokså ofte.1229 

Fremfor alt synes handelsloven og løsgjengerloven å ha blitt kombinert under tiltale- og 

etterforskningsfasen. Derimot endte flere av sakene med at enten påtalemyndigheten eller 

domstolen bare tok stilling til tiltale etter én av lovene. Her er det imidlertid viktig å 

merke seg at tiltale etter disse to lovene økte sannsynligheten for å bli varetektsfengslet. 

Dette var særlig relevant i saker som omhandlet ulovlig omførselshandel. Et brudd på 

loven førte som oftest til bøtestraffer, men om tiltalen var kombinert med løsgjengerloven 

ble resultatet ofte at varetektsfengsling ble tatt i bruk.  

Løsgjengerloven var i seg selv en repressiv lov, som ga politiet et effektivt verktøy i kampen 

mot «løsgjengeri, betleri og drukkenskap». Likevel tyder materialet – som ligger til grunn 

for denne avhandlingen – på at det var relativt vanskelig for domstolene og politiet å 

anvende tvangsarbeidsparagrafen i lovens første kapittel mot tatere og sigøynere bare fordi 

de tilhørte gruppene.  

Handelsloven var i utgangspunktet en mild lov sammenliknet med løsgjengerloven. Først 

med skjerpelsen av lovens strafferammer i 1929, kunne handelsloven gi fengselsstraff. 

Dette fikk likevel liten eller ingen betydning for saker vedrørende ulovlig omførselshandel. 

Slik det allerede er nevnt ble disse som regel avgjort med bøtestraffer. 

                                                   

1229
 Tiltaler hjemlet i flere lover er heller ingen anomali i seg selv.  



295 

 

Omførselshandel var en viktig del av kulturen og levemåten til tatere, men også delvis 

sigøynere. Det var storsamfunnet, den politiske eliten, et segment innenfor politiet, og 

ikke domstolene, som ofte mistenkeliggjorde de såkalte omstreifernes handel, og hevdet at 

den bare var et skalkeskjul for kriminelle handlinger. Derfor gjaldt det å slå ned på deres 

handelsvirksomhet. Det var med bakgrunn i slike betraktninger at fremmedloven av 1915 

fastslo at utenlandske sigøynere og tatere ikke skulle gis tillatelse til omvandrende 

handelsvirksomhet. Praktiseringen av lovverket fremviser likevel en mer sammensatt 

virkelighet. Sigøynere fikk likevel utstedt både tillatelser og andre dokumenter av politiet. 

Justisdepartementet måtte derfor stadig minne politiet om å slutte med en slik praksis. 

Hva gjelder tatere spesielt, så lenge handelslovens betingelser om tidligere vandel, var 

oppfylt var det uproblematisk å få tildelt tillatelse til å drive omførselshandel. Noen tilfeller 

tyder likevel på at noen tatere ble nektet slike tillatelser, ved enkelte anledninger på 

urettmessig grunnlag. Det fantes med andre ord holdninger i politiet som gjorde at 

enkeltmedlemmer av gruppen ikke fikk sin søknad om handelsbrev rettferdig behandlet. 

Når det gjelder reaksjoner på ulovlig omførselshandel er det generelle inntrykket fra 

kildematerialet likevel at tidligere vandel, grovheten av forholdet, eventuelt tidligere eller 

samtidige tillatelser til omførselshandel som ikke var gyldig i det distriktet forholdet var 

påtalt, ble mer avgjørende for saksforholdet enn vedkommendes etniske eller kulturelle 

bakgrunn. 

Studien av dyrevernloven og de manglende funn i den foreliggende undersøkelsen gjør at 

det er vanskelig å vurdere politiets og domstolenes praksis på dette området. Når det 

gjelder lovverket og lovgivernes ståsted, er det utvilsomt at forbudet mot «omstreifernes» 

hestehold hadde sin bakgrunn i negative stereotypier overfor taterne.1230 Selv om loven 

brukte begrepet «omstreifer» refererte mange av lovgiverne eksplisitt og implisitt til 

taterne, og det er tydelig at gruppens antatte eller faktiske levesett ble nedvurdert. 

Et annet trekk som fremtrer i den foreliggende studien, er taterne ofte ble mistenkeliggjort 

av politiet. I en rekke saker ble vedkommende eksempelvis mistenkt for å stå bak tyveri 

eller til og med alvorligere forhold som voldtekt. Uten at det er lett å stadfeste årsaken til 

                                                   

1230
 Se kapittel 8. 



296 

 

dette, er det rimelig å anta at samfunnets nedvurdering av gruppens levesett og kultur – 

påstått eller faktisk – har bidratt til at politiet tidvis har vært urettmessig mistenksom 

overfor individer tilhørende gruppen. Det er ikke dermed sagt at politiet eller domstolene 

var mistenksomme overfor disse individer bare på grunn av deres antatte eller faktiske 

etniske eller kulturelle bakgrunn. Personenes økonomiske og sosiale stilling kan til og med 

ha vært mer avgjørende. For den det gjaldt må det imidlertid antas å ha vært uten 

betydning om diskrimineringen var basert på etniske eller sosio-økonomiske kriterier. Det 

synes heller ikke relevant å vekte den urettferdige behandlingens grovhet etter slike 

kriterier. Det skal videre i den forbindelse også pekes på at det slett ikke er uvanlig i 

politiarbeid at mistanke om ett forhold i etterforskningen fører til reaksjon på andre 

forhold som så påtales. Likevel tyder noen av sakene som har vært studert i avhandlingen, 

på at politiet tidvis var nokså ivrige etter å dømme vedkommende for noe annet enn det 

han eller hun opprinnelig var mistenkt for. Et typisk eksempel er at folk ble mistenkt for 

tyveri, noe som snart skulle avkreftes, men i stedet for løslatelse forsøkte politiet tidvis 

heller å påtale vedkommende etter andre bestemmelser, slik som ulovlig omførselshandel 

eller løsgjengeri.  

Vi har sett at både enkelte lovgivere og tjenestemenn i politiet var tilhengere av svært 

radikale tiltak overfor taterne, og som dessuten plasserte gruppen som borgere i en 

særklasse. Når det gjelder domstolene var også disse i enkelte tilfeller strengere i sin 

domsavsigelse enn i andre sammenliknbare saker. Nedvurderingen av taternes levesett og 

kultur hos lovgiverne, politiet og delvis domstolene åpnet for en vilkårlig behandling av 

taterne på et individuelt plan. Men hvorfor resulterte ikke samhandlingen mellom 

lovgiverne, politiet og domstolene i en stadig strengere praksis overfor gruppene på et 

kollektivt plan? Dette spørsmålet blir spesielt viktig tatt i betraktning den herskende 

nedvurderingen av taternes levesett og kultur hos disse aktørene. Svaret på dette må søkes 

i flere forhold. Ikke alle lovgiverne hadde negative oppfatninger om «omstreiferne» eller 

taterne, her er diskusjonene om gruppens hestehold illustrative. Heller ikke alle politifolk 

betraktet gruppen som et kriminal- og sosialpolitisk problem. Politiet var rett og slett delt i 

synet på gruppen. Dessuten sikret domstolsbehandlingen mot vilkårlighet i større grad 

enn om eksempelvis politietatens virke hadde vært basert på subjektivt skjønn alene. På et 

generelt plan kan det altså konkluderes med at: Forholdet mellom lovgiverne, politiet og 
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domstolene virket dempende på ambisjoner som gikk i retning av sosialt disiplinerende 

tiltak kollektivt rettet mot taterne. 

Sigøynernes historie fra slutten av 1920-tallet skiller seg imidlertid fra taternes på ett viktig 

punkt. Avvisning- og utvisningslinjen førte til at de ble utestengt fra Norge, som de fleste 

var født i og så på som sitt hjemland. Selv om politiets og retssvesenets lovpraktiserings 

overfor sigøynere og tatere var relativt likt og sammenliknbart, var fremmedlovens 

virkninger mer entydige enn eksempelvis løsgjengerlovens. Fremmedlovens praktisering 

innebar altså ikke – i  alle fall etter avvisningen av familiene i 1934 – motsetninger og 

tvetydigheter. Dette førte til fatale følger for sigøynerne som til slutt ble internert, og der 

de fleste ble drept i det tyske naziregimets konsentrasjonsleire.  

13.5 Overordnede trekk ved statens politikk overfor gruppene 

Hvilke trekk er det som gjør seg gjeldende når vi studerer statens politikk overfor tatere og 

sigøynere? Hva karakteriserer statens tilnærming til gruppene slik disse kommer til 

uttrykk i lovverket og lovpraktiseringen hos politiet og domstolene? 

Sett under ett er det fire trekk som gjør seg gjeldende når vi studerer statens politikk 

overfor tatere og sigøynere. For det første ble alle tiltenkte tiltak, i tråd med 

legalitetsprinsippet i norsk rett, nedfestet i lover. I denne avhandlingen er praktiseringen 

av fire slike lover undersøkt: løsgjenger-, handels-, dyrevern- og fremmedloven. Mens 

befolkningspolitiske hensyn som ble tatt til inntekt for unntakslovgivningem mot 

utenlandske «sigøinere og tatere» i fremmedloven (1915), var det annerledes med 

løsgjengerloven og dyrevernlovenm, som rettet seg mot de såkalte hjemlige tatere. 

Begrunnelsen for disse lovene var generelt av sosial- og kriminalpolitisk art. Handelsloven 

siktet mot å regulere handel generelt, og handlet ikke direkte om kriminalpolitiske eller 

sosialpolitiske hensyn. Derimot bar argumentasjonen om taternes påståtte «maskehandel» 

tydelige preg av kriminalpolitiske hensyn. 

For det andre gjaldt det ulike mål og midler i politikken mot «sigøynere» på den ene siden 

og «tatere» på den andre. Hva gjelder assimileringslinjen overfor «taterne», ble store deler 

av ansvaret forpaktet av staten til Misjonen. Med hensyn til gruppen «sigøynere» ble det 

etablert et prinsipp om å nekte dem adgang allerede i 1915. Og avvisning- og 
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utvisningslinjen utkrystalliserte seg i praksis fra og med 1924, og til slutt i lovs form fra 

1927.  

For det tredje, selv om staten førte en mer eller mindre eksplisitt kamp mot 

«omstreiferuvesenet» gjennom lovene som var vedtatt med hensyn til gruppene «tatere» 

og «sigøynere», fantes det unntak. Delvis hang dette sammen med definisjonsspørsmålet: 

Avhengig av hvem som ble omtalt som «omstreifer», «tater», «sigøyner» o.l., fikk 

kategoriseringen ulike konsekvenser i tid og rom. Et fellesnevner for det norske lovverket – 

med unntaket av fremmedloven – var at «omstreifer»-betegnelsen ble anvendt som den 

legale termen (se mer derom nedenfor). 

For det fjerde, og endelig, hadde alle lovene som har vært undersøkt i avhandlingen arbeid 

omdreiningspunkt. Mangelen på regelmessig arbeid var et vilkår for hvorvidt og på hvilke 

måter lovverket skulle komme til anvendelse, her er løsgjengerloven illustrerende. 

Handelslovens regulering av omførselshandel utpekte hvem som kunne utøve denne 

handelsformen, og hvor og når slikt kunne foregå. Fremmedloven av 1915 nektet 

utenlandske «sigøinere» og «tatere» tillatelse på omvandrende håndverk, motivasjonen var 

å hindre gruppene opphold i landet. Dyrevernlovens forbud (etter 1951) mot 

«omstreifernes» bruk av hester handlet også delvis om arbeid. Frakt av varer med hest ble 

gjort forbudt i loven. Med andre ord anvendte lovverket bestemte definisjoner og 

avgrensninger av hva som utgjorde legitimt arbeid. 

Før vi går videre, er det på sin plass å peke på noen mulige forklaringer som kan kaste lys 

over bruken av «omstreifer»-betegnelsen som et begrep i det norske lovverket. En 

forklaring kan være det forhold at gruppebetegnelsene «sigøynere» og «tatere» ikke var 

byråkratisk gripbare størrelser: Problemet ble for påtalemyndigheten og politiet for øvrig å 

bevise på objektivt grunnlag at en person eller familie var «tatere». Selv om Misjonens 

definisjonsmakt som regel var dominerende, var selv deres autoritet begrenset. For selv om 

organisasjonen av og til er blitt betegnet som en «stat i staten», var det tross alt politiet 

hadde rollen som håndhever av lovveket, og Misjonen kunne av praktiske årsaker ikke 

inkluderes i hver eneste sak som invovlerte mulige «omstreifere». Termen «omstreifer» 

henviste – i dagligtalen så vel som juridisk – generelt til en persons levemåte. En persons 

levesett avgjorde altså på et generelt plan hvorvidt han eller henne ble plassert i kategorien 
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«omstreifer». Det var her «omstreifer»-termens makt lå: Den var vag nok til at 

myndighetene med relativt letthet kunne ramme individer som de anså kvalifiserte til å 

være i kategorien «omstreifere». Og termen var presis nok til at politiet og retten kunne 

praktisere lovens ordlyd. Det var altså til syvende og sist et subjektivt skjønn hos statens 

maktapparat som avgjorde hvordan begrepene ble anvendt, eller hvilke reaksjoner dette 

utløste. 

13.6 Lovgiverne, Misjonen og politiet som moralske entreprenører 

«Omstreiferuvæsenet» som sakskompleks veide tungt i argumenter som tok til orde for 

økning av politistyrken eller opprettelse av nye enheter, eksempelvis statspolitiet. 

Straffelovkommisjonen påpekte allerede i 1894 håndteringen av «Omstreifere» og 

«Landstrygeriet» krevde en forsterking av politiet gjennom opprettelsen av et «særskilt 

Statspoliti».1231 Dette momentet ble gjentatt også under diskusjoner om bevilgning til 

fattigvesenet i 1913. Justisminister Abrahamsen uttalte: 

Det er saa, at omstreiferuvæsenet er en landeplage i store dele av vort land, og 

administrationen er opmerksom paa denne sak. Der er bl.a. i budgettet for iaar 

foreslaat 20 000 kroner til oprettelse av statspoliti, hvis opgave bl.a. ogsaa skulde være 

at ta sig av omstreiferuvæsenet i større utstrækning end det stedlige politi hittil har 

gjort […].
1232

  

Argumentet ble siden atter gjentatt i forbindelse med regjeringens arbeid med en politilov 

i 1920. Det lokale politiet egnet seg ikke til å løse enkelte saker, deriblant slik som 

«bekjempelse av omstreifertrafikken».1233 Også det lokale politiet brukte i 

mellomkrigstiden «omstreiferplagen» som påskudd eller bevis for tilførsel av mer 

ressurser. En kan tidvis få inntrykket av at «uvesenets» faktiske størrelse ikke spilte stor 

rolle for hvordan problemet ble oppfattet. Dersom vi tar fattigunderstøttede i kategorien 

«omstreifere m.v.»1234 som en indikator, må vi anta at problemet må ha blitt opplevd som 

mindre følelig i perioden 1890-1904, radikalt forverret i perioden 1905-1915, og deretter 

sterkt avtagende i perioden frem til 1920.1235 Imidlertid var meningene om 

                                                   

1231
 Straffelovkommisjonen 1894: 28.  

1232
 Stortingsforhandlinger 2.4.1913: 349. 

1233
 Ot.prp. nr. 59, 1920: 39. 

1234
 Se delkapittel 3.1. 

1235
 Se diagrammene A og B i vedleggdelen i denne avhandlingen. 
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problemkomplekset relativt seiglivet i avhandlingens periode sett under ett, både når det 

gjelder hos mange politifolk så vel som hos lovgiverne. 

Lovgiverne som regelskapere var stort sett på bølgelengde med Misjonen, og vice versa. 

Spenningen fantes heller mellom på den ene siden lovgiverne (inkludert 

sentralforvaltningen) og politiet, og Misjonen og politiet på den andre siden. 

Sentralforvaltningens stadige instrukser til politiet om å følge fremmedlovens 

bestemmelser overfor sigøynere er slikt sett illustrerende. Misjonens syn fikk heller ikke 

alltid gehør i lovpraktiseringen til politiet. Misjonen klagde over politiets og vergerådenes 

manglende oppfølging av og «slapphet» med hensyn til barnevernloven1236, og 

organisasjonen uttrykte gjentatte ganger sin irritasjon over politiets innsats overfor 

«omstreiferne»: «Spørger man politiet, hvorfor de ikke i al sund fornufts navn med loven i 

haand gjør kort proces, så svarer de med en skuldertrækning».1237  

Med andre ord: Det skillet som teoretisk kan trekkes mellom regelskapere og 

regelhåndhevere gjorde seg gjeldende også i saksfeltet «omstreiferuvæsenet». 

Regelskaperne som er interessert i regelens mål og regelhåndhevere som konsentrerer seg 

om regelen i praksis kan forklare gapet mellom lovgivernes og Misjonens syn på 

«omstreiferuvæsenet» og politiets praktisering av lovverket. Enkelte politifolk var nok 

opptatt av målet om eksempelvis assimilering av «omstreiferne». Mens andre var opptatt 

av hvordan lovene skulle praktiseres i hverdagen, der og da. De mange arbeidsoppgaver og 

de relativt sett begrensede tilgjengelige ressurser i politiet gjorde at det måtte prioriteres: 

Vel var «omstreiferuvæsenet» et onde, men gjøremålene gjorde at «uvesenet» tidvis måtte 

bortprioriteres.  

Dessuten må vi skille mellom gruppene sigøynere og tatere når det gjelder utviklingen over 

tid i avhandlingens periode. Men «omstreifere» (forstått som tatere) hadde under hele 

perioden med jevne mellomrom lovgivernes oppmerksomhet. Men sigøynere var på grunn 

av adgangforbudet, ikke i fokus etter ca. 1930. Fra og med 1960-og 1970-tallet ble på den ene 

siden særordningen stadig mer problematisert og «omstreifere» ble opplevd som ikke å 

representere et problem lengre.  Straffelovutvalget uttalte således følgende i 1964: «Etter 
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 Pettersen 1997: 66. 

1237
 Carlsen 1921: Aftenposten 25.10.1921: 7. 
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som omstreiferproblemet praktisk talt er borte og alkoholistomsorgen er blitt utbygget, er 

det særlig løsgjengerlovens drukkenskapsbestemmelser som er blitt stående som en 

realitet [...]».1238 På den andre siden kom atter gruppen sigøynerne i myndighetenes fokus 

fra 1960-tallet. Så sent som slutten av 1950-tallet ble «problemet» tatt opp av politiet. Flere 

instanser i politiet var kritiske til forholdene etter opphevelsen av «sigøynerparagrafen». 

Kongsvinger politikammer mente i 1959 at det var «invasjon av svenske sigøynere» til 

Norge.1239 

 Virkemidlene som hadde blitt brukt mot taterne ble delvis forsøkt anvendt også mot 

sigøynerne fra og med 1960-tallet. Det er i den forbindelse interessant at Misjonen – som 

eksempelvis tidligere på 1920-tallet ikke var interessert i noen rolle i politikken overfor 

sigøynere – sa seg villig til å påta seg ansvar i statens «bosetting og oppdragelse av 

sigøynere».1240  

I 1969 påpekte Misjonens generalsekretær Olav Bjørnstad at Norge i løpet av noen få årtier 

kom til å få «et nytt betydelig omstreiferproblem. Dette vil være så meget mer beklagelig 

som vi i dag er på god vei til å løse vårt eget gamle omstreiferproblem».1241 Men Misjonen 

hadde allerede noen år tidligere tatt standpunkt til sigøynerne. På et møte i 

Sosialdepartemente i oktober 1963 ble rettningslinjene for arbeidet med «bosetting og 

oppdragelse» av sigøynere lagt.1242 I etterkant av møtet hadde departementet henvendt seg 

til Forsvarsdepartementet med forespørsel om å bruke ledige militærleire som sigøynerne 

kunne anbringes. Oslo kommune og Misjonen ble bedt om å «finne et egnet sted for 

plassering av sigøynerne».1243 Bjørnstad som var tilstede på dette møtet, var ikke villig til å 

benytte Svanviken til dette formål på grunn av plassmangel, og at det var «lite heldig» med 

blanding av «sigøynere og omstreifere».1244 Et «Svanvikersystem» ble riktignok ansett som 

«gunstig». 

                                                   

1238
 Innstilling fra Straffelovrådet, datert 9. april 1964: 16.  

1239
 Se RA, PA-0793, Fh enkeltsaker, L0155.  

1240
 Sosialdepartementet: «Bosetting og oppdragelse av sigøynere», 16.10.1963, se RA, PA-0793, Fh enkeltsaker, 

L0155. 
1241

 Olav Bjørnstad: ‘Nytt omstreiferproblem’, i Aftenposten 3.10.1969. Mine kursiv. 
1242

 Sosialdepartementet: «Bosetting og oppdragelse av sigøynere», 16.10.1963. 
1243

 Ibid. 
1244

 Ibid, møtereferat 7.10.1963.  
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Hvordan skal vi forklare Misjonens ulike standpunkter til sigøynere i mellomkrigstiden og 

etterkrigstiden? Svaret kan være at organisasjonens «korstog» enten var i ferd med å 

svekkes i omfang, eller at «korstoget» muligens hadde nådd et suksesspunkt hva gjelder 

«omstreiferne». Dette er i tråd med teorien om moralske entreprenører og hvordan 

korstogets suksess eller fiasko kan føre til at opptak av nye oppgaver.1245 

13.7 Omstreiferuvæsenets hegemoni 

«Omstreiferuvæsenet» er en dekkende betegnelse for temaet som har vært behandlet i 

denne avhandlingen. Selve ordet uvesen kom fra tysk, og sikter til «en forkastelig, 

fordømmelig vesen, virksomhet […]  ‘trafikk’» [eller] forargelig ferd».1246 I statens språk 

henviste den til en trussel eller virksomhet fra en bred sammensatt gruppe. Disse 

personene behøvde til og med ikke engang å ha et omreisende levesett for å bli beskrevet 

som sådan. Illustrerende i så måte er bruken av benevnelsen overfor tatere spesielt, men 

også når det gjelder sigøynere i visse henseender. I mange tilfeller var bofaste tatere 

betegnet som «omstreifere». Betegnelsen «omstreifer» og fenomenet «omstreiferi» var 

udefinert, og her lå også begrepets makt. Men sikkert er det at fenomenet, uavhengig av 

hva det nå innebar til ulike tider, var sett på som et uvesen, en uting. Dette var ikke unikt 

for norske forhold, i Tyskland brukte myndighetene eksempelvis de beslektede 

betegnelsene «Zigeunerunwesens» og «Landfahrerunwesen».1247 Anvendelsen av termen 

«omstreifere» gjenspeilet seg også i de institusjoner som tok på seg å bli kvitt denne 

såkalte plagen i samfunnet: Norsk misjon blant hjemløse het således i begynnelsen 

Foreningen til Motarbeidelse av omstreifervæsenet. 

Men en «misjon» mot hva? Hva var det som ble forsøkt regulert? Statens politikk mot 

«omstreiferuvæsenet» var dels en oppdragelsestokt og et siviliseringsprosjekt, dels en 

streven etter å skape orden. Denne politikken gjenspeilet seg i lovgivningen så vel som i 

politiets og somtolenes lovpraktisering. Den uttalte motivasjonen resulterte i midlene for 

                                                   

1245
 Se 2.5.1. 

1246
 Definisjonen til Norsk riksmålsordbok, hentet frå www.ordnett.no 

1247
 En rekke eksempler er «inländische und ausländische Zigeuner», «eigentliche Zigeuner» og 

«zigeunerähnliche Leute». Når det gjaldt tiggere ble blant annet «Bekämpfung des Bettlerunwesens». I 

Europeisk sammenheng var det en hovedkarakteristikk ved omstreiferi, nemlig at det var resultatet av «various 

forms of deficiency», se Wadauer 2011: 34.  
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denne politikken, nemlig å bofastgjøre og stedbinde «omstreiferne». Tidvis var dette 

helhjertet ment, andre ganger var dette ønsket kun et instrument for å stadfeste 

«omstreifernes» lave sivilisasjonsnivå. «Omstreiferne» skulle bli en del av samfunnet ved å 

gi slipp på sine liksom-yrker som kun var maske for tigging, uro og kriminalitet, ble det 

hevdet. Dessuten ble «omstreiferne» oppfattet som et knust vindu («broken window»1248) 

på det huset som var samfunnet: Det stadig mer gjennomregulerte samfunnet – det være 

seg gjennom handelslovgivning eller dyrevernloven – ville tidvis ha det til at 

«omstreiferne» var en siste skanse i veien for et moderne og godt samfunn. Hvis 

«omstreiferne» fikk holde på med sitt «uvesen», kom snart alle andre av husets vinduer 

ved huset også til å bli knust, ja hele huset kom til å bli ramponert. Det ble fryktet at 

«uvesenet» kom til å smitte på andre også.  

Videre ble tatere og sigøynere fremstilt som barnlige1249, de måtte derfor læres opp i alt fra 

kjøkkenstell til jordbruk, slik som organisasjonen Misjonen også praktiserte i Norge med 

hjemmel i løsgjengerloven. Svanviken arbeidskoloni der mennene skulle læres opp til å bli 

gode bønder og kvinner gode husmødre, er illustrerende for de dypereliggende 

forestillingene om gruppene i det bofaste sinnelaget. I stedet for å høste det andre sådde, 

måtte de heller lære seg arbeidets slit og heller høste fruktene av egen arbeidsinnsats. 

Tatere og sigøynere manglet, slik tankegangen var, den faste og langsiktige 

målbevisstheten til bonden.1250 Bonden var – ved siden av å være erkenorsk i 

nasjonalromantisk forstand – definisjonen på norskhet fordi jordbruket var en stedbunden 

virksomhet.1251 Videre, tatt i betraktning kirkens rolle som normsetter i det norske 

                                                   

1248
 «Broken Windows»-teorien anvendes her som en metaphor, selv om visse aspekter av «omstreiferuvæsenet», 

det være seg uorden eller kriminalitet bare må anses som bagatellmessige forhold og dermed kunne mer direkte 

sammenliknes med teoriens innhold: «Social psychologists and police officers tend to agree that if a window in a 

building is broken and is left unrepaired, all the rest of the windows will soon be broken. This is as true in nice 

neighborhoods as in run-down ones», se James Q. Wilson and George L. Kelling: ‘Broken Windows. The Police 

and Neighborhood Safety’, i Atlantic, 1982. Hentet fra 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/ 
1249

 Holdningen var ikke ulik den overfor samer. Ifølge historikeren Einar Niemi ble samen «sett på å 

representere et lavt utviklingstrinn» og sammenliknet med barnestadiet, se Niemi 1981: 57. Kursiv i original. 
1250

 En god analyse av hvordan dikotomien bonde og sigøyner og dennes plass i antiziganismen finnes hos 

Markus End: ‘Bilder und Sinnstruktur des Antiziganismus’, i Aus Politik und Zeitgeschichte 22–23/2011, 

30.05.2011: 19. 
1251

 Selv om statsborgerskapsloven av 1888, som for første gang definerte nordmenn, opererte med 

avstamningsprinsippet, hadde domisilprinsippet lenge definert hva det ville si å være statens undersått. For mer 

om borgerskapsbegrepet før 1888, se blant annet Dons 1946: 22ff.   
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samfunnet, så ble det tidvis argumentert med at «omstreiferen» var det diametralt 

motsatte av kirken: 

For en motsætning disse to ord rummer! Omstreiferne – kirken. Her det flygtige, det 

rotløse, der det stabile, det rotfæstede, her det letsindige og upaalidelige, der det 

alvorsfulde og trofaste, her det graadig krævende, der det barmhjertig givende.
1252

 

Ikke alle i politiet, eller blant lensmenn, var av den oppfatning av tatere og sigøynere var 

en plage og et uvesen. De som derimot var av den oppfatning, fremhevet at gruppene 

representerte en trussel mot samfunnet. Denne trusselen ble ofte knyttet til 

avsidesliggende og spredbygde strøk. Et første klagemål var at «omstreiferne» reiste i store 

følger og tilranet seg varer fra bøndene. De besøkte dessuten gårder der de visste at 

mennene ikke var hjemme og med anmassende oppførsel truet til seg losji. Følgende sitat 

beskriver denne frykten på en god måte:  

Det hænder ikke sjelden, at hele omstreiferfølger passerer over fjeldet, og de maa da 

faa overnatte i fjeldstuen. Omstreiferne er alle steder i landet misliebige [, altså 

upopulære,] reisende, men paa avsidesliggende steder medfører deres besøk ogsaa en 

ren skræk hos befolkningen paa grund av deres ofte truende optræden. Paa veien over 

fjeldet besøker de bl.a. sætre, som ligger i nærheten, og det ble fortalt mig, at naar en 

enslig budeie blir opmerksom paa, at omstreifere nærmer sig sæteren, hænder det, at 

hun av skræk løper fra hele stellet og ikke vover at vende tilbake, før de har fjernet sig. 

Under saadanne forhold har omstreiferne uhindret anledning til at forsyne sig efter 

ønske, hvilket de naturligvis enkelte gange ogsaa gjør.
 1253

 

Et annet klagemål var at «omstreiferne» var reist langt avgårde før lensmannen eller 

politiet rakk å komme til stedet for å påtale eventuelle forhold. Tatere og sigøynere unndro 

seg under slike omstendigheter politiets kontroll, og dette var i seg selv en grunn for 

politiet til å oppfatte fenomenet omstreiferi som et uvesen. Riksarkivar Ebbe Hertzberg 

foreslo i 1898 at «omstreifere» måtte ha med seg en med obligatorisk arbeidsbok, noe som 

ikke ble tatt hensyn til ved vedtaket av løsgjengerloven i år 1900. Slike forslag ble 

imidlertid gjenopplivet senere, eksempelvis i 1916. Men Justis- og politidepartementet 

argumenterte med at vedtaket av fremmedloven i 1915 sikret tilstrekkelig mot 

«utenlandske omstreiferes» opphold i riket, og gikk ikke inn for en slik særbestemmelse 

                                                   

1252
 Ingvald B. Carlsen: ’Omstreiferne og kirken’, s. 142-154, i Boye Holt (red.): Norges folk og Norges kirke, 

Kristiania, Steenske forlag 1915: 142. Kursiv i original. 
1253

 Larssen 1913. Redvald Larssen satt i dem tidligere omtalte politilovkomiteen og reiste i den forbindelse 

rundt i landet sommeren 1913 som resulterte i reiseskildringen. 
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overfor landets «omstreifere». Dette ble heller ikke ansett å være praktisk 

gjennomførbart.1254 

Et tredje klagemål var at de tigget og stjal. Vel drev de med håndverk og tjenester, men 

disse var bare et skalkeskjul, en maske for deres kriminelle hensikter og handlinger, ble det 

sagt. En lensmann berettet på 1950-tallet at, nå  

da lampebørstenes tid er forbi, går de [omstreifere] som regel og bærer på en 
bunt ståltrådgjenstander eller lignende, som de fallbyr til salgs. Andre gir seg ut 
for å være skjærslipere og hvesser sakser og kniver mot betaling […] Etter min 
oppfatning er den småhandelen disse omstreiferne driver, bare kamuflasje.1255  

Sammenstillingen av intensjon og handling ga i jussen utslag i at vage kriterier og 

bevisførsel ble gjort gjeldende, eksempelvis i løsgjengerlovens bestemmelser. Å drive 

omkring uten mål og mening, flakke omkring og ikke ha noe å leve av, var et straffbart 

forhold selv om politi og domstolene ikke kunne bevise for at vedkommende hadde begått 

noen lovbrudd. I slike tilfeller falt bevisbyrden på den tiltalte og ikke politiet. 

I mellomkrigstiden, da misnøye rettet mot arbeidsløshet og utenlandsk arbeidskraft var 

dominerende, vekket tatere og sigøynere avsky. Denne forakten var imidlertid ikke delt av 

alle. Vi har sett relativt nyanserte beretninger fra lensmenn og politifolk som anså fattige 

folks søken etter arbeid som nettopp det, og ikke som et belegg for at de var arbeidsskye 

eller ørkesløse. En sammenlikning av uttalelsene fra politietaten på slutten av 1800-tallet i 

forhold til mellomkrigstiden viser at holdningene var betydelig mer nyanserte i sistnevnte 

periode. Dog skal det bemerkes at det også på slutten av 1800-tallet fantes kritiske 

stemmer, om enn få, mot kriminalisering av og bruk av repressive tiltak mot eksempelvis 

taterne. 

Under diskusjonene av vedtaket av løsgjengerloven argumenterte enkelte lovgivere for 

reguleringen av «omstreiferi» skulle gjenspeile seg i selve lovens tittel.1256 «Omstreiferi 

eller fantevæsen» ble ansett som svært forskjellige fenomener enn løsgjengeri.1257 I alle fall 
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 Ot. prp. nr. 23. Om forandringer i løsgjængerloven: 4. 
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 Joh. H. Kiær: Fra nord og sør. En lensmanns betraktninger gjennom 50 år, Hønefoss: J. H. Kiær, 1956: 173. 
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 Altså «Loven om løsgjengeri, omstreiferi og betleri», se Prahl i O. tid. 30.4.1900: 964. 
1257

 Ibid. 
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ble fenomenet «omstreiferi» oppfattet som så viktig at lovens tittel burde gjenspeile dette, 

mente noen. Når vi nærmer oss 1960- og 1970-tallet var det imidlertid en generell enighet 

om at «omstreiferne» – om ikke nødvendigvis «omstreiferuvæsenet» – var i tilbakegang.1258  

Men selv om «omstreifernes» antall skulle være minkende, kunne «omstreiferuvæsenet» 

fortsatt true i bakgrunnen. Denne tankegangen var tilstedet på 1920-tallet også: I sin 

omtale av Svanviken og arbeidet til Misjonen påpekte presten Finn Bader at dersom 

Svanviken fjernes, «vil det uten tvil bety en sterk økning om kanske ikke av omstreifere, så 

dog av omstreiferuvesenet».1259 Som vi har sett i undersøkelsen av fremmedloven, så ble 

betegnelsen «omstreifere» videreført i fremmedlovgivningen – og ikke avskaffet før på 

1980-tallet.1260 Selv etter at «sigøynerparagrafen» var tatt ut av fremmedloven betydde ikke 

det at «sigøynere som er omstreifere» skulle få fritt adgang og innreise til Norge.1261 Dette 

kunne ødelegge arbeidet som ble ført av Misjonen overfor landets egne «omstreifere», ble 

det argumentert med. 

For øvrig var «Omstreiferuvæsenet» egentlig et problem fra fortiden sett fra forholdene på 

1900-tallet, mer så jo senere i århundret vi kommer. Slikt sett var det selvsagt for enkelte 

lovgivere at dyrevernlovens bestemmelse om hestehold var logisk sammenhengende. For 

lovgiverne sammenfalt ønsket om å regulere omstreifing med hest og vogn på den ene 

siden, og det å ivareta hestens ve og vel i et dyrevernsperspektiv på den andre siden. 

«Omstreiferuvæsenet» var på 1800-tallet regulert i tråd med tidligere århundrenes praksis. 

Idealet om bofasthet og kontrollen over fattige ble i dette århundret praktisert gjennom 

ulike repressive fattiglover. Fattiglovgivningen inneholdt bestemmelser om stedbundethet 

og forbud mot å flytte på seg for å ta seg tjeneste og arbeid annetsteds. Denne 

lovgivningen ble avregulert fra midten av 1800-tallet. Liberaliseringen av fremmedregimet 

fra 1860 er del av samme tendens.  

Fra slutten av 1800-tallet begynner imidlertid et nytt regime der motsetningsfulle trekk 

gjør seg gjeldende. «Omstreiferi» og lediggang skulle fra nå av fortsatt være en uting, men 

                                                   

1258
 Illustrerende er opplysninger som eksempelvis fremgår av ulike leksika. Tidens leksikon fastlo således i 1976 

at «O[mstreiferne] er nå i sterk tallmessig tilbakegang», se Tidens leksikon, bind 5 nj-so, Tiden norsk forlag 1976: 

166. 
1259

 Jens Gleditsch: Gammelt og nyt fra Trøndelagen, Møre og Namdalen, 2. samling, Oslo: Oppi, 1926: 57. 
1260

 NOU 1983:47: 210. 
1261

 Ot. Prp. nr. 1, 1956: 18.  



307 

 

domsavsigelse i retten var nødvendig før man ble innsatt i tvangsarbeidshus. Dette var et 

stort fremskritt ved at rettsikkerheten ble ivaretatt på en bedre måte enn om 

politimyndigheter skulle, slik praksisen var til 1894, administrativt beslutte innsettelse av 

individer i tvangsarbeidshus. På tross av dette var det noe gammelt ved hele lovreformen 

rundt århundreskiftet, som eksempelvis løsgjengerloven var en del av. Selv innretningen 

tvangsarbeidshus fremstår som gammelmodig på 1900-tallet, om ikke helt gjeldende for 

første så for siste halvdel av århundret. 

Gammelt eller nytt, fenomenet «omstreiferi» var i fokus i flere av lovene som har vært 

studert i denne avhandlingen. Løsgjengerloven var den som klarest rettet seg mot det 

såkalte løsgjengeriet og «omstreiferiet». Prinsippet løsgjengerloven bygde på var det gamle 

ordtaket om at lediggang var roten til alt ondt. Frykten for lediggang hang delvis sammen 

med kommuners frykt for å måtte belemres med nye fattigfolk som ikke kunne forsørge 

seg selv. Nedvurderingen og mistenkeliggjøringen av sigøynernes og taternes levesett førte 

til at gruppene med letthet ble assosiert med en arbeidsskyhet. Selv om stereotypiene mot 

sigøynere og tatere ble avkreftet ved politiets møter med gruppene, ble ideene om den 

arbeidsskye «omstreiferen» opprettholdt og var fjellstøtt. Fattigfolk var farlig uansett, 

tater, sigøyner eller andre, men «omstreiferen» var selve symbolet på en parasitt som truet 

en allerede presset kommuneøkonomi og fattigkasse. 
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Vedlegg 1: Diagrammer over understøttede fattige 1890-1920 

 

Diagram A  

Samtlige understøttede personer i kategorien «Omstreifere m.v.» hvert 

femte år i perioden 1890-1920 

 

Merknader: Oversikt over det totalet antallet av undersøttede i kategorien «Omstreifere 

m.v» utkom kun hvert femte år. Nedenfor følger abosolutte tall for hvert år. 

1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 

294 227 385 4021 5712 6711 3825 

 

Kilder: Norges officielle statistik  

Fattigstatistik for Aaret 1890 (1894); Fattigstatistik for Aaret 1895 (1901); Fattigstatistik for 
Aaret 1900 (1903); Fattigvæsenet 1905 (1909); Fattigvæsenet 1910 (1913); Fattigvæsenet 1915 
(1919); Fattigvesenet 1920 og 1921 (1925). 
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Diagram B 

Samtlige understøttede personer i kategorien «Omstreifere m.v.» hvert 

femte år i perioden 1890-1920 fordelt etter by og bygd. 

 

Kilder: Norges officielle statistik  

Fattigstatistik for Aaret 1890 (1894); Fattigstatistik for Aaret 1895 (1901); Fattigstatistik for 
Aaret 1900 (1903); Fattigvæsenet 1905 (1909); Fattigvæsenet 1910 (1913); Fattigvæsenet 1915 
(1919); Fattigvesenet 1920 og 1921 (1925). 
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Diagram C 

Første gang understøttede i kategorien «Omstreifere m.v.» årlig i 

perioden 1890-1920.  

 

 

1890 1891  1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 

63 74 74 73 100 93 52 55 65 

 

1899 1900  1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 

57 82 255 251 244 247 415 287 186 

  

1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 

318 307 175 330 375 374 367 582 453 

 

1917 1918 1919 1920 

401 489 467 322 
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Kilder: Norges officielle statistik:  

Fattigstatistik for Aaret 1890 (1894); Fattigstatistik for Aaret 1891(1895); Fattigstatistik for 

Aaret 1892 (1895); Fattigstatistik for Aaret 1893 (1896); Fattigstatistik for Aaret 1894 (1897); 

Fattigstatistik for Aaret 1895 (1901); Fattigstatistik for Aaret 1896 og 1897 (1901); Fattigstatistik 

for Aaret 1898 (1902); Fattigstatistik for Aaret 1899 (1902); Fattigstatistik for Aaret 1900 (1903); 

Fattigstatistik for Aaret 1901 og 1902 (1905); Fattigvæsenet 1903 og 1904 (1906); Fattigvæsenet 

1905; (1909); Fattigvæsenet 1906 og 1907 (1910); Fattigvæsenet 1908 og 1909 (1911); 

Fattigvæsenet 1910 (1913); Fattigvæsenet 1911 og 1912 (1915); Fattigvæsenet 1913 og 1914 

(1916); Fattigvæsenet 1915 (1919); Fattigvesenet 1916 og 1917 (1920); Fattigvesenet 1918 og 

1919 (1922); Fattigvesenet 1920 og 1921 (1925). 
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Diagram D  

Første gang understøttede i kategorien «Omstreifere m.v.» fordelt på by 

og land 1890-1920 

 

 

Kilder: Norges officielle statistik  

Fattigstatistik for Aaret 1890 (1894); Fattigstatistik for Aaret 1891(1895); Fattigstatistik for 

Aaret 1892 (1895); Fattigstatistik for Aaret 1893 (1896); Fattigstatistik for Aaret 1894 (1897); 

Fattigstatistik for Aaret 1895 (1901); Fattigstatistik for Aaret 1896 og 1897 (1901); Fattigstatistik 

for Aaret 1898 (1902); Fattigstatistik for Aaret 1899 (1902); Fattigstatistik for Aaret 1900 (1903); 

Fattigstatistik for Aaret 1901 og 1902 (1905); Fattigvæsenet 1903 og 1904 (1906); Fattigvæsenet 

1905; (1909); Fattigvæsenet 1906 og 1907 (1910); Fattigvæsenet 1908 og 1909 (1911); 

Fattigvæsenet 1910 (1913); Fattigvæsenet 1911 og 1912 (1915); Fattigvæsenet 1913 og 1914; 

(1916); Fattigvæsenet 1915 (1919); Fattigvesenet 1916 og 1917 (1920); Fattigvesenet 1918 og 

1919 (1922); Fattigvesenet 1920 og 1921 (1925). 
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Diagram E  

Første gang understøttede i kategorien «Omstreifere m.v.» fordelt etter 

«fremmede» og bygdenes egne fattige 

 

Kilder: Norges officielle statistik  

Fattigstatistik for Aaret 1890 (1894); Fattigstatistik for Aaret 1891(1895); Fattigstatistik for 

Aaret 1892 (1895); Fattigstatistik for Aaret 1893 (1896); Fattigstatistik for Aaret 1894 (1897); 

Fattigstatistik for Aaret 1895 (1901); Fattigstatistik for Aaret 1896 og 1897 (1901); Fattigstatistik 

for Aaret 1898 (1902); Fattigstatistik for Aaret 1899 (1902); Fattigstatistik for Aaret 1900 (1903); 

Fattigstatistik for Aaret 1901 og 1902 (1905); Fattigvæsenet 1903 og 1904 (1906); Fattigvæsenet 

1905; (1909); Fattigvæsenet 1906 og 1907 (1910); Fattigvæsenet 1908 og 1909 (1911); 

Fattigvæsenet 1910 (1913); Fattigvæsenet 1911 og 1912 (1915); Fattigvæsenet 1913 og 1914 

(1916).   
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Diagram F  

Første gang understøttede i kategorien «Omstreifere m.v.» fordelt etter 

«fremmede» og byenes egne fattige 

 

Kilder: Norges officielle statistik  

Fattigstatistik for Aaret 1890 (1894); Fattigstatistik for Aaret 1891(1895); Fattigstatistik for 

Aaret 1892 (1895); Fattigstatistik for Aaret 1893 (1896); Fattigstatistik for Aaret 1894 (1897); 

Fattigstatistik for Aaret 1895 (1901); Fattigstatistik for Aaret 1896 og 1897 (1901); Fattigstatistik 

for Aaret 1898 (1902); Fattigstatistik for Aaret 1899 (1902); Fattigstatistik for Aaret 1900 (1903); 

Fattigstatistik for Aaret 1901 og 1902 (1905); Fattigvæsenet 1903 og 1904 (1906); Fattigvæsenet 

1905; (1909); Fattigvæsenet 1906 og 1907 (1910); Fattigvæsenet 1908 og 1909 (1911); 

Fattigvæsenet 1910 (1913); Fattigvæsenet 1911 og 1912 (1915); Fattigvæsenet 1913 og 1914 

(1916). 
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Diagram G  

Andelen «fremmede fattige» blant de understøttede i byene for hele 

populasjonen (alle livsstillinger inkludert rubrikken «Omstreifere m.v.») 

 

Merknad: Tallene for hvert 5. år – for årene 1890, 1895, 1900, 1905 og 1910 – er utelatt fra 

diagrammet, da det samme datamateriale mangler hvert 5. år for kategorien «Omstreifere 

m.v.».  

Kilder: Norges officielle statistik  

Fattigstatistik for Aaret 1890 (1894); Fattigstatistik for Aaret 1891(1895); Fattigstatistik for 

Aaret 1892 (1895); Fattigstatistik for Aaret 1893 (1896); Fattigstatistik for Aaret 1894 (1897); 

Fattigstatistik for Aaret 1895 (1901); Fattigstatistik for Aaret 1896 og 1897 (1901); Fattigstatistik 

for Aaret 1898 (1902); Fattigstatistik for Aaret 1899 (1902); Fattigstatistik for Aaret 1900 (1903); 

Fattigstatistik for Aaret 1901 og 1902 (1905); Fattigvæsenet 1903 og 1904 (1906); Fattigvæsenet 

1905; (1909); Fattigvæsenet 1906 og 1907 (1910); Fattigvæsenet 1908 og 1909 (1911); 

Fattigvæsenet 1910 (1913); Fattigvæsenet 1911 og 1912 (1915); Fattigvæsenet 1913 og 1914 

(1916).  
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Diagram H  

Andelen «fremmede fattige» blant de understøttede i bygdene for hele 

populasjonen (alle livsstillinger inkludert rubrikken «Omstreifere m.v.») 

 

 

Merknad: Tallene for hvert 5. år – for årene 1890, 1895, 1900, 1905 og 1910 – er utelatt fra 

diagrammet, da det samme datamateriale mangler hvert 5. år for kategorien «Omstreifere 

m.v.».  

Kilder: Norges officielle statistik  

Fattigstatistik for Aaret 1890 (1894); Fattigstatistik for Aaret 1891(1895); Fattigstatistik for 

Aaret 1892 (1895); Fattigstatistik for Aaret 1893 (1896); Fattigstatistik for Aaret 1894 (1897); 

Fattigstatistik for Aaret 1895 (1901); Fattigstatistik for Aaret 1896 og 1897 (1901); Fattigstatistik 

for Aaret 1898 (1902); Fattigstatistik for Aaret 1899 (1902); Fattigstatistik for Aaret 1900 (1903); 

Fattigstatistik for Aaret 1901 og 1902 (1905); Fattigvæsenet 1903 og 1904 (1906); Fattigvæsenet 

1905; (1909); Fattigvæsenet 1906 og 1907 (1910); Fattigvæsenet 1908 og 1909 (1911); 

Fattigvæsenet 1910 (1913); Fattigvæsenet 1911 og 1912 (1915); Fattigvæsenet 1913 og 1914 

(1916).  
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