Inbunden Arbetsbok som tillhört Matei Josef Cori Taikon, slitet brunt läder, blanka gulnade sidor
På framsidan längst ned till höger är namnet Josef Taikon präglat i guld
Arbetsbokens första anteckning är från 1919. Efter några sidor kommer ett avsnitt med inbundna,
äldre anteckningar, och min transkribering börjar med dem för att ordna resandet tidsmässigt.
Att fam Taijkon med sälskap uppehållit sig här i 4 dagar och under tiden uppfört sig utan klander
För den härmed intygadt
Halsberg den 28 juni
1897
NA Hagberg
Ordf

Do͇ Do͇ Några dagar utan anmärkning betygas
Askersund 29.6 1897
Otto Setterberg

Att Kåre Taikon med sällskap uppehållit sig här i fem dagar utan anmärkning betygas. Vadstena den 3
juli 1897
[stämpel:] Stadsfiskalen i Vadstena
CF Hansson

Att K Taikon med sällskap uppehållit sig här några dagar utan anmärkning betygas.
Herrljunga den 16 juli 1897
Fredrik Belfrage
Länsman

Att zigenaren Kari Taikon från Christiania som med sälskap vistats här f den 16 juli och till den 27
samma månad och under denna tid uppfört sig u[tan] anmärkning intygar
Borås den 27 juli 1897
Alfr Dahl
Polisöverkonstapel

Rep[?]resentationsavgiften är här erlagd med Kr:150 för söndagen den 10 Oktober 1897 och idag
afreser intygas
Borås den 12 Oktober, 1897 A. Dahl
Polisöverkonstapel

1

Att Conrat Taikonn med följe uppehållit sig inom Fässbergs socken från den 14 dennes och afresa
härifrån denna dag i Mariedal
Fässbergs socken 24 oktober 1897
[oläsligt]
Länsman

Intygas att Conret Taikonn som med sin familj hitkom den 22 dennes, denne dag af reser härifrån,
hvarunder uppförandet anmärkningsfritt
Kungelf, Stadsfiskalskontor den 26 oktober 1897
Stenström [?]

Förestående Conret Taikon har med sällskap uppehållit sig vid Lilla Edet några dagar utan att någon
anmärkning om deras uppförande hitintills blifvit anmäld intygas
Presseryd den 3 November 1897
J. Nordström,
Kronlänsman

Conret Taikon med familj som vistats här från den 4de denna månad och afreser idag lemnas på
begäran det intyg, att någon anmärkning emot deras uppförande hitills icke försports.
Trollhättan 8/11 1897
AV Berggren
Kronolänsman

Mot Conret Taikon och hans sällskap som upplåtit sig här i staden tre dygn har någon anmärkning
angående dess uppförande ej till polisen härstädes inkommit
Intygas
Uddevalla 16 november 1897
B.J Wiker

Att zigenaren Conret Taikon som jemte sällskap vistats härstädes sedan den 26 sistl. november under
denna tid uppfört sig väl, betygas
Seffle köping den 1 december 1897
Ald Eriksson
Polisuppsyningsman
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Att zigenaren Conrat Taikoner från Kristiania med sällskap från den 1 till den 4 dennes uppehållit sig i
närheten av Edsvalla bruk utan att någon anmärkning mot deras uppförande hittills blef.
At Carlo Taikon med selskab, som i nogle dage har opholdt sig i Hamar, har hele tiden af den opfört
sig meget vel.
[stämpel:] Hamar Politikammer
3/1 -99
Joh. Frodlig[?]
Kari Taikon meddeles herved tilladelse til i januari maanad d.a. at give et par forestillingar i Furnes og
et par d:o i Ringsaker på betingelse at forestillningerne ikke på söndag begynner före kl 5 eftermid og
ikke hold udavie kl 9 aftonen. Närvarande maa för forestillningarne begynde forevises vidkommande
Lensmand.
Hedmarkens Fogderi 3 januari 08
N Hovslef
Forest Söndag pa 7-10 Efter meddeles tilladelse till at holde Forestilling i Arbeidereforerf [?] Lokal
10/1 99
A..[oläsligt]

Carel Taikon med sällskap har under sin vistelse härvid Kumla uppfört sig väl.
Kumla pr Gistad den 8 Juli 1899.
Malcolm Ågren
Kronolänsman

Carl Taikon som med sällskap uppehållit sig här några dagar har uppfört sig väl och ej förorsakat
polisen något besvär, betygas
Vaxholm 24/7 -99
LU Aldenberg
Carel Taijkon med familj har här gifwet föreställning och uppfört sig utan anmärkning.
Flen den 26 september 1899 L Hansson Polisuppsyningsman

Ofvanstående sällskap har under sin vistelse här uppfört sig utmärkt väl, samt gjort ypperligt arbete i
sitt fack.
Dingtuna 19 okt 1899
R. E. Mellin
Kyrkoherde
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Sällskapet Taikon har under sin vistelse här, uppfört sig utan någon anmärkning, intygar
Skultuna den 30/10 -99
[stämpel:] Skultuna Aktiebolag Ant. Nordenskjöld
J F Bergström

Förenämnda sällskap har under några dagars vistelse härstädes uppfört sig utan anmärkning, betygar
Gagnef den 16 November 1899
F. Andersson
Länsman

Under vistelsen i Leksand har ej förekommit någon anmärkning mot ofvannämnde sällskap betygar
Axel Thorell
Kronolänsman

Utan anmärkning i uppträ[tt] i Rättvik betygar
Hellander
Kr.Länsman

Kori Taikon med Kone og 1 Barngives tilladelse til at opföre musik og Dans i V. Ader..teken og
Bunnnin R…nurmen betingelse tid o stede som sattes af ved Lensmand.
26/1 1900
[Stämpel:] Aker og Follo Politimesterembede
för Politimester
Hindstad

Cori Taikon tillades [oläsligt] att opföre musik og dans i
Fogderiet under ordsammen de lensmands normere control,
Moes Fogderi 10de April 1900
[oläslig namnteckning]
Cori Taikon med familie har opholdt sig i Svelvik i 8 dage og oppfört sig ordentlig
Svelvik og Strömmens lensmandsk 7/5 1900
J B. Kaxrud
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Kori Taikon (tillades) gives lignende tilladelse for detta fogderi som meddelt af Moes fogderi den 10
april sistl.
Buskeruds fogderi 18/5 1900
För fogden
Egelund

Cori Töckon med familie har uphaldig sig i Skoger i 8 dagar og har uppfört sig ordentlig.
Skoger lensmandsktr, 19de mai
Kari Taikon tillades torsdag den 24/5 1900 og Söndag den 27de Mai fra Kl 2 till Kl 10 at uppföre sit telt
og ”Spille” paa anstendig maade.
Hr Oppegaard
Lier lensmandsktr 23/5/1900
Svang [stämpel:] Cand. Jur. Ole Svang..[resten oläsligt]

Cori Taikon med hustru og datter har i en 8 dagar varit her i distriktet og de i denne tid opfört sig
meget bra.
Skob.[?[ 21 Juni 1900
For lensmanden
Enver Ottirstad

Sällskapet har under sin vistelse här, 4 dagar, uppfört sig väl betygas, Jerfsö den 13 Aug. 1900
Knut Kjellbom
Länsman

1 kr 50 öre bevillning för d 30/8 qvitteras. Njurunda i polisuppsyningsmanskontoret den 29/8 1900
Aug Berglund
På begäran intygas härmed att zigenaren Cari Taikon uppehållit sig härstädes 5 dagar utan
anmärkning utav staden
Tammerfors den 18 september 1900
Hugo Petorvord [?]
p.kommissarie

Sällskapet har tillstånd att uppehålla sig [några- överstruket] en dag[-ar – överstruket] härstädes.
Tammel& Forssa [Finland] den 22 september
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A Sylvén
Med tillåtelse till 2 föreställningar dagligen till måndag.
A Sn

Att K Taikon med familj under några dagar uppehållit sig här utan anmärkning betygar Neder Kalix
9/1 1901
C Svenonius
Länsman
Förenämnda Taikon har med familj uppehållit sig härstädes under åtta dagar utan anmärkning,
betygas. Råneå d 22/1
J Giljam [?]
Länsman

Under sällskapets vistelse här, en vecka, har mot de samma ej förekommit någon anmärkning,
betygar
Boden 30/1 1900
KA Häggqvist
Tf Länsman

Förenämnde Taikon har under en veckas tid uppehållit sig här utan såvidt jag vet anmärkning samt
under gårdagen uti härvarande tingshus gifvit någon slags föreställning.
Betygar Elfsbyn den 11.1 1900
K R Hedström
Länsman

Förut nämnde Cari Taikon har här erlagt bevillningsafgift med 1 kr 50 öre för en föreställning i musik.
Degerfors den 12 Feb 1901
Axel Ågren

Cari Taikon med sällskap har här uppehållit sig under 8 dagar och gifvit en föreställning i musik och
dans. Sällskapet har under vistelsen här uppfört sig mycket väl; betygar
N Degerfors den 18 Febr 1901
Axel Ågren
Kronolänsman
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Bevillningsafgift för en föreställning med En Krona 50 öre är af C Taikon erlagd.
Wännäs 25/2 1901.
J Axel Läth
Länsman

Att Cari Taikon med familj vistats härstädes sedan i lördags morgse under denna tid uppfört sig väl,
betygar Alfta d 11/3 1901
Ossian von Kiöhling
Länsman

Att Cari Taikon jemte familj som sedan den 22 dennes vistats i Orsa har under denna tid haft
föreställningar och derest uppfört sig väl, betygar Orsa i polisuppsyningsmanskontor
Den 28 Mars 1901
J A Olo..

Cari Taikon med sällskap har här uppehållit sig under 6 dagar och gifvit 3 föreställningar i musik ock
dans sällskapet har under sin vistelse här uppfört sig väl betygar
Hofors den 17/4 1901
C E Hammarström
Polisman

Bevillning är betalt för en föreställning med Kronor En (1,50) betygar
Sandviken den 18/4 1901
L E Pettersson
Afgår utan anmärkning
Betygar
L E Pettersson

Att Cari Taikon som sedan Tisdagen vistats och gifvit föreställningar samt uppfört sig väl betygar
Gysinge den 6/5 1901
Chr Klintman
Polisman

Att Carl Taikon erlagt En kr 50 öre afgift för en musikföreställning vid Skultuna bruk söndagen 19 maj
1901; betygar Åkesta 18/5 1901
[oläslig namnteckning]
Kronolänsman
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Att förenämnde C Taikon erlagt Tre kronor för tvänne föreställningar den 26 och 27 innev Maj i
Östtuna Swedvi socken, betygar
Norrqvarn den 24 Maj 1901
E F Frendelius
Kr Länsman

Bevillning erlagd för en föreställning den 1 juni 1901 vid Åby, Qvarntorp .
Taborsberg, Norrköping
E Lindby
[Stämpel:] Bråbo Härads Länsmanskontor 30 maj 1901

Att Cori Taikon med familj som sedan Onsdagen vistats och gifvit en föreställning, samt uppfört sig
väl, betygar
Qvillinge d 3/6 1901
G Kirsen… [?]
Fjerdingsman

Att Cori Taikon, som med sällskap vistats här i staden, sedan fredagen den 7 till Måndagen den 10
och på söndagen härstädes gifvit föreställingar uppfört sig utan klander, betygar
Linköping d 10/6 1901
Alb Johansson
Polisöfverkonstapel

Bevillning för en föreställning erlagd med 1 kr 50 öre, betygar
Mjölby d 12/6 1901
Knut Ljungblom
Kronolänsman

Att Cari Taikon med sällskap vistats här under 2 dygn samt der under gifvit en föreställning intygas
Sommen den 28 Juni 1901
K E Axelsson
Polisuppsyningen

Att Cari Taikon som med sällskap vistats inom samhället fyra dagar, derunder uppfört sig utan
anmärkning, intygar
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Säfsjö d 14/7 1901
Alfred Andersson
Länsman

Att Cari Taikon, som med sällskap vistats inom Hvetlanda samhälle sedan den 19 denne och derunder
gifvit en föreställning, polisen vetterligt förhållit sig utan anmärkning, intygas
Hvetlanda 25/7 1901
Enoch Seth
[Stämpel:] Polistjensteman Enoch Seth Hvetlanda

Bevillning erlagd för en föreställning i Moheda denna dag, betygar
Moheda 30 juli 1901
H Wieslander
Länsman

Bevillning erlagd för en föreställning i Alfvestad den 2 aug 1901
Wilh Palmgren
Tf Länsman

Bevillning erlagd för två föreställningar i Alfvestad den 3 o 4 aug 1901 betygar
Wilh Palmgren
Tf Länsman

För en föreställning i Gemla denna dag har Cari Taikon erlagt 1,50 intygas Vexiö den 6 aug 1901
H Berglund
Kronolänsman

C. Taikon med flere Personer har opholdt sig i Melsomvig i nogla Dage. Det vare intet ufordelagtig at
beordta [?] under hans ophold her. En forestilling var [??]
Stokke den 20 Aug 1901
Johan Christensen
Lensmandsbetjent

Carlo Taikon har igaar med sit selskab efter inhemted tilladelse givit en forestilling her i byen. De har
geholdt sig her i nogle Dage og deres forhold har ikke givet Anledning til Anke.
Sandefjords politikammer 26/8 1901
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[oläslig namnteckning]

Cari Taikon med 12 peroner gives tilladelse til at opföre Musik og Dans i Larviks fogderi paa normen
Betingelser (Tid og sted m.v.) som fattes af vidkommende Lensmand samt under desses kontroll.
I Fredriksvern afgjöres spöresmaalet af Lensmanden.
Larviks fogderi 27 aug 1901
P Holmsten

Cari Taikon har op i nogle dage opholt sig her samman med Carlo Taikon med familie. De har givet
forestilling. Deres forhold har ikke givet Anledning til Anke såvidt vides.
Holmstrands politikammer 11 september 1901
G D Komm[?]

Under Forudsetning at ingen Anke fremkommer i Anledning ha Cari Taikon og familien optrodan her,
gives hermed Tilladelse til deres ophold i dette Distrikt intil en uge .
Nes Lensmandsdistrikt 29 september 1901
J Galtring

Tilladelse gives hermed til familien Taikon, i alle 6 personer at opholde sig inom Krödsherred nogle
daga, alt under forudsitning at ikke anke over deres deres ophall fremkommer.
[Stämpel:] Krödsherreds Lensmandsbestilling
12 oktober 1901
Eg Kristiansen

Familien Taikon har opholit sig i Nöterö fra 18 til 29 dennes og forlader nu dette distrikt for at reise til
Tjörnö. Under deres ophold her har jag ikke hört noget klagmaal over [?] familie.
Nöterö lansmandsbestilling
Nils Steinerlid

Familien Taikon har efter Tilladelse opholdt sig her siden 23 ds og vides der intet som helst
ufordelagtigt om samme, tvertom de har i Ro og Stilker udfört sit Reparationsarbeide.
Eidsfos 28/10 01
Paul L Schwartz
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Forevist 29/10 01 Eltabalse(?) meddell (?) lite och opeholdt sig her nogle dager.
[oläslig namnteckning]

Selskabet Taikon har opholdt sig her siden 29 novbr. Paa deres opförsel vides intet at bemerka.
Bӕrums [?] lensmandsktr 11/12 1901
Fb lensm
[Oläslig namnteckning och stämpel]

Selskabet Taikon har opholdt sig her i Skedsmo siden 17:de januari 1902 og efter tilladelse holdt
enForestilling söndag den 19:de januari 1902. Paa deres opforsel har der ikke udv….noget at utsette.
23 januari 1903
[Dålig stämpel:]
Skedsmo Lensmandskontor
[oläslig namnteckning]
Att Kon Taikon med sällskap som vistads här i Vallåkra sedan den 2 Mars 1902 tils den 5 i samma
månad har under denna tid visat ett i allt hedrande uppförande
Intygar Vallåkra den 5/3 1902.
C Stoltz
Polisuppsyningsman

Att Kari Taikon med sälskap vistades här i Wessige sedan nästlidne fredagsafton och uppfört sig
hyggligt och anständigt; varder detta på begäran meddelat.
Wessige den 7 April kl 10 fm 1902
PM Carlgren
Polischef

Att Cari Taikon med familj vistats inom Köinge samhälle en dag och därunder uppfört sig utan
anmärkning intygas Köinge den 8 April 1902
C[Oläslig namnteckning]
Kronolänsman

Att Cari Taikon med familj vistats här i staden Warberg 5 dagar och där under uppfört sig utan
anmärkning intygas. Warberg Poliskontoret den 15 April 1902
SA Lindström
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Poliskonstapel

Bevillningsafgiften för en föreställning härstädes har erlagts med 3,00 kr som härmed kvitteras
Warberg i Stadsfiskalskontoret den 15/4 1902
[Stämpel:]
Stadsfiskalen
NO Samuelsson
Varberg

Familien Taikon har opholdt sig fram var eiedom i 4 dage og har vi intet at udsatte fran deres
upförsel.
Lysaker 25/6 1902
Av O [?]
K Ericsen

Sellskabet har opholdt sig fra 15/4 02 til idag. Var dets tal[?] har ver – saerlidt mig bekjendt – intet
voret at udsatte. 18 juli 1902
Stokke Lensmandskontor
Hj G [oläsligt]

Cari Taikon med 12 personer gives tilladelse til at opföre musik og dans i Larvik fogderi paa normere
betingelser (tid og sted m.v.) som fattes af vedkommende lensmand samt under disses kontrol.
I Fredriksvern afgjöres spörgsmaalet af lensmanden.
Larvik fogderi 21 juli 1902
Nils Fargo
Rst

Forestillingen begynner Kl 5 og slutter precis Kl 9½ söndag afton Under forestillingen sas ingen
[in…oläsligt]
Hedrums Lensmands bestilling 21 [juli]
Tilladelse meddeles her til at give forestilling til og med Onsdag aften fra Kl 7½ til 9½. Maa forevises
vedk Lensmand
Larviks Fogderi 28 Juli 1902
P Holmlund

Söndag den 27 juli 1902 og
12

Personalet holder tilstrekkelig Politi …forofinvei [?] og beholder Politiet selv
…juli 1902
E Laris
Kst

Tilladelse meddeles til at give forestilling Söndag den 3 augusti från Kl 5 til
9½ aften
Telemarkens Politmesterembede 31/7 1902 For Politimestere
JK Jensen
Forevist 31/7 1902 PA Jacobsen

Tilladelse meddeles til at give Forestilling i Skien förstkommende Lördag, Söndag og Måndag, Söndag
fra kl 6 til 9½ aften, de övrige Dage nar som helst paa Dagen dog ikke senere indtil kl 10 aften.
Den 5 Aug 1902
Harald Lundevall

Familien Taikon har haft Forestilling her. Vid deres Forhold har Intet varit at hende.
15/9 1902
[Oläslig namnteckning]

Tilladelse meddelas til at give forestilling Söndag den 16 ds fra kl [oläsligt] til 5 eftered.
Stange Lensemandsk 15/11 1902
For lensem.
HW Larsen

Tilladelse til musikforestillinger inden Hamar polimästerembedes landdistrikt Kan i tilf meddelas af
udkommend lensmand nu dertil findes förl.
[Stämpel:] Politikammer 18 November 1902
[Oläslig namnteckning]
Tilladelse til konsert i telte på Ankerlörsken Söndag 23 November kl 5-10 efter meddelse.
Afgift Kr 5 betalt.
19:e November
[Stämpel:] Hamar Politikammer
[Oläslig namnteckning]
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Visto: si permette a Cari Tautton il lavoro di ramier in questo comune per due giorni
[Stämpel:] Comune di Varedo, Provincia di Milano
19 Dbre 1902
Il Sindaco
[Två oläsliga namnteckningar]

Visto: si permette a Cari Tautton con famiglia il lavoro di ramiero in questo Comune per 3 (tre giorni)
da questa [överstruket?] Saronno 20 Dicembre 1902
Il Sindaco
[Två oläsliga namnteckningar]
[svårläst stämpel:] Comune di Saronno

Visto. Si permette a Cari Connotor [? Conutto??] con famiglia, il lavoro di ramiere in questa Comune
per tre giorni a datare da oggi
Castellanza 26 Dicembre 1902
Il Sindaco
[Två oläsliga namnteckningar]
[Oläslig stämpel]

[skrivet på andra ledden:]

Lo straniero Cari Tanto [?] si é presentato in --- richiamando --- & [?] trattenersi --- propria
famiglia per --- giorni [?] otta --- esercitarsi il mestiere di ramaio.
29/12 1902
[oläslig namnteckning]

[skrivet på andra ledden:]
Sondrio (Italia) 15 Jennajo 1903
Si permette al [?] sig. Cori Taukon [?] di lavorare il giornio 18 corr. mese
Della ore 14 alle 17.
L Assefiore [?]
[svårläst]
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Visto: di permette a Cori Taukon di lavorare del suo mestiere di ramiere in questo Comune per
cinque giorni a datare da domani.
Luino di 20 Gennaio 1903
Il Sindaco
[oläslig namnteckning]
[Stämpel:] Municipio di Luino

Novara 9 febbraio 1903
Visto: Si permette allo straniero Cori Taukon di esercitare il proprio mestiere di ramaio in questa cittá
--- di giorni otte che oggi --- salvo il permesso di occupagiene [?] del ruolo pubblico da ripestare dalla
locale Autoritá Municipale.
--Commissario di PS [?]
[Oläslig stämpel]

Visto nulla osta per parte dell´Ufficio Di Polizia Municipale di --- il ruolo pubblico per esercizio del
mestiere di ramaio nei sobborghi fuori della Centro Dagraria per 8 giorni.
Torino 23.3.1903
[Stämpel:] Citan di Torino, Direzione di polizia

Att Cari Taikon för en föreställning i Gräsgärde idag erlagt stadgad bevillningsavgift En krona 50 öre
intygar
Hagbylund i Kronolänsmans kontoret den 5 maj 1903
AH Ekman

För mig möter ej hinder att uppträda i Jämjö den 10 Maj 1902.
CG Hanson

Att Musikanten Cari Tankon för en föreställning å Hafagården i Nättraby i morgon erlagt stadgad
bevillningsavgift En Krona 50 öre intygas:
Kärragården i Kronolänsmanskontoret den 16 Maj 1903
Tf Härved Thomson
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På begäran af Cari Taikon som vistats här å platsen 3ne dagar och därunder gifvit föreställningar i
medhaft tält, får jag betyga att inga som helst oordningar förekommit vid deras tält eller under
föreställningarna.
Åby den 29 juni 1903
Hugo Edberge

Upvisadt å Danderyds skeppslags länsmanskontor den 4 juli 1903
HL Holmström

Att för en föreställning här i staden bevillningsafgift blifvit utaf utländske undersåten C Tancon erlagd
med En krona 50 öre, intygar,
Norrtälje den 21 juli 1903
Anders Esbjörnsson
Tf Borgmästare

Kari Taikon afreser härifrån idag med sällskap utan anmärkning.
Norrtälje den 3 augusti 1903
Lars Åhman

Uppvisadt i Sjuhundra härads länsmanskontor, dervid C Taikon erlagt en krona 50 öre i bevillning för
föreställning under en dag betygas
Rimbo den 6 aug 1903
EA Hansson

Att Kari Taikon under tiden från den 4 nästl juli till denna dag med undantag af en vecka vistades vid
Järfva i Solna vilket betygas.
Danderyds skeppslags länsmanskontor den 20 augusti 1903
L Carlsson

Att mot Kari Taikons uppförande under hans bolägers vistelse å Gripsholms slotts område intet varit
att anmärka intygas
Mariefred den 25 aug 1903
Emil Larsson
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Kronolänsman

Kari Taikon med sällskap som vistats här 6 dagar och gifvit tränne föreställningar samt erlagt
bevillnings afgift med Fyra Kronor 50 öre under tiden uppför sig väl betygar:
Töreboda den 4 sept 1903
EU Bergman
Polisuppsyningsman

En kr 50 öre bev. afgift för en föreställning den 8 september 1903
Qvitteras
Ernst Nilsson
Kronolänsman

Att Cari Taukon med sällskap uppehållit sig här i tre dagar och under sin vistelse här uppfört sig väl,
betygar:
[Stämpel:] Stenstorp i Gudhems härads östra distr länsmanskontor den
10/9 1903
Ernst Nilsson

Att Cari Tajkon med sällskap, som vistats här 6 dagar och derunder haft en föreställning, hvarför 1 kr
50 öre bevillningsafgift erlagts, har under sin vistelse här uppfört sig väl, intygas
Svenljunga i Länsmanskontoret
Den 21 september 1903
AJ Rosengren

Att Cari Tankon som uppehållit sig här i Staden under sex dagar uppfört sig jämte familj väl
Landskrona den 15 oktober 1903
Alf Björkegren

Att C Tankon erlagt bevillning för föreställning härstädes med 1 kr 50 öre betygar
Kjelletorp i Kronolänsmanskontoret 25/10 1903
BN Wante [?]
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Cari Tankon med sällskap har uppehållit sig här sex dagar och under vistelsen här uppfört sig utan
anmärkning intygas
Kjelletorp i Kronolänsmanskontoret
Den 27/10 1903
BN W[?]

M Cari Taikon arrive à Appilly 10:e/le 1 decembre 1903 la quitte le 2 decembre.
Le Maire
Cestart
[Stämpel:] Appilly

Vue et automé a 2 Decembre ou 4 Decembre a Pont-L´eseque
Le Maire
L Calote
[Stämpel:] Pont – L´eseque

Vergunning verleend te Hof van Delft var 20 trt 28 December 1903.
HofvanDelft 20 December 1903
De Borgenmester
G Manger Cats
[Stämpel:] Hof van Delft

Uppehåll i Knäred i fyra dagar. Sällskapet uppfört sig ordentligt.
Knäred den 5/1 1904
Joh Berggren
Stationsinspektör
[Stämpel:] Knäred

Uppehåll i Ljungby köping 4 dagar/fyra, sällskapet uppfört sig ordentligt.
Ljungby den 11 januari 1904
18

Carl Granqvist
Länsman

För att gifva föreställning å Lilla Edet den 21 dennes har Cari Tankon erlagt bevillning med En kr 50
öre.
Presseberga den 20 Feb 1904
J Nordström

Uppehållit sig i Lilla Edet fr 20 till 26 Febr 1904 med sällskap och uppfört sig ordentligt.
Lilla Edet den 26/2 1904
J Nordström

Familien enkom hertil 22/4 og afreiser idag. Det er holdt en forestilling.
[Stämpel:] Sandeherreds Lensmanskontor
29/4 -04
[oläslig namnteckning]

Familien har faadt Tilladelse lik att opholde sig her og holda en - 1 – Forestilling Söndag aften den 8
Mars fra Kl 4-8
[Stämpel:] Gjerpen Lensmandskontor den
2/5 1904
HA Jacobsen

Familien ankom hertil 2de ds og afreiser idag. Paa anmodning bevidnes at der Intet har varit at
udsettes fraa deres Forhold.
[Stämpel:] Gjerpen Lensmanskontor den
11/5 1904
HA Jacobsen

Familien ankom hertil 31/5 og afreiste idag. De har her gevit 2 forestillingar. Intet at bemerke ved
deres forhold her.
Lillsands Politikammer 3/6 04
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O…Tinnerfors
Kst

Familien har faat Tilladelse at opholde sig her i distriktet i 4 – fire – dage.
[Stämpel:] Oddernes Lensmandscontor den
7/6 04.
[Oläslig namnteckning]

Har opholdt sig i Hetland med Familie og givet Forestillingar i 14 Dage. Intet at bemerke.
[Stämpel:] Rogalands Politimesterembede
For Politimesteren
Lindeberg

Har en tid opholdt sig ved byen. Intet at bemerke.
[Stämpel:] Stavanger Politikammer
26 juli 1904
Johan Vorheim
Ret

Cari Taikon med Familie har i nogle dage geholdt eg paa Osären og der og saa givet en Forstilling.
Intet at bemerke.
[Stämpel:] Os Lensmandsktr 15/8 1904
[Oläslig namnteckning]

Cari Tankon gives hermed tilladelse at give forestilling her I distriktet den 16 og 17 ds.
Forestillingerne maa icke (hiendeböjk?) kl 10 aften.
[Stämpel:] Bruvik lensmandskontor 15/8 1904
RW Kvalvaar

I de 4 dage Cari Tankon med familie har opholdt sig her, har der intet varet at udsette paa deres
forhold.
RW Kvalvaar
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I de 3 dage Cari Tankon med familje har opholdt sig i Lӕrdal vides intet at bemerke med deres
ophold.
Lӕrdals husmandskontor 29/8 1904
[Oläslig namnteckning]

Cari Tankon har givet forestilling på Lӕrdalsön den 28e dennes fra 5-8 Efmds
Lӕrdals lensmandskontor 29/8 1904
Klaus Reinholm [?]
Cari Tankon med Fölge har upholdt sej i Gjövik i nogle Dage. Deres Forhold har ikke givet Anledning
til nogen Ank fra Politiets eller Publikums Lid.
[Stämpel:] Gjövik Politikammer
19 sept 1904
LH Walin [?]

Gaf musikförestälning söndagen 1 okt af Cari Tankon med sällskap ankom hit den 30 Sept afreser
härifrån den 3 oktober utan anmärkning.
Åmål den 3 oktober 1904
Nils Gustafsson
Polisman

Cari Tankon har med sällskap uppehållit sig vid Forshaga sedan den 13 dennes och uppfört sig utan
anmärkning.
Forshaga den 17 okt 1904
CB Wallinder
Polisman
[Oläslig anteckning på andra hållet, som försvinner in i inbindningen om en föreställning på

söndagen….]

Carl Taukon har denna dag inbetalt En /1/ kr 50 öre, bevillning för tilltänkt föreställning i Upperud.
Nyeds fn d 23/10 1904.
S Nerander
Länsman, Nyeds härad

Cari Tankon som med sällskap i St Lars Socken gifvet en föreställning har uppfört sig väl.
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Linköping d 13 Dec 1904
Hugo Gyberg
Kronofogde

Cari Tankon har denna dag betalt 1 krona 50 öre bevillningsavgift för 1 föreställning.#
Kvitteras Söderköping den 18 december 1904
Ernst Bokblad
Stadskamrerare
#Söndag d 18/12 1904

På begäran antecknas här att Cari Tankon med sällskap har upfört sig väl och oklanderligt under de 4
dagar de vistats här.
Söderköpings polismaktkontor den 20 december 1904
CF Pettersson
Poliskonstapel

Härmed intygas att under de tio dagar som Cari Tankon [ditskrivet med blyerts:] ”och gifvit
föreställning i ungersk dans mm” sig härstädes uppehållet ”och att” ingen anmärkning mot honom
förekommit betygar.
Sofielundshusen [stadsdel i Malmö] per 20 Mar 1905
J Arp
Polisuppsyningen

Någon anmärkning mot Cari Taikon, som här i orten gifvit föreställningar har icke förekommit,
betygar
Säfvedals härads kronolänsmanskontor
Den 17 april 1905
Canning [?]

Någon anmärkning mot Cari Tankon har ej förekommit under hans vistelse vid Munkfors, där han
gifvit föreställningar.
D 25/4 05
A Lindgren

Under de sex dagar Cari Tankon med sällskap vistats här och gifvit föreställningar har icke funnits
anledning till anmärkning mot sällskapets uppförande.
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Hagfors den 1 Maj 1905
Ernst Forsberg
Förvaltare

Cari Tankon har erlagt bevillningsafgift 1 kr 50 öre för föreställning lördag den 6 dennes.
Stadsfiskalskontoret i Filipstad den 5 Maj 1905
Napoleon Johansson

Någon anmärkning mot Cari Taikon som här i staden gifvit föreställningar, har icke förkommit,
betygar
Filipstads Stadsfiskalskontor den 9 Maj 1905
Napoleon Johansson

Erlagt En kt 50 öre vid Grythyttehed den 10/5 1905
Otto Carlsten [?]
Någon anmärkning mot sällskapet under dess vistelse och föreställningar här i 2 dagar har ej
förekommit.
Bredsjö 13/5 1905
Brukskontoret
Axel Ln

Erlagt En kr femtio öre vid Ställdalen.
D 13/5 1905
Rudolf Larsson

Att Kari Tankon med sällskap, från Norge, vilka uppehållit sig i Grängesberg från den 19 till den 24
dns erlagt bevillningsavgift för fyra föreställningar härstädes. Och här ifrågavarande sällskap under
denna tid uppfört sig oklanderligt betygar
Grängesberg, Polisuppsyningsmannakontoret den 24 Maj 1905
CJ Jansson
Tre (3) kr bevillningsafgift erlagd
Stora Tuna den 24 Maj 1905
Carl Söderström
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Att Cari Tankon med sällskap i fyra dagar härstädes gifvet föreställningar härvid ej någon anmärkning
förekommit. Betygar
Fagersta d 19/6:05
NR Ramström
Polisman

Att Kari Tankon med sällskap från Norge hvilka uppehållit sig vid Näs Bruk i 4 dagar och gifvit
föreställningar hvarvid ej någon anmärkning förekommit intygas
Näs Bruk 9 juli 1905
Fr Bergergren
Bruksförvaltare

Cari Tankon med familj har under 4 dagar uppehållit sig å undertecknads mark, sysselsatt med
reparationer af kopparkärl, som utförts omsorgsfullt och väl, har uppförandet under tiden varit godt.
Westanbäck 11 juli 1905
Er Larsson
Kom. Ordförande

Cari Tankon med familj har under 14 dagar uppehållit sig i Wårsta mark, sysslat med reparation af
kopparkärl mm som utförts omsorgsfullt, och har familjens uppförande under den tid de vistats här
varit godt.
Wårsta & Spånga den 1/8 1905
Hugo Nissar

Cari Tankon har med familj uppehållit sig härstädes i fyra dagar, samt hade föreställning förliden
gårdag ingen anmärkning mot dem har förekommit.
Wittinge den 17/8 1905
E Strömberg

En /1/ krona 50 öre bevillningsafgift erlagd. Vattholma i Norunda härads länsmanskontor den 18
augusti 1905
P Möllerstedt
Att Cari Tankon med familj under fyra dagar uppehållit sig vid Vattholma och att deras uppförande ej
gifwit anledning till någon anmärkning intygas
21 aug 1905
[Stämpel:] Wattholma bruk
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Ivan Essén

En /1/ krona 50 öre bevillningsafgift erlagd.
Wendel: Wendels distrikts Kronolänsmanskontor den 22 aug 1905
Axel Egerström
Gm
PE Andersson

För föreställning vid Gryttjom, Dannemora socken söndagen den 27 innevarande Augusti har Cari
Tankon erlagt bevillningsafgift med En (1) krona 50 öre, kvitteras
Dannemora i länsmanskontoret den 23 Augusti 1905
Carl A Ljungberg
Att Cari Tankon med familj under fem dagar uppehållit sig å mina egor med bostad; tält och att deras
uppförande ej gifvet anledning till någon anmärkning, hvarder härmed som bevis meddeladt.
Örbyhus, Libbarbo den 24 aug 05
PE Andersson
Orf i Wendels kom.nämnd

Cari Tankon med familj har i fyra dagar uppehållit sig vid Gimo och därunder uppfört sig ordentligt
intygas
Gimo d 1 sept 1905
Hugo Brundin
Disponent

För föreställning här i staden under den 5 och den 6 denna månad har Cari Tankon erlagt bevillning
med tre /3/ kronor, som qvitteras
Östhammar i Uppbördskontoret den 2 sept 1905
Lambert Lilja

Att Cari Tankon med familj uppehållit sig här i 4 dagar och iakttagit ett ordentligt uppförande, intygas
på begäran
Harg d 4 sept 05
G Svensson

Söndagen den 3 sept gaf ofvanstående familj föreställning med musik
Som ofvan
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G Svensson

Bevillning erlagd med 1 kr 50 öre för föreställning vid Herräng den 10 september 1905
Östhammar i Kronofogdekontoret den 5 sept 1905
Johan Wingren [?]
Cari Tankon och familj hafva vistats här i 5 dagar och afresa nu utan anmärkning.
Herräng 12/9 1905
Karl Engstrand
Kamrer

Söndag 10/9 gaf sällskapet en föreställning här.
Som ofvan
Karl Engstrand

Att Cari Tankon och familj vistats här 3 dygn och under tiden uppfört sig ordentligt intygas
[Stämpel:] Schebo bruk
20/9 05
Victor Andersson

Att Cari Tankon med familj, som vistats i Forsheda 2ne dagar och gifvit en föreställning därför
bevillning är erlagd med Kr: 1:50, under tiden uppfört sig ordentligt, betygar
Forsheda den 25 November 1905
CE Strandberg
Kronolänsman

Bevillningsafgift för en föreställning i Bredaryd den 26 och i Reftele den 29 nov är erlagd med 3
kronor, kvitteras
Forslunda den 28 nov 1905
CE Strandberg

Att Cari Tankon med familj, som vistats här i Gislaved sex dagar och gifvit en föreställning de för en
bevillning af 1:50 öre erlagts, betygas
Gislaved den 3 Dec 1905
O Wiberg
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Bevillningsafgift 1,50 öre för en föreställning har jag mottagit
Gislaved den 3/12 05
O Wiberg

Vu de passage à St Marcel les Valence, 30 Décembre 1905 et autorisation de sejour pour sa Semaine
du br au 7 J 1906 Janvier
St Marcel les Valence, le 30 Décembre 1906
Le Maire
Jozef Rolbt[?]
[Stämpel:] Maire de St Marcel les Valence

Vu à Montboucher le 26 Janvier avec autorisation de séjour les 26, 27 et 28 Janvier 1906
Le Maire
[oläslig namnteckning]
[Stämpel:] Maire de Montboucher

Vu de passage Bourg-les-Valence et autorisation provisoire de sejour.
Bourg-les-Velence le 4 janvier 1906
Pr le Maire office
[oläslig namnteckning]
[Stämpel:] Maire de Borg-les-Valence

Vu de passageà Puygiron et autorisation provisoire de sejour.
Puygiron le 27 janvier 1906
Le Maire
[Oläslig namnteckning]
[Svårläst stämpel:] Drom, Puygiron Le Maire

Att Cari Tankon med familj uppehållit sig i Nosaby under fem dagar samt derunder i afseende å sitt
uppförande icke gifvit anledning till anmärkning, betygas på begäran
Willands Farm den 9 mars 1906
Hans Nilsson
Ordf i stämma o nämnd i Nosaby socken

Att Cari Tankon uppehållit sig här i Karlshamn under sex dagar, betygar på begäran
Karlshamn den 19 Mars 1906
Ernst Lindberg
Tf borgmästare
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Bevillningsagift för en föreställning den 21 Mars 1906 erlagd med 1 Kr 50 öre.
Hoby som ofvan
[CG?] Håkansson
Kronolänsman

Bevillningsavgift gör en föreställning den 8 April 1906 erlagd med kr 1.50
Nybro som ofvan
Axel Högsell
Kronolänsman

Att Cari Tankon med familj uppehållit sig här i Orrefors under två dagar samt derunder uppfört sig
klanderfritt intygas
Orrefors d 11/4 1906
AC Steineck
Bruksförvaltare
[Stämpel:] Orrefors Bruks Aktiebolag

Bevillnings för en föreställning är ordentligt erlagd
Orrefors som ofvan
AC Steineck
Bruksförvaltare

Att Cari Taukon med familj under en fem dagars lång vistelse å Kosta uppfört sig utan [överstruket
med blyerts:] anledning till anmärkning intygas
Kosta d 17 april
[Stämpel:] Aktiebolaget Kosta Glasbruk
C Gottw Fogelberg
E Tell

Två föreställningar under vistelsen.
Bevillning till Kronan för uppförande här i staden den 22 dennes kl 6-9 em. Kronor 1,50 kvitteras:
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Vexiö d 20/4 06
Carl Johansson
Öfverkonstapel

Att Cari Tankon beta[lt] En krona 50 öre Erkenner Kneippbaden [Norrköping]
Den 11/5 06 LJ Brande[ll?]
Poliskonstapel

Att Cari Tankon med familj under 8 dagar vistas omedelbart intill Borgs Willastad, samt under denna
tid uppfort sig utan anmärkning intygas
Borg Willastad d 15/5 06
Ernst Nilsson
Polistjensteman

Att Cairo Tankon md sällskap vistas här en tid af fyra dagar och under tiden uppfört sig utan
anmrkning intygas
Wingåker den 19 maj 1906
Ernst Lindh
Polisuppsyningsman

Bevillningsafgift för tvenne föreställningar härstädes den 17 och 18 maj 1906 erlagd med tre kronor.
Wingåker den 19 maj 1906
Ernst Lindh
Polisuppsyningsman

Att Cairo Tankon med sällskap vitas här fr Lördag till Måndag och under tiden uppfört sig utan
anmärkning.
Intygas Forssa bruk d 21 Maj 1906
Forssa Brukskontor
CH Sahlström

Bevillningsafgift för tvänne föreställningar i Bryggården, Frötuna socken erlagd med tre (3) kronor.
29

Norrtelje d 18 juni 06
Alfred Rosén
Kronolänsman

Uppehållit sig i Gefle 23 jani – 2 juli 1966 utan anmärkning med familj.
Thore Lidén
Stadsfiskal

Cairo Taukon med selskab har fra og med den 9ds opholdt sig her ved Eidsberg at og givet en
framstilling. Paa selskabets opförsel haver intet at bemerke
.[Stämpel: ] Eidskogens lensmandskontor
11/9 06
Karl G Daby [?]

Cairo Taukon med 5 peroner har anmeldt at han agter at tage ophold i Askim i 2 Dage for at arbeide
som Kobberslager (ved Kykkelsrud)
Askim Lensmandskontor 25/7 1906
O Berg

Här uppehållit sig från den 7 dennes till dennes dag utan anledning till anmärkning.
Trollhättan, i Cronolänsmanskontoret den 13 Aug 1906
Joh Karlén

En krona 50 öre bevillningsafgift för musikföreställning i Värnamo den 7 okt 1906
Kvitteras
[oläslig namnteckning]
Kronolänsman

En krona 50 öre är betaldt an musikföreställning afhållits.
Hässleholm 28 Okt 1906
[?] Holm
Polisuppsyningsman
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Tre kronor, bevillningsafgift för två konstföreställningar i Billeholms grufor den 10 och 11 november
1906
Kvitteras:
Oscar Kinberg
[Stämpel:] Kronolänsmannen i Luggude härads östra distrikt.

Tre kronor, bevillningsafgift för två konstföreställningar i Bjuf den 14 och 15 november 1906
Kvitteras
Oscar Kinberg
[Stämpel:] Kronolänsmannen i Luggude härads östra distrikt.

I Henhold til [f??] Skrivelse 14001/96074 af 15 sept d.a. fra f??tilsministeriet, meddeles tilladelse til
give konsert Lördag og Söndag, denne sigste Dag [?] efter Kl 4 Een afl paa sedvanlige vilkaar.
21/11 1906
[oläslig namnteckning]
[stämpel:] Byfoged- og herredskontoret, Aaborg

Boghaveren med Familie har opholdt sig i Aarup fra den 18 til 25 ds.
K[?] betalt
Aarup d 25 Januari 1907
J Christiansen
Politiassistent

Forevist Boghaveren med Familie har opholdt sig i Fredericia fra 25/1 til 28/1 07.
[oläsligt] d 28/1 1907
E Pasch
[stämpel:] Fredericia Byfogderi.

Att Cari Taikon denna dag erlagt bevillning för två musikföreställningar i Skanör d 14 o 15 februari
1907.
Betygas Skanör d 13 febr 1907
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JohMerg

Att Cari Taikon denna dag erlagt bevillning för en musikföreställning i Concordia den 24de dennas
med 1:50 betygar
Trelleborg d.k. den 22/2 07
Nils Jeppsson
Ordf. i kommunalnämnden

Yttreligare har Carl Taikon denna dag erlagt bev. För en musikföreställning i Concordia den 25 dennes
en i tältet å Olof Anderssons tomt den 3 mars Summa 2 föreställningar betalda med 3 kronor.
Betygar Trelleborg d.k. den 25 februari Nils Jeppsson
Ordf i k:n

Der är ingen anmärkning från Selskapet Tankon sida angående [?] i Trelleborg.

Bevillingsafgift för en föreställning den 17 april 1907 erlagd med en krona 50 öre, betygas Wexiö i
Konga härads kronofogdekontor den 15/4 1907
E[oläsligt]

Uppvist å lanskansliet i Kalmar den 22 april 1907
Ex officio
[oläslig namnteckning]

Vistats i Kalmar fyra dagar från den 12 April 1907
Nils Lindell

Wistats i Enköping sex dagar från den 30 Maj 1907 utan anmärkning.
Elof Ström

Bevillings afgift för en föreställning den 4 juni 1907 erlagd med En krona 50 öre beygar
Enok Tunér
Kr Länsman
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Bevillningsafgift för föreställning den 30 juni 1907 i Bålsta erlagd med En krona 50 öre intygar
Carl L Wiberg
Kronolänsman i Håbo

Bevillningsafgrigt för en föreställning den 7 juni 1907 i Örsundsbro erlagd med En krona 50 öre,
betygar
HV Falk
Länsman i Hagunda hd

Vistats härstädes 8 dagar utan anmärkning
Dalarö den 15 Juli 1907
PA Backlund
Ordningsman

Bevillningsafgift för 2ne föreställningar den ene vid Westerhaninge den 17, den andra vid Tungelsta
den 18 dennes erlagd med kronor tre betygas
Tungelsta den 18 Juli 1907
Emil Wahlroth
Kronolänsman

Wistas i Nynäshamn från den 18 till den 23 Juli 07 samt gifvet 2ne föreställningar ock har sälskapet
under den tid de vistats härstädes uppfört sig oklanderligt som betygas.
Nynäshamn 23 Juli 1907
AG [?] Waedén
Fjerdingsman

Bevillningsafgift för en föreställning den 24 Juli 1907 vid Ösmo station erlagd med En krona 50 öre
betygas
Lars Sorsten [?]
Kronolänsman
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Bevillningsafgiften för två föreställningar den 27 o 28 dennes erlagd med tre kronor. Liljeholmen i
Länsmanskontoret den 25 Juli 1907
S Lewerentz

Bevillningsafgift för åtta föreställningar f.o.m. den 2 t.o.m. den 9 augusti 07 å Charlottendal,
Liljeholmen, erlagd med 12 kronor.
Liljeholmen i länsmanskontoret den 31 juli 1907
S Lewerentz

Bevillning betald för ytterligare åtta föreställningar f.o.m. den 10 t.o.m. den 17 augusti 07
Liljeholmen den 10/8 07
S Lewerentz

Att Cari Tankon med familj vistats här utan anmärlning
Liljeholmen den 13 Aug 07
S Lewerentz
E länsman

Bevillning 1 kr 50 öre betald för föreställning den 18 augusti 07.
Liljeholmen d 13/8 07
S Lewerentz
E länsman

Bevillningsafgift för tvenne dagar, den 26 och 27 okt 1907 erlagd med 3 kr.
Gnesta den 23 oktober 1907
Adolf Granholm
Kronolänsman

Att Cari Tankon erlagt bevillningsafgrift med en krona 50 öre för en föreställning i Kantorp söndagen
den 10 November 1907 erkänns
Walla d 8 November 1907
Alfred Glansberg
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Kronolänsman

At Carlo Taikon till mig erlagt bevilling för 2ne föreställningar den 16 och 17 denna månad i
Katrineholm intygar härmed
Katrineholm den 12 nov 1907
M Svan

Att Cari Tankon härstädes under de 8 dagar han här vistats med familj uppfört sig oklanderligt
betyga:
Katrineholms polisstation den 20 Nov 1907
Carl Sköldin

Carlo Taikonen har denna dag erlagt bevillning för 4 föreställningar den 7,8,14,15 December vid
Sandby i V Eneby försam
N[?] Lindman[?]
Kronofogde

Att Korry Taikon som vistats inom Norrköpings Norra Förstäder under 14 dagar med familj, samt haft
föreställningar och har Taikon under denna tid uppfört sig hyggligt och anständigt och ett i allo
oklanderligt uppförande betygar
Norra Förstadens Polisvaktkontor den 16 December 1907
[oläslig namnteckning]
Polistjänsteman

Carl Taikon med sällskap har under julhelgen uppehållit sig härstädes och därunder uppfört sig öfver
hufvud taget ordnadt.
Kyleberg 27/12 07
[oläslig namnteckning]
Förvaltare

Bevillninsafgifterna för 3ne daar (den 1,2 och 3 dennes) äro betalda med tillhopa fra /4/ kronor 50
öre.
Husqvarna den 27 febr 1908 [borde vara januari]
Arvid Andersson[?]
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Bevillningsafgift för två dagar, nemligen den 8 och 9 dennes, äro erlagda med tillhopa tre /3/ kronor.
Jönköping i Kronofogdekontoret den 5 februari 1908
Gustaf Lundén

Bevillningsafgift för två dagar, den 7 och 9 dennes, är erlagd med tre /3/ kronor
Skara i kronouppbördkontoret den 3 mars 1908
F Westberg
Genom G Carlsten

1908 mars 6 mottagit att kronokassören tillställan afgift för en dag en kr 50 öre
Gottfrid Lundberg [?]

Att ett sällskapet, Caul Taikon, som vistats här i staden under 12 dagar, uppfört sig på ett sätt i havd
som rör ordning inom samhället, hvarom jag icke kan göra någon anmärkning, hvilket härmed intygas
Skara d 16/3 1908
Emil Duren
Polisöfverkonst

Erlagde kronor 1.50 bevillningsafgift för en musikalisk föreställning i Götened den 22 mars 1908.
Kinne härads länsmanskontor den 19 mars 1908
Carl Lindman

Afgift för tre föreställningar kr 4:50, inom Sköfde landsfn kvitteras
Sköfde kronofogdekontor den 27 Mars 1908
Daniel Ahlberg

Bevillningsafgift för två dagar, den 4 och 5 april är erlagd med tre /3/ kronor.
Sköfde fögderis kronofogdekontor den 2 april 1908
Daniel Ahlberg
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Bevillningsafgift för 4 dagar, den 16,18,20 och 21 April är erlagd med sex /6/ kronor.
Morastrands köping
Polisuppsyningskontoret den 16 April 1908
S Vennerstedt

Att Cari Tankon med familj härstädes uppehållit sig fem dagar samt iakttagit ett ordentligt
uppförande; betygas
Edsbyn den 24 april 1908
[?] Ahlström
Länsman

Bevillningsafgift för 2 dagar, den 6 och 7 innevarande månad, för föreställningar inom Ockelbo
socken denna dag erlagd med tillhopa Tre /3/ kronor.
Ockelbo länsmanskontor den 6 maj 1908
Axel Westin

Att Couri Taykoun med familj har uppehållit sig tre dagar och att ingen anmärkning åt uppförandet
har gjorts, betygas
Ockelbo den 8 ma 1908
Axel Westin
Länsman

Att Couri Taykoun betalt bevillning för den 25-26 Maj 1908
CM Winberg
Genom AW

Att Carlo Taykoun betalt bevillning för två dagar den 30 31 maj 1908 betygas. Med Tre /3/ kronor.
Uno Bergqvist
Kronolänsman

Couri Taikon meddeles tilladelse til at give ”Forestillningar” og Forevisninger her i 3 -4 dage paa
Mysen.
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[stämpel:] Rakkestad Fogderi
15 Nov 1908
Einar [D?]

Couri Taikon medeles tilladelse til heri kan erhold Helgrens Tilladelse ge……..paa Kallok[?] at gehour
sig..i Ro….ds [?] til Mondag den 23 o.h.
Rod….ds Lensmandskontor 21/11 08
A Lund

Causi Taikon meddeles tilladelse til at give forestilling her og forevisnger her i 4 fire dage, paa
Rakkestad.
[stämpel:] Rakkestad Lensmandskontor 23 nov 1908
For lensmanden
A Björnsked

[Mycket svårläst i blyerts:]
Att Svenske undersåten Cari Taikon med familj är
4 dagar
Den 12-1-09 förestilling….

[Nu ett hopp fram till 1913]

Svenske undersåten Core Taikon med familj har vistats här på platsen i 10 dagar och uppfört sig väl.
Intygas Gråbo den 27/3 13
Karl L Ryman

Svenske undersåten Core Taikon med familj har vistats här på platsen sedan sistlidne Fredag och
uppfört sig väl.
Råbäck den 7 April 1913
[Stämpel:] För Råbäcks gårdskontor
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JF Ericson
G Fr Jonsson

Att Svenske undersåten Core Tikon med familj vistats härstädes 8 dagar och derunder uppfört sig väl;
intygas:
Strömstad i polisstationen den 14 maj 1913
Aug Lundin
Poliskonstapel

Svenske undersåten Core Taikon med familj har vistats här under 3 dagar och därunder uppfört sig
väl.
Oxnäs pr Tångelanda den 26.5 1913.
CS Hedström

Att svenske undersåten Cari Taikon med familj vistats här i närheten och under denna tid uppfört sig
väl, intygas på begäran
Erskog [?] den 5/6 1913
AugAndersson

Ljungskile 18 juni
Svenska undersåten Core Taikon med familj har vistat här i 14 dagar och har uppfört sig vell.
Slaktare Nilsson
Ljungskile

Svenske undersåten Cari Taikon har jämte familj vistats här åtta dagar och under tiden uppfört sig väl
intygar
Hönsäter o Hellekis d 13/4
O Hellefors
Disponent

Svenske undersåten Cari Täjkon har vistats här 8 dagar med familj ock uppfört sig mästergillt intygas
Rånnums säteri den 5te april 1913
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Carl O Dahl
Rättare

Svenske undersåten Cori Täjkon med familie vistas i sex /6/ dagars tid och under den tiden uppfört
sig ordentligt intygas
Grebbestad den 6te maj 1913
Edw Corneliusson
Poliskonstapel

Svenske undersåten Bore Takian med familj vistas 8 dagar å badorten Stenungsund och uppfört sig
tyst och anständigt intygas
Stenungsund dän 30 juni 1913 ps Lilleskog
Poliskostapel Åhs

Svenske undersåten Core Taikon har under fjorton dagar uppehållit sig inom Vänersnäs socken
åtföljd af sin familj och hava de uppfört sig väl och utan anmärkning.
Näsbyholm pr Lilleskog 19/8 1913
Rob. Von Rosen
Kom. St. ordf å Vänersnäs

Att svenske undersåten Cori Täjkon med familj vistats här i staden f.o.m. d. 23/9 t.o.m. d. 4/10 1913
intygas
Skara den 4 okt 1913
Joel Törngren
Öfverkonstapel

Svenske undersäten Core Taikon har vistats här på upplåten plats med sin familj från den 8de
oktober till den 20de och hafva de under denna tid uppfört sig väl och utan anmärkning.
Helliden Tidaholm
19/10 1913
Alfred von Essen
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Att Sw. Undersåten C Taikon med familj vistats inom Kåkinds 4de nedre distr under 14 dagar. Ingen
anmärkning har förekommit.
Hjo den 25/11 13
PG Olsson
Länsman

Att Svenske undersåten Core Taikon vistats vid Alvastra i V Tollstad 4 dagar utan att anmärkning å
dem försports intygas på begäran
Alvastra 1 Dec 1913
E Ingvarsson

[Nu ett hopp tillbaka till 1909]
Att Cori Taikon med familj vistats härstädes från den 4:2 till den 9:2.09 utan anmärkning mot deras
uppförande, betygas
Tomelilla den 9.2.1909
CH Stenström
Polistjänsteman

Bogen er mig forevist, Boghaveren Pagler at opholde sig her i Byen till Tirsdag d 16de og arbejde som
Blikkenslager Bejsepar haver
Hedensted [Jylland] 13/2 1909
[oläslig namnteckning]

Maa spille heri Juris[?] i 14 Dage [?]
H…. 17/2 1909
Ev Seeting
[Stämpel:] NØrhald StØvring og Galthen Herreder

Har givet Forestilling her i Byen i 7 Dage Maa give Forestilling i Trustrup i 4 Dage,
d 1 Mars 1909
Faler
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P
[Svårläst stämpel:] By- og Herreds…..Grenaa

Forevst har givet Forestellar i Byen i 2 Dage. Kendelse betalt. For Polititilsyn ved Forestillingar skal
betales 2 K til Begut [?]
D 4/3 1909
ED
N Bendix
[Stämpel:] Ebeltoft kØbstad Mols og en del af SØnder Herred

Att Core Tankon med familj vistats här ett par dagar samt uppfört sig utan anmärkning
Ringstad [utanför Helsingborg] d. 4/4 1910
Edvin Johansson
Fjärdingsman

Att [överstruket: Carolus] Core Taikon uppehållit sig i Wästervik under 5 dagar, tillika med familj.
Wästervik den 19 april 1910
[?] Torell
Öfverkonst

Att Cori Taukon med familj uppehållit sig härstädes 5 dagar och någon anmärkning mot deras
uppförande ej förekommit intygas härmed
Spexeryd den 30 maj 1910
JE Linden
[?] Polisman

Att Cari Taicon med familj uppehållit sig här i 4 dagar och någon anmärkning mot deras upförande ej
förekommit intygas härmed
Mullsjö den 6 juni 1910
Otto Gustafsson
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Att Cari Tankon med familj uppehållit sig här i tre dagar och någon anmärkning mot deras
uppförande har mig veterligt icke förekommit.
Kölaby Trädet
Den 10 juni 1910
Aug Östberg
Komm. Ordf.

Att Cari Tankon med Familj uppehållet s[ig] här i 4 dagar och någon anmärkning mot deras
uppförande har mig wetterligt icke förekommit
Terfot Skatviken Porla 27 juni 1910
CJ Andersson
Arbetsförman

Att Cari Tankon vistats inom Täby Willastad från den 11 juli 1910 till den 25 juni 1910 och uppfördt
sig mycket väl, betygas
Täby d. 25/7 1910
Aug. Gustafsson
Fjärdingsman

Att Cari Tanke vistats här 4 dagar 1910 och uppfört sig mycket godt
Skultuna d 24 Aug 1910
LS Lagerholm

Att Cari Tankon med familj vistats här vid Ängelsberg under fem dagar samt att någon anmälan ifråga
om deras uppförande icke här gjorts.
Ängelsberg den 30 Aug 1910
[Oläslig namnteckning]

Att Cari Tankon med familj vistats här under sex dagar utan a[tt] jag hört någon anmärk
ning mot deras uppförande, betygar
Norberg i Kronolänsmanskontoret den 5 september 1910
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GBkekonius [?]

Vistats här 4 dagar. Ej anmärkning mot deras uppträdande.
Rättvik den 4 okt 1910
J Tellerud
Kronolänsman

Vistats här 4 dar och uppträdt utan någon anmärkning.
Orsa d 10/10 1910
Birger Lundholm
Länsman

Vistats här i 2 dagar o uppträdt utan någon anmärkning.
Lesjöfors 15/10 1910
Ar Aronsson
Förvaltare

Har här uppehållit sig från och med den 20:10 till och med den 25:10 utan anmärkning.
Kristinehamn d 25/10 1910
Carl A Lundin
Poliskonstapel

Har här uppehållit sig 4 dagar utan anmärkning.
Forshaga 7/11 10
S Finding
Disponent

Wistats här från den 16/12 till den 19/12 1910. Lämnar platsen utan anmärkning.
Wislanda den 19 Dec 1910
Gust Bengtsson
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Att Cari Tankon med familj som här vistats i åtta dagar, under denna tid uppfört sig utan anmärkning
och utan att något klagomål hörts: betygas
Sörby den 6 dec 1910
F Ekström
Polisuppsyningsman

Att Cari Tankon med familj, som i sällskap med flera familjer uppträtt här på förhyrd plats sedan 7 i
denna månad till denna dag, har under denna tid uppfört sig utan anmärkning, intygas härmed
Skara den 13/12 1910
Emil Durell

Sällskapet som vistats här i fyra da[gar]har uppfört sig höfligt och ordentligt mot allmenheten.
Deje den 15/11 – 1910
CA Ståhlfors
Polisman

Sälskapet som vistats här i 4 dagar har uppfört sig mycket högligt och ordentligt ock inte uppfört dett
minsta ohöglighet mot allmänheten.
Årup – Bromöla den 31-12-10
Hj Lindström
Trädgårdsm

Uppvisat i:
[Svårläst stämpel:] …Länsmanskontoret Winslöf 23/1 – 1911 [avbockat]

Denna bok har härstädes uppvisats. Malmö i landskansliet den 25 februari 1911
Ctj Kjäll

Sällskapet vistades här i 14 dagar utan anmärkning.
Limhamn d 2.3 1911
Aug Eriksson
[Stämpel:] Poliskommissarie och allmän åklagare i Limhamns köping [avbockat]
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Sällskapet har vistats här i 8 dagars tid utan anmärkning.
Marsvinsholm d 19/3 19[11]
N. Nilsson
Insp.

Sallskapet har vistats här – i 6 dagar tils utan anmarning
Kviinge d 27/3 1911
O Skoog
Kronotjm

Sälskapet har vistads här i 6 dagar utan anmarkning intygar
Hästveda den 4 april 1911
B Sjögren
Polis

Sällskapet har varit här i 5 dagar utan anmärkning Core Taikon med biträde av svensk undersåter.
Moheda den 18 April 1911
Kronolänsman
HC Berglund

Sälskapet har varit här i 2 dagar utan anmärkning.
Konsterud den 10 Maj 1911
Stationsförestånd
P Eriksson

Sällskapet har var[it] här 4 dagar hvarunder de uppfört sig ärligt och höfligt utan någon anmärkning.
Wall pn Wärmlands Björneborg den 26 Maj 1911
David Palmqvist
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Sällskapet har under 5 dagar vistats vid Bäckhammar och har under denna tid oss veterligt ej några
som hälst oordningar förekommit.
Bäckhammar d 30/5 1911
Bäckhammars Brukskontor
[?] Karl Thorsell

Sällskapet har under 8 dagar vistats vis Björneborg och har under denna oss veterligt ej några
oordningar förekommit.
Björneborg den 6 juni 1911
Reinh. Charlerin [?]
Gn Axel Edastborg[?]
[2 Stämplar, en upp och ned:] Björneborg

Vistats här utan anmärkning
Munkfors 19/5 1911
Gustaf Jansson

Att svenske undersåten Core Taikon med familj vistats inom Karlskoga municipalsamhälle 6 dagar
därvid ingen anmärkning mot deras uppförande förekommit; betygar
Karlskoga härads länsmanskontor den 29 juni 1911
[Stämpel:] G Insulander

Vistats här 5 dagar utan anmärkning
Öfalla pr Kortfors 7/7 1911
Oscar Andersson

Att svenske undersåten Core Taikon med familj vistats inom Järnboås socken fr:o med den 21 till.o.
med den 24 Juli dervid ingen anmärkning mot familjens uppförande förekommit; betygas
Järnboås den 24/4 1911
Johs Hjalmar
Fd Fjerdingsman
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Att Svenske undersåten Core Taikon med familj vistats inom Hofors, Torsåkers socken under fyra
dagar därvid ingen anmärkning mot deras uppförande förekommit; betygas
Hofors poliskontor den 7 augusti 1911
Olof Eriksson
Tf Polisman

Att Svenske undersåten Core Taikon varit i Storvik f.o.m. den 8/8 tom 14/8 1911 utan någon
anmärkning betygas
Storvik den 11/8 1911
T Andersson
Fjerdingsman

Att Svenska undersåten Core Taikon med familj som härstädes under 14 dagar å förhyrt plats uppfört
sig oklanderligt, samt på ett hedrande sätt uppträtt med sina nationaldanser mm.
Intygas på begäran
Olsbacka den 26 augusti 1911
[Stämpel:] Joh Smith
Polisman

Att Svenske undersåten Core Taikon med familj som vistats härstädes från och med den 8 till och
med den 15 dennes under denna tid förhållit sig väl och icke gifvit anledning till någon anmärkning
betyga
Vendel den 15 sept 1911
Axel Egerström
Kronolänsman

Att Svenske undersåten Cori Taikon uppehållit sig här i staden under 8 dagar utan anmärkning.
Skeninge den 18/12 1911
Karl Sund
Polisöfverkonstapel

Att Svenskundersåten Cari Taikon med familj som vistades härstädes f och med den 28 novem[ber]
till och med den 1 decem[ber] under denna tid förhåll[it] sig väl och icke gifvet anledning till någon
anm[ärk]ning betygas
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Lönnberga den 1/[12]
SA Norel
Kronofjerdingsman

Att Svenske undersåten Cori Taikon med familj som vistats här 7 dagar och under dena tid har här
uppfort sig utan anmärkning som harmed betygas
Solberga station den 11/12 1911
Joh Svensson
Polis å Fjärdingsman

Svenske undersåten Cori Taikon och familj som vistats i Motala socken under circa 14 dagar, hafva
därunder iakttagit ett i allo godt uppförande.
Motala kronolänsmanskontor den 2 ja[n] 1912
[?] telander

Att Svenske undersåten Cari Täikon mäd familj varit här en månads tid samt gifvet förestälningar har
uppfört sig mycket ordentlit betygas
Kneippbadens Poliskontor den 11 Mars 1912
LJ Brandell
Polistjänsteman

Att Svenska undersåten Cari Taikon med familj uppehållit sig här i 7 dagar och därunder uppfördt sig
utan anmärkning intygas
Katrineholm 27/9 – 1912
[Stämpel:] GR Grönkvist
Gl Carl Malmgren

Cari Taikon med familj har uppehållit sig i Oskarström den 19, 20,21 o 22 juli 1912 och därunder gifvit
dansföreställningar ock har jag intet att anmärka mot sällskapets uppförande
[?]Ankar
e Länsman
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Att svenske undersåten Cari Taikon med familj uppehållit sig här 7 dagar och därmed uppfört sig utan
anmärkning, intygas
Brännäs, Kinnared 24/7 1912
Nils Möller

Att svenske undersåten Josef Cari Tojkon med familj uppehållit sig inom Kinneveds socken 5 dagar
och derunder, såvidt mig kändt är sig väl förhållit, betygas.
Kinnarp den 5 Aug 1912
C Reinholds

Att Svenska undersåten Josef Kari Tajkon med familj vistats här under fem dagar och därund[er] så
vit mig känt är uppfört sig utan anmärkning.
Holma den 13/8 1912
[?] Bäckman
Fjärdingsman

Svenska undersåten Josef Tanjkon med familj har som uppehållit sig här i cirka 8 dagar, har under
denna tid uppfört sig mycket väl, och har arbetat som kopparslagare och gjort ett mycket godt arbete
intygar
Warnhem den 10-8 1912
Otto Rosander
Stationsinspektor

Att Svenska undersåten Josef Kori Taikon här uppehållit sig såsom kopparslagare ungefär 8 dagar och
under tiden uppfört sig väl intygar
Hofmantorp 7/11 12
Nils Huitfelt [?]
Stationsinspektor

Att svenske undersåten Cori Taikon med familj som vistats här sedan den 7 dennes, under denna tid
förhållit sig väl, så att ej anmärkning mot dem finnes, intygar
Åryd den 12 nov 1912
Carl Landqvist
Kassör
50

Att svenske undersåten Cori Taikon med familj som vistats här sedan den 12 dennes, under denna tid
förhållet sig väl, så att ej anmärkning mot dem finnes, intygar
Wissefjärda den 18 Nov 1912
G Carlsson
Gm Hels

Att svenske undersåten Cori Taikon med familj som vistats här 4 dagar under denna tid förhållit sig
väl, så att ej anmärkning mot dem finnes varder härmed på begäran intygat
Holmsjö 22/11 1912
H Jonasson
Stins

Att [ditskrivet efteråt:] svenska undersåten Cori Taikon med familj uppehållit sig här i sex dagar och
någon anmärkning mot deras uppförande har mig veterligt icke förkommit.
Wedeby den 28/11.12
A Engvall
Rättare

Att svenske undersåte med familj har varet här i 10 dagar under denna tid förhål..
Sig väl utan anmärkning intygas
P Walfrids
Kronofjärdingsman

Att svenske undersåten Core Taikon med familj uppehållit sig i Bromölla under 10 dagar och uppfört
sig väl och icke gifvit anledning tillanmärkning; intygas
Bromölla 27/12 12
[oläslig namnteckning]
Disponent

[Översta raden utsuddad: Att CoreTaikon]
Att svenske undersåten Core Taikon med familj vistats här i 8 dagar o därunder förhållit sig väl
intygas
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Lilla Hammar den 16/11
CA Hansson

Att Svenske undersåten Core Taikon med familj vistats här 6 dagar och derunder uppfört sig väl
intygas
Gunnilse den 17/[?]
JO Wessberg
Stfst

Att Svenske undersåten C Taikon med familj vistats vid Borghamn i 12 dagar utan att någon
anmärkning försports mot dem, intygas härmed på begäran.
Borghamn d. 12 Dec 1913
Karl G Welander

Att svenske undersåten C Taikon med familj vistats vid Hvarf 14 dagar utan att någon anmärkning
försports mot dem intygas på begäran.
Hvarf d 29/12 1913
K Ericsson

Att svenske undersåten C Taykon med familj vistats i närheten af Bankeberg station under 14 dagar
utan anmärkning, intygas på begäran
Bankeberg den 29 jan 1914
G [?]qvist
Stins

Förbemälde C Taykon har uppehållit sig åtta dagar vid Skålsnäs utan anmärkning. Göstrings härads
kronolänsmanskontor den 6 Febr 1914
[?] Dahlberg

Att svenske undersåten C Taikon vistats här under åtta dagars tid med sin familj och under denna tid
uppfört sig ärligt och ordentligt på alla sätt varder härmed på begäran intygat
Frinnaryd 27/2 14
Nils Johansson
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Stationsföreståndare

Att svenske undersåtaren K Taikon vistats här under åtta dagars tid med sin familj och under denna
tid uppfört sig ärligt och ordentligt på alla sätt varder härmed på begäran intygat
Hullaryd den 7/3 14
I Laurin
Kronolänsman

Att svenske undersåten K Taikon vistats här en vecka mäd sin familj och under denna tid uppfört sig
ärligt och ordentligt utan någon anmärkning som härmäd intygas
Flisby den 26/3 1914
[oläslig namnteckning]
Fjärdingsman

Att Herr K Taikon, svensk undersåte, har mitt tillstånd att 8 dagar gifva musik- och
dansföreställningar inom Säfsjö samhälle, betygas
[oläslig namnteckning]
Kronofogde

Att Herr K Taikon med familj svensk undersåte har vistats här sedan den 8 dennes och under denna
tid uppfört sig nyktert och ordentligt och mig vitterligt har ingen anmärkning mot familjen
förekommit hvilket härmed på begäran intygas
Säfsjö den 13 April 1914
S Ekblom
Polisuppsyningsman

Att C Taikon, som med familj vistats i Vrigstad 15-20 april 1914, uppfört sig väl samt att ingen
anmärkning förekommit i något afseende mot någon af familjen, betygar
Vrigstad den 20 April 1914
Alfred Dahl
Kronolänsman

Att svenske undersåten C Taikon, som med familj vistas i Vedum under åtta dagar, uppfört sig väl
samt att ingen anmärkning förekommit.
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Vedum den 11 Juni 1914
V Salén
Länsman

Att Svenske undersåten C Taikon vistas här med familj i 10 dagar, uppfört sig väl samt att ingen
anmärkning förekommit.
Wiby den 21/6 1914
JR Svärd
Fjärdingsman

Att svenske undersåten C Taikon, som med familj vistats i Kuddby 20 – 25 juli uppfört sig, såvitt mig
är bekant, väl, betygar.
Gnedby d. 25/7 1914
Hjalm Eneroth[?]
Kronolänsman.

Att Svenska undersåten C Taikon vistats här i två dagar utan att någon anmärkning mot deras
uppförande förekommit.
Högsjö d 8/8 14
Aug Dahlström

Att svenske undersåten C Taikon som vistats här med familj tiden den 8/8 tom den 11/8 under tiden
uppfört sig väl intygas på begäran
Kilsmo den 11/8 1914
F Cederström

Att svenska undersåten C Taikon som vistats här med familj sedan den 12 ds till och med den 14
under tiden uppfört sig väl intygas på begäran
Pålsboda d 14/8 1914
K Nordenvall

Ofvannämnde C Taikon med familj som vistats här tiden 5-8 september har därunder uppfört sig väl,
betygar:
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Floby den 8 sept 1914.
Israel L Ottergren
Polisuppsyningsman

Att Svenske undersåten C Taikon som vistas här med familj sedan 4 dagar sedan under denna tid
uppfört sig väl intygas på begäran
Aspö den 29 November 1914
A Nilsson
rättare

C Taikon e.u. svensk undersåte har med familj vistats här i fem dagar, utan anmärkning.
Töreboda den 25/12 1914
EM Hens[?]
Ordf

Att familjen Taikon under tiden 16/12 – 30/12 vistats här utan någon anmärkning mot dem
förekommit, intygas:
Undenäs den 31 december 1914
Tage Sandberg
tf länsman

Att Svenske undersåten Taikon under tiden 26/1 1915 till den 10/2 1915 vistats i Sannerud Tived
utan någon anmärkning mot honom med familj förekommit: intygas:
KV Pettersson
Fjärdingsman

Att svensk undersåten C Tajko under tiden 14/2 till den 4/3 1915 vistas i nerheten af Skalltorp utan
någon anmerkning
Intygas
Skalltorp Askersund 4/3 1915
Emil Andersson
Skjutsföreståndare
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Att familjen Taikon Svenska undersåtar under tiden den 2/2 till den 12/2 1915 vistas vid Öhna Gård
under Stjernsund utan att någon anmärkning mot någon af dem förekommit intygas
Öhna den 12/2 1915
A C Zackrisson
Rättare

Att Svenska undersåten Taikon med familj mellan tiden från den 12/3 till den 18/3 vistas vid
Mårsäter och har under den tiden uppfört sig så vidt som mig är bekant väl.
Intygas Dalby den 18/3 1915
AW Carlsson
Fjerdingsman

Att svenske undersåten Josef C Taikon som vistas här med familj sedan den 18 Mars till och med den
8 April, under tiden uppfördt sig väl och utan allt klander. Intygas på begäran
Isåsen den 8 April 1915
Oscar Jansson
Fjerdingsman

Uppehåll i Mariedam från 9 till 29 april 1915 utan anmärkning
NA Englund
Polisman

Svenske undersåten C Taikon med familj, som uppehållit sig vid Emme såg sedan den 29 sistlidne
April till den 6 Maj, har under denna tid uppfört sig så vidt jag vet oklanderligt
Nerikes-Berg d. 6 Maj
JA Johansson
Nämndeman

Uppehåll vid Haddebo sedan den 7 maj, för så vidt jag vet utan anmärkning.
Haddebo den 14 maj 1915
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[?] Hansson
[oläsligt]

Förestående familj, som uppehållit sig vid Hjortquarn under 14 dagars tid, har härunder såvidt jag
vet, iakttagit ett oklanderligt uppförande.
Nain Hjortquarn d 25/5 1915
Adr Andersson

Ogvanstående familj har uppehållit sig här i några dagar och skött sig oklanderligt, ej left på tiggeri
utan betalt allt för sig, vilket härmed intygas
Ljusfallshammar d. 1/6 1915
J Elion

Att svenske undersåten C Taikon med familj vistats här 2 – 10 juni 1915 och finnes ingen som hälst
anmärkning, mig veterligen bekant, att göra mot nämnda personer under denna tid.
Grytgöl den 9 Juni 1915
PJ Burén

Att Svänske undersåten C Taikon med familj vistats här 21-29 Juni 1915 och finner ingen som hälst
anmärkning mig vetterligen att göra mot nämda personer de har uppfört sig hyggligt ock anständigt
som härmed intygas
Borggård d 29 Juni 1915
C Magnusson

Svenske undersåten M Core Taikon, som lämnats tillstånd att uppslå sitt tält på Turbinbolagets mark
under tiden den 21 Juli till den 10 Aug 1915, har under denna tid mig veterligt uppfört sig anständigt
och hyggligt, så att ingen anmärkning mot honom förekommit.
Finspong d. 10 Aug 1915
[?] Westerberg

Svenske undersåten C Taikon, som med tillstånd haft sina tält å vår mark under tiden 24 aug -. 8 sept
1915, har under denna tid så vidt vi känna uppfört sig väl och utan att vi afhört några klagomål.
Ljusfors d 8/9 15
[Stämpel:] Ljusfors aktiebolag, Josef [?]Hedenström
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Att Core Taikon med sällskap uppehållit sig härstädes under tiden 8/9 – 16/9 1915 och att, så vitt jag
har mig bekant ingen anmärkning förekommit mot deras uppförande, intygas p.b.
Valdemarsvik 15/9 1915
Sune Karlholm

Att Core Taikon med sällskap uppehållit sig härstädes under tiden 22/9 – 1/10 och att, så vidt till min
kännedom kommit någon anledning till anmärkning mot deras uppförande inte förekommit intygas
p.b.
Åby den 1 okt 1915
J Rasmussen
Kronolänsman

Svenske undersåten Core Taikon med sälskap har uppehållit sig här 6 dagar och att såvitt jag har mig
bekant ingen anmärkning förekommet mot deras uppförande, intygas
Lunda Södermanl den 19.10 1915
JA Johansson
Fjärdingsman

Att svenske undersåten Core Taikon med sällskap uppehållit sig i Wagnhärad 8 dagar och iakttagit ett
godt uppförande, betygar
Wagnhärad d 3/11 1915
Joh Myrberg [?]

Att svenske undersåten Taikon med familj vistas härstädes tiden 12/11 till 30/11 15 och har Taikon
som familjer uppfört sig oklanderligt betyga
Rönninge d 30/11 15
Josef Carlsson
Polisman

Svenske undersåten Core Taikon har vistats här under tiden 30/11 – 16/12 hvarunder någon
anmrkning från polismyndighetens sida icke kunnat framställas vare sig mot Taikon eller hans familj
betygar
Tumba 16/12 1915
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Sven Norenius
Tf Kronolänsman

Att Josef Cori Taikon enl. uppg. Svensk undersåte, varit med familj boende i no 1 Torggatan i
Tellusborg i Stockholm sedan den 17 december 1915 och anmält sig skola afflytta denna dag, betygas
på begäran
Stockholm d. 26/2 – 1916
Aug Sjöstrand
Poliskommissarie

Svenske undersåten Josef Cari Taikon vistas härstdes från d 2/3 5/4 16 utan anmärkning.
Strengnäs stadsfiskals kontor d. 5/4. 16.
O Boberg

Svenske undersåten Josef Cori Taikon har vistats härstädes sedan den 19/4 16 utan anmärkning
Malmköping d 12/5 16
Emil Engman
Kronolänsman

Svenske undersåten Josef Cori Taikon, som vistats här sedan den 14/5 16 uppträtt utan anmärkning,
betygar;
Flen i v. länsmanskontoret d. 17/6 1916
CJ Frisk

Svenske undersåten Josef Cari Taikon, som vistats härstädes sedan den 18 juni och har de under
tiden uppfört sig utan anmärkning; betygar
Näsby & Wadsbro den 19/7 1916 Alfred Strömvall
Fjärdingsman

Vistats med familj i Berg utan anmärkning i tre dygn betygar
Gullberg d 12/8 1916
Aug [?]

59

Kronolänsman

Att svenske undersåten K Taikon med familj vistats här under 6 dagar utan anmärkning intygas på
begäran
Wästerlösa d 28/8 1916

Indehaveren af henne Bog dear ajg for mit Vedkommende ikke noget imod att di vaar deres Teld
nogle dage i Sandgraven(=) i Alderlyst. De har lovet [?] att lave Sjeko teka [?] og andet der kan genera
Beboarne i slasheden [?]
Silkeborg [oläsligt]
A Hansen
Os[överstruket] Wästra Sandgropen

Att svenske undersåten Cari Taikon vistats här i socknen i 6 dagar utan anmärkning intygas på
begäran:
Malmslätt den 4/9 1916
Rob Carlsson
Fjärdingsman

Att svenske undersåten Cori Taikon med familj vistas här sedan 29/9 tillden 23/10 har under denna
tid uppfört sig utan anmärkning
Gästgifvaregården Simonstorp
Den 23 Okt 1916
Oscar Ericsson
Gästgifvare

Att svenske undersåten Cori Taikon med familj vistats här i 3 veckor och har under denna tid uppfört
sig utan anmärkning.
Rejmyra den 16/11 1916
[stämpel:] Reijmyre gård
Gustaf Ohlsson

Svenske undersåten Cori Taikon har uppehållit sig vid Skålsnäs under en vecka.
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Göstrings härads kronolänsmanskontor den 30 februari 1917
Carl Dahlberg

Svenska undersåten Cori Taikon har her uppehållit sig med familj sedan den 1sta Februari 1917 och
under tiden uppfört sig utan anmärkning.
Strångsjö den 13 Februari 1917
G A Malmqvist

Att svenske undersåten Cori Taikon med familj vistats här i nio dagar och har under denna tid uppfört
sig utan anmärkning.
Forssa Bruk d 28/3 1917
Emil Grauers

Att svenske undersåten Cori Taikon med familj vistats här i 14 dagar och under denna tid uppfört sig
utan anmärkning.
Brenäs gård den 16 April 1917
Gunnar Olsson

Att svenska undersåten Cori Taikon med familj vistats här i 8 dagar och under tiden uppfört sig utan
anmärkning, intygar på begäran
Skedevi, Hagaryd den 24 april 1917
Axel Jacobson

Att svenske undersåten Cori Taikon med familj vistats härstädes under 14 dagar och under denna tid
uppfört sig utan anmärkning intygas
Bratteberg Regna den 15 Maj 1917
Nils Jansson
Kommun ordförande

Att svenske undersåten Cori Taikon med familj vistats härstädes under 14 dagar och under denna tid
uppfört sig utan anmärkning, intygas:
Tallbacken, Norrköping
Den 15 Juni 1917
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Carl Johansson
Fd Nämndeman

Att svenske undersåten Cori Taikon med familj vistats här under fjorton dagar och derunder uppfört
sig väl betygar
Valla d 23/7 17
Alfred [oläsligt]
Kronolänsman

Vistats härstädes i omkring åtta dagar utan anmärkning
Malmköping den 13/8 1917
M….M….[svårläst]
Kronolänsman

Att Svenske undersåten Cori Taikon med familj vistats härstädes i åtta dagar och därunder uppfördt
sig utan anmärkning Betygar
Eklångens Gård d 20/8 1917
CG Carlsson

Att svenske undersåten Cora Taikon med familj vistats vid Nyby bruk i Torshälla socken från d 23 aug
till d 27 i denna månad utan anmärkning.
Nyby den 27 aug 1917
H Larsson
Kronolänsman

Wistas härstädes med familj svenska undersåten Taikon 14 dagar utan anm.
Hällby Brunn d 12/9 17
M… Lundström
Fjärdingsman

Att svenske undersåten Josef Kori Tajkon med familj vistas härstädes under fem dagar, och uppfört
sig utan någon anmärkning.
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Skogstorp den 17/9 1917
Uno Pettersson
Polisman

Att svenske undersåten Josef Kari Tajkon med familj vistas härstädes under 3 dagar utan något att
anmärka.
Skara d 18 nov 1917
JH Storm

Svenske undersåten Josef Cori Tajkon med familj har vistats i Moholm sex veckor och uppfört sig
utan anmärkning.
Moholm den 24 Jan 1918.
AxelshLandén
Landsfiskal

Att svenske undersåten Josef Kori Taikon med familj har vistats här i Elgarås nära 14 dagar,
hvarunder de uppfört sig utan anmärkning.
Elgarås 5/2 1918
B Lundberg
Kronolänsman

Josef Cori Tajkon med sällskap har uppehållit sig i Hova under tiden 8 – 12 februari 1918 och någon
anmärkning mot vare sig Tajkon eller hans sällskap har icke försports.
Hova den 12 februari 1918
Carl Larsson
Landsfiskal

Josef Cori Tajkon med sällskap har uppehållit sig i Gullaspång under tiden 26/2 – 5/3 1918 och någon
anmärkning mot vare sig Tajkon eller hans sällskap har icke försports.
Gullspång den 5 Mars 1918
OE Svensson
Polis & fjerdingsman
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Josef Cori Tajkon med sällskap har uppehållit sig å Värml Säby under tiden 6/3 – 11/3 1918 och någon
anmärkning mot vare sig Tajkon eller hans sällskap har icke försports.
Värml Säby d 11/3 18
Ernst Göransson

Svensk undersåte Josef Cori Taikon med sällskap har uppehållit sig i Strömtorp 11/3 – 22/3 1918 och
någon anmärkning mot vare sig Taikon eller hans sällskap har icke försports.
Strömtorp d 22/3 1918
David Persson
Tjg stins

Att svenske undersåten Josef Cari Tajkon jämte sällskap sedan den 22 nästlidna mars uppehållit sig
inom Karlskoga municipalsamhälle samt att någon anledning till anmärkning mot honom eller någon
medlem af sällskapet under vistelsen härstädes icke mig veterligen förefunnits, betygas
Karlskoga den 9/4 1918
Harald Molin
Bitr Landsfiskal

Josef Cori Tajkon har uppehållit sig i Bro från den 16de till 23 Maj 1918 utan anmärkning.
Bro 23 Maj 1918
Johan Sparre
Kom. Nämnds ordf

Svenske undersåten Musikern Josef Cori Tojken från Stockholm har med sälskap uppehållit sig i
Enköping från den 29 Maj till den 4 Juni och mig veterligen utan anmärkning intygas på begäran
Enköping den 3 Juni 1918
[stämpel:] För Drätselkammaren
GW Björkman
Stadskamrerare

Att Svenske undersåten Josef Kori Tejkon med familj har vistats här under 14 dagars tid och uppfört
sigbutan anmärkning.
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Tillberga d 10/7
Anders Lindberg
Polis- och fjärdingsman

Vistats i Västerås den 10/7 – 25/7 1918 utan anmärkning
CA Vretlöf
Överkonstapel

Bokinnehafvaen har vistats här under tiden 17 – 26 sept utan anmärkning
Jäders Bruk d 28/9 1918
Erik Fernström

Att Svenske undersåten Josef Kori Tejkon med familj har vistats här i fjorton dagars tid och uppfört
sig utan anmärkning
Säva den 15/5 1919
A Johansson
Balingsta

Svenske undersåten Musikern Josef Cori Tojken från Stockholm har med sällskap uppehållit sig
härstådes under 14 dagars tid och uppfört sig utan anmärkning.
Söderby d 20/5 1919
FH Ekström

Musikern Josef Cori Tajkon med sällskap har vistats vid Rickomberga å Bondbyrko frs fr. d. 26/5 till
den 1/7 1919. Någon anmärkning mot hans uppförande har icke förkommit.
Ulleråkers landsfiskalkontor d 1 juli 1919.
Otto Olsson

Att Svenske undersåten Josef Cori Tajken med familj har vistats här i tio dagars tid och uppfört sig
utan anmärkning.
Frösthult den 4/8 19
CA Falk
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Att Svenske undersåten Josef Cori Tajken med familj har vistats här 10 dagar och uppfört sig utan
anmärkning
Fjärdhundra den 18/8 1919
Joh Andersson

Att Svenske undersåten Josef Cori Tajken med familj vistats inom Väster Lövsta socken ca tre veckor
och under denna tid uppfört sig väl och utan någon som hälst anmärkning; betygar
[stämpel:] Heby i landsfiskalkontoret d 11/9 1919
A… Ericson

Anmälan om ankomst till orten den 8 november 1919
[Stämpel:] Landsfiskalen i Folkärna distrikt Krylbo.
KA Wallenström

Anmälan om avresa 9/10 1919 Ingen anmärkning
[Stämpel:] Landfiskalen i Folkärna distrikt Krylbo
KA Wallenström

Häri omförmälde Josef Cori Taikon har med sällskap uppehållit sig hit sedan 27 sistl januari och har
därvid intet varit att anmärka mot deras uppförande.
[Stämpel:] Lit i landsfiskalkontoret den 18/2 1920
OJ Backman

Cari Taikon har till alla delar fullgjort sina afgifter vid marknaden härstädes nu i mars 1920
Betygar PW Löfbohm [?]

Sedan förestående intyg avgavs har Taikon med sällskap ytterligare uppehållit sig här till nuvarande
dag.
[Stämpel:] Lit i landsfiskalskontoret den 15/4 1920
OJ Backman
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Att musikern Josef Cori Taikon vistats härstädes under 8 dagars tid och därunder uppfört sig på ett
anständigt sätt, intygas härmed på begäran
Munkflohögen den 24/5 1920
…E Pålsson
Fjärdingsman

Att ovanstående familj som vistas härstädes några dagar uppfört sig på ett anständigt sätt varda på
begäran intygad.
Sikås den 1 juni 1920
O Kalberg, Fjärdingsman

Undertecknad som upplåtit fald för uppslagning af tält intill min bostad och får jag lämna dem ett
godt vitsord.
Ulriksfors den 15 Juni 20
Einar [oläsligt]
Förvaltare

Häri omförmälde Josef Cori Taikon har uppehållit sig inom Ströms socken sedan den 1 innevarande
juni betygas Strömsund i landsfiskalskontoret den 15 juni 1920
J Magnusson

Avresa härifrån den 5 juli utan anmärkning.
Strömsund i landsfiskalkontoret den 5 juli 1920
J Magnusson

Häri omförmälde Josef Cori Tajkon har med familj uppehållit sig här i Hafsnäs från den 14/7 och
avreser härifrån den 21 juli utan anmärkning.
Hafsnäs den 21/7 1920
OE Söderlund
Fjärdingsman

Tajkon med familj uppehållit sig här fjorton dagar utan anmärkning i avseende på deras uppförande.
Dorotea den 30 augusti 1920
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[oläslig namnteckning]
Landsfiskal

Häri omförmälda Josef Tajkon har med sin familj uppehållit sig inom Wilhelmina landsfiskaldistrikt
under 14 dagar utan att någon anmärkning mot deras uppförande förekommit.
Wilhelmina den 14 sept 1920
Hege Andersson
Tf landsfiskal

Svenske undersåten Josef Cori Tajkon med familj har under 14 dagars tid uppehållit sig inom Bodum
socken utan att någon anmärkning mot deras uppförande förekommit.
Bodum Rossön d. 28/9 1920
Anders Sjödin
Kronofjärdingsman

Häri omförmälde Josef Cori Tajkon med familj uppehållit sig i Backe från o med den 28 september
t.o.m. denne dag, därunder uppfört sig väl och utan anmärkning.
Backe den 6 okt 1920
BE Nyman
Landsfiskal

Svensk undersåten [ditskrivet efteråt] Herr Tajkon har varit här i Ramsele socken den 6 denne till
dato har här visat allt förkomst[?] så inga anmärkningar mot honom finnes.
Backe den 26/10 1920
[Oläslig stämpel med namnteckning]

Lundmark!
Har mitt lof att tälta å Lägplatsen om du då i din tur tillåter så är det klart
El Olsson

Cara Tajken svensk undersåt Har mitt lov vistas å Lagplatsen om du då i din tur tillåte så är det klokt
utan anmärkningar fanns.
Ernst Johansson
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Kronofjärdingsman
Edsele

Caro Tajken svensk undersåte Har utan anmärkning vistats i Helgum.
Helgum den 25 Nov 1920
A Edholm
Kronofjärdingsman

[Stämpel:] Sollefteå i stadsfiskalkontoret den 16/12 1920
P Sn
Musikern Josef Cari Tajkon med familj har utan anmärkning vistats i helgums stationssamhälle från
den 25 november till denna dag; betygar
Helgums landsfiskalskontor den 22 december 1920
Kr Linde

Ingen anmärkning i Sollefteå 23/12 20 – ¼ 21
Petrus Sundin
Stadsfiskal

Svenske undersåten Musikern Josef Cari Tajkon med familj har utan anmärkning vistats härstädes
under 14 dagars tid.
Bispgården d. 19/4 1920
AO Åsander
Landsfiskal

Svenske undersåten Musikern Josef Cari Tajkon med familj har vistats inom distriktet sedan den 19
[?] april till denna dag därvid ingen anmärkning förekommit.
[Stämpel:] Ragunda distrikts landsfiskalskontor
Den 17 maj 1921
Joh Svedberg

J.C. Taikon har vistats härstädes under en månad utan att anledning till anmärkning förekommit.
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[stämpel:] Bräcke landsfiskalskontor 3/7 21.
Nils Byström

Musikern Josef Cori Taikon med familj har under en tid av fjorton dagar uppehållit sig i Mörsil,
därunder ha samtliga uppfört dig väl och icke i någon mån givit anledning till klander betygas,
Mörsil den 13 september 1921
[oläslig namnteckning]
Fjärdingsman

C.J. Tajkon har vistats i Ytterån under 14 dagars tid utan att någon särskild anmärkning förekommit,
betygar
Ytterån i Alsters distrikts landsfiskalskontor den 25 okt 1921
Carl Cronqvist

C.J. Tajkon med familj har vistats i Nälden under 14 dagars tid utan att någon anmärkning
förekommit, betygar
Nälden i Rödöns landsfiskalkontor den 7 november 1921
Simon Hedlund

Allt bra.
Stensborg [?] 20/1 22
Sven [oläsligt]
Landsfiskal

Att C.J. Tajkon med familj, som vistats härstädes under v5 dagar, stått sig väl utan minsta anmärkning
intygar
Dalå 25/4 1922
HJn Jansson

Att C.J. Taikon med familj, som vistats härstädes under 5 dagar, skött sig väl utan minsta anledning
till anmärkning, intygar
Kaflås den 12 Maj 1922
JA Henström
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Att Josef Cari Tajkon med familj vistats härstädes under 14 dagar och därunder uppfört sig utan
någon som helst anmärkning, betygas
Odenbacken 31/10 1922
Herman Anderss.
Landsfiskal

Att Josef Cari Tajkon med familj vistats härstädes under 14 dagar och därunder uppfört sig utan
någon som helst anmärkning betygar
Vingåker den 16/11 1922
HI Nyman
Landsfiskal

Att Josef Cari Taikon åt mig utfört koppararbeten till min [mycket svårläst]
Anders Su…
För
[oläsligt]

Att Care Josef Tajkon med familj upphålit sig här under 3 må… tid och under denna tid uppfört sig
oklandligt [?] härmed intygas
Katrineholm den 22/….1923
GL Sund

Att Core Josef Tajkon med familj uppehållet sig härstädes omkring 1 månad, samt under denna tid
uppfördt sig synnerligt ordentligt, intygas härmed på begäran.
I Bie den 20/3 1923
Lars Wiberg

Att Cari Josef Tojkan med familj uppehållit sig här under 14 dagar och under denna tid uppfört sig
synnerligen väl. Har utfört arbete med förtenning, som är mycket väl gjort.
Gimmersta Julita 4/4 – 23
Karl Axelsson
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Att Cari Josef Tajkon med familj uppehållit sig härstädes 12 dagar och under denna tid uppfört sig
gott. Även utfört en del arbeten med förtenning som göres väl.
St Sundby den 18/4 1923
Nils Aug Andersson[?]

Att Cari Josef Taikon med familj uppehållit sig härstädes under 8 dag och under denna tid uppfört sig
väl, samt utfört en del förtenningsarbeten till belåtenhet intygas
Lista G[gård] d 25/4 1923
Hj Axberg
Komm. n. ordf.

Att Cari Josef Tajken med familj uppehållit sig härstädes under 3 veckor och under denna tid uppfört
sig väl samt utfört en del förtenningsarbeten till belåtenhet vadan ingen anärkning mot dem har
sports, intygas
Skogstorp den 17/5 23
V Gustafson
Fjärdingsman

Att Cari Tajken med familj vistats här under 4 dagar utan anmärkning: betygas
Kumla Hallberga d 22/5 1923
Bror Eriksson
Fjärdingsman

Att Cari Tajken med familj uppehållit sig här 8 dagar och under denna tid uppfört sig väl och utan
anmärkning intygas
Ärila den 30.5.1923
Alfr Eriksson

Att Cari Tajken med familj uppehållit sig här under 18 dagar och under denna tid uppfört sig
(utmärkt) och utan anmärkningar intygas
Mariefred den 3/7 1923
F Lundmark
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Att Cari Tajken med familj uppehållit sig härstädes under 10 dagar. Och har bemälda familj uppfört
sig på ett oklanderligt sätt intygas.
Ytter Enhörna den 11/7 1923
Johan Larsson
Kommunalordförande

På begäran intygas härmed, att Cari Taikon med sin familj uppehållit sig härstädes under en tid av ca
14 dagar utan att hit inkommit någon anmärkning av något slag.
Västertälje den 24/7-23
Th Öhberg
Komm. ordf.

Härmed intygas att Cari Tajken med sin familj uppehållit sig härstädes i 7 dagar och har bemälda
familj uppfört sig oklanderligt under denna tid
[stämpel:] Högantorps säteri, Södertälje d. 1/8 1923
Ax Engström

Härmed intygas att Svenske undersåten Cari Tajken med familj som under 9 dagar uppehållit sig intill
Norsborg uppfört sig oklanderligt och att intill denna dag inga anmärkningar framkommit mot
honom.
Norsborg Tumba d. 9/8 23
Sven Eriksson
Löjtnant V.V.K.

Härmed inygas att det här omförmälda familjer under sin vistelse i Fittja, Stockholms län, uppträtt på
ett för dem Hedrande sätt, ävenså att allmänheten fått sympatier för familjen under de fjorton (14)
dagar de vistats här och utfört god musik. Rekommenderas!
Fittja den 20/8 1923
Sigfrid Eklöw
Polisman i Tumba Landsfiskalsditr.

På begäran av svenske undersåten Cari Tajkon får undertecknad härmed betyga att omförmälde
Tajkon med familjer, tillhopa nio personer, under fjorton dag till och med denna dag haft lägerplats
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och bott vid Herrängen i Brännkyrka församling i Stockholm samt att emot dem ingen anmärkning
förekommit.
Liljeholmen d. 3/9 1923
Aug Sjöstrand
Poliskommissarie

Musiker Josef Cari Tojken ankom till Dalarö d. 20 sept 1923 tillsammans med hustru.
Dalarö d. 20 sept 1923
G Öhman
Fjärdingsman

Ovannämnde person erhållit tillstånd att å Dalarö utföra musik under tiden 25 sept – 1 okt 1923.
Dalarö d. 21 sept 1923
G Öhman
Fjärdingsman

På begäran intygas, att svenske undersåten Josef Core Taikon, vilken vistats å Dalarö från den 29 sept
till dato jemte sin familj, har under denna tid visat mycket gott uppförande, och har inga som helst
anmärkningar anförts.
Dalarö den 15 okt 1923
G Öhman
Fjärdingsman

På begäran intygas att svenske undersåten Josef Tori Taikon som med familj (9 personer) vistats här
under en vecka, i allt uppfört sig mycket hedrande under denna tid och ej på något sätt gjort sig
skyldig till något varå anmärkning kan göras.
Västerhaninge d. 23/10 1923

Uppvisat å Haninge distrikts landsfiskalskontor den 27 okt 1923 betygas
Emil Wahlroth

Att Josef Cori Taikon som jämte familj vistats vid Tungelsta i Västerhaninge socken, under tiden 24
okt – 6 november 1923 uppfört sig väl, varför någon anmärkning mot honom eller hans familjs
medlemmar ej förekommit intygas
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Tungelsta i landsfiskalskontoret den 6 november 1923
S Krumlinde
1,Landsfiskal

Josef Cari Taikon med familj har vistats här från den 8 till den 28 november. Någon anmärkning mot
honom eller hans familjemedlemmar har ej förekommit vilket härmed på begäran intygas.
Nynäshamn i poliskommissariekontoret den 28 november 1923.
Verner Wallin [?]
Poliskommissarie

På begäran intygas att svenske undersåten Josef Cori Taijkon som med familj vistades här under tiden
18/1 – ½ -24 i allt uppfört sig mycket hedrande under denna tid och ej på något sätt gjort sig skyldig
till något varå anmärkning kan göras.
Frösunda d. ½-24
KA Franzén
[stämpel:] Fjärdingsman

Cari Taijkon med sällskap som vistats några dagar i Rö socken har under denna tid uppfört sig
ordentligt intygar
Rö den 18 februari 1924
G Nyström
Fjärdingsman

J.C. Taijkon med familj har vistats här i fjorton dagar; ingenting att anmärka.
Rimbo den 4 mars 1924
O Ljungqvist
Landsf.

På begäran intyas att svensa undersåten Josef Cori Taijkon som med familj vistas här i 14 dagar och i
allt uppfört sig mycket hedrande under denna tid och ej på något sett jort sig skyldig till någon vidare
anmärkning kan göras.
Almunge den 2/4 24
Hj Hedlund
Fjärdingsman
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Zigenarefamiljen Cori Taijkon har under en tid af 14 dagar haft sina tält uppslagna å Brukets mark
invid Lenna och intygas härmed att samtliga familjemedlemmarna under vistelsen här uppträdt på
ett städat och ordentligt sätt.
Lenna Bruk 16/4 – 24
[stämpel:] Lenna Bruks aktiebolag
A Odén
Kamrer

Härmed intygas att familjen Taijkon som vistats å min egendom i 2 veckor, uppfört sig fullt korrekt.
Skönsmon den 16/7 – 26
JO Andersson
Maskinmästare

Uppvisad den 20/7 1926 för avflyttning till Indals-Lidens s:n den 29/7 1926. Under familjens vistelse i
Indal är intet att anmärka mot dess uppförande.
Indal den 29/7 1926
e.f.
Carl Edlund

Härmed intygas att familjen Taijkon som vistas härstädes en veckas tid, uppfört sig fullt korrekt och
utan anmärkning
Indals-Liden den 4/8 1926
Gunnar Ahlberg
Fjärdingsman

Härmed intygas att familjen Taijkon som vistats härstädes en veckas tid uppfört sig korrekt och utan
anmärkning.
Bispgården d. 17 aug 1926
JO Ljung
Fjärdingsman
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Härmed intygas att familjen Taijkon som vistats härstädes under tre dagar uppfört sig korrekt o utan
anmärkning.
Bräcke d 20/8. 1926
[Stämpel:] Landsfiskalen i Bräcke landsfiskalsdistrikt
GWG

Familjen Taikon har vistats härst. Sedan 20/8 och finnes, såvitt jag har mig bekant, intet att anmärka
mot deras uppförande.
Stavre 26/8 26
AF Bergstrand
Landsfiskal

Familjen Taikon har vistats i Brunflo sedan den 26 aug. 1926 och har under denna tid såvitt det
kommit till min kännedom någon anmärkning icke förekommit mot deras uppträdande.
Brunflo den 7 sept 1926.
O Persson
[stämpel:] Landsfiskalen i Brunflo distrikt

Familjen Taikon har vistats härstädes sedan den 22/10 1926 och finnes såvitt jag har mig bekant intet
att anmärka mot deras uppförande.
Nälden 29/11 1926
Gösta Leander
Landsfiskal
[stämpel:] Rödöns landsfiskalkontor

Att familjen Taikon vistats här från den 29/11 1926 till den 2/2 1927 intygas
Skönsmon den 2/2 1927
L Karlsson
[stämpel:] Skönsberg och Skönsmons polisuppsyningsmanskontor

Att familjen Taikon från den 2 februari 1927 till den 9 mars 1927 vistats i Fränsta och har under
denna tid ingen anmärkning mot densamma förekommit, betygar
Torp, Fränsta den 9 mars 1927
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Lb Sandberg
t.f. fjärdingsman
Carl Styrlander
Landsfiskal
Gn Lars B Sandberg

Att familjen Taikon från 18/3 – 30/3 vistats här i Forsås å Strönäs AB:s jordområde och har inga
anmärkningar mot dem försports.
Ådalsliden den 30/3 27
O Jonsson

Att familjen Taikon vistats här fr. d. 5 april – 12 april 1927 och för därunder ingen anmärkning mot
deras uppträdande försports, intygas
[stämpel:] Hoting i Tåsjö distrikts landsfiskalskontor den 12.4 1927 Thn Carlson.

Att familjen Taikon vistads här i 4 dygn utan anmärkning
KE Arkén
[stämpel:] Sveriges statsbanor 25 April 1927 Häggenås

Att familjen Taikon som under fem dagar vistats här uppträtt utan anmärkning från Polisens sida
Gefli[?]udden den 18/5-27
[oläslig namntecking]
Polisen[?]

Att familjen Taikon som vistats här under tiden 22 – 29 juni 1927, icke givit anledning till anmärkning
av något slag, intygar
Bro 29/8 27
John Johnsson

Att familjen Taikon som vistats i Skälby inom detta distrikt under tiden 29/6 – 4/7 1927 icke, såvitt till
min kännedom kommit givit anledning till anmärkning av något slag, betygar
[Stämpel:] Enköping i Åsunda distrikts landsfiskalkontor den 5 juli 1927
Bef
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Håkan Tomasson
Förestående gäller till den [stämpel:] 11 jul 1927

Att familjen Trikom uppehållit sig här sedan d. 27 juli och under tiden uppfört sig på ett hedrande
sätt intygas.
Ingelsby d. 2/8 – 27
A E Olsson
Insp.

Att familjen Trekon som uppehållit sig vid Zinkgruvan under den 15 Augusti till den 22. I samma
månad, under tiden icke gifvit någon anledning till anmärkning, utan allt godt. Intygas
Zinkgruvan
Fjärdingsman Oscar Jansson

Att familjen Taikon under sin vistelse i Askersund åt oss utfört div förteningsarbete, vilket arbete
blivit utfört till vår fulla belåtenhet.
Askersund 9/9 1927
[stämpel:] Askersund bryggeri AB
Anders Nilsson

[stämpel:] Fästingspolisen i Karlsborg Nr…
Att familjen Taikon som bott här omkring en månad icke mig veterligt givit anledning till anmärkning,
utan städse uppträtt hänsynsfullt mot befolkningen, varder härmed intygat.
Karlsborg d 10/12 – 1927
Joh Wilh Frans..[?]

[Tom sida]

Härmed intygas att familjen Taikon utfört div. förteningsarbetet för kårens räkning vilket utförts till
full belåtenhet Klg d. 26/11 – 27
[stämpel:] CW Nyström Kungl Göta ingenjörskår Köksföreståndaren
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Härmed intygas att familjen Taikon utfört div. förteningsarbeten för K10s mark. Vilket arbete utförts
till full belåtenhet.
Karlsborg d 26/11 27
CF Carlén
Mark. föreståndare

Att familjen Josef Taikon, som varit bosatt vid Rosslinge å Vallby sn under 21 maj – 12 juni icke
veterligt givit anledning till anmärkning; intygar Eskilstuna i Österrekarne distrikts kandfiskalskontor
den 12 juni 1928
Ivan Korsell
[stämpel:]
T.f. landsfiskal Ivan Korsell Eskilstuna

Att familjen Josef Taikon vistas i Odensbacken under tiden 7/7 – 14/7 1928 och därunder verkställt
div. förtenningsarbeten samt att någon anmärkning mot deras uppförande icke förekommit, betygas.
Odensbacken den 14 juli 1928
Harald Molin
[stämpel:] Landsfiskal i Askers distrikt Odensbacken

Familjen Taikon som vistats å Läppe - gård under en vecka har utfört förtenningsarbete åt oss till full
belåtenhet samt uppfört sig mycket väl.
23 juli 1928 Gunnar Eriksson
Läppe – gård

Förenämde familj Taikon har under sin vistelse i Floda sn ej gifvit någon som helst anledning till
anmärkning.
Floda d. 13/8 1928
John Seterström
Polis- och fjärdingsman

Har ej heller inom Sköldinge socken, under sin vistelse här 16 – 27 aug. såvitt känt är gjort sig skyldig
till någon anmärkning, intygar
Sköldinge d. 27 aug 1928
A F Sandberg
80

Polis o fjärdingsman

Under familjen Taikons vistelse härstädes 13 – 19 sept 1928 har ingen anmärkning mot dem
förekommit.
Nyköping den 19/9 1928
Karl Nylund
Landsfiskal

Härmed intygas att fam. Taiken inom Mönsterås köping uppfört musik under tiden 27 nov – 11 dec
28 med gott uppförande
Mönsterås den 11/12 28
Hr Gräntz
[stämpel:] Poliskontoret Mönsterås

Härmed intygas, att musikern Taiken med familj uppehållit sig i Blomstermåla under tiden 12. Dec.
1928 – 9, jan. 1929. Samt att fam. Under nämnda tid visat ett gott uppförande.
Blomsermåla den 9/1 1929
Ernst Carlsson
Polis- och fj.man

I ovanstående instämmer undertecknad
Rockneby den 30/1 1929
Gustaf Andersson
Fjärdingsman

Härmed intygas att musikern Teikon med familj, uppehållit sig i Emmaboda under tiden den 27/2 –
19/3 1929, samt att familjen under nämnda tid visat ett gott uppförande
Emmaboda den 19/2 1929
Gösta Axelsson
Polisman

Härmed intygas det musikern Josef Teikon som med sin familj uppehållit sig i Lindås tiden den 20/3 –
2/4 1929 uppfört sig i alla hedrande, intygas
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Lindås den 2/4 1929
[oläslig namnteckning]
Ordningsvakt

Att musikern Teiken, som med familj upprhållit sig i Vissefjärda stationssamhälle under tiden 5/4 –
17/4 1929 och därvid utfört musik mm under nämda tid iakttagit ett gott uppförande. Samma vitsord
lämnas familjen i övrigt.
Vissefjärda d. 17/4 1929
Karl Karlman
Fjärdingsman

Att musikern Feiker som med familj uppehållit sig i Holmsjö under tiden 18/4 till den 23/4 1929
under tiden skött sig utmärkt som härmed intygas
Holmsjö den 23/4 1929
[?] Jönsson

Att musikern Josef Taikon som med familj uppehållit sig i Rödeby stationssamhälle under tiden 13/5
– 24/5 1929 uppfört sig utan någon som hälst anmärkning; intygar
Kestorp pm Rödeby 27/5 – 29
JA Svensson
Kronofjärdingsman

Att Musikern Josef Taiken med familj och sällskap uppehållit sig i Almaryd från den 27/5 till den 30/5
1929 uppfört sig på ett utmärkt sätt under sin vistelse härstädes intygas
Almaryd den 30/5 1929
Josef Pettersson
Fjärdingsman

Att musikern Josef Taikon och hans familj som vistats härstädes tiden 30/5 – 6/6 1929, fört en
hedrande vandel och ådagalagt ett gott uppförande; betygar
Eringboda d. 6/6 1929
Emil Carlsson
Fjärdingsman
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Att musikern Josef Taikon och hans familj; som vistats härstädes tiden 11/6 – 22/6 1929 uppfört sig
utan någon som helst anmärkning intygar
Konga den 22/6 - 1929
Joel Lindquist
Skogvaktare
Örnero Lantegendom..

Josef Taiken ankom hit med sällskap den 2/4 och har fått kvarstanna på grund af en af de kvinnliga
medlemmarna varit allvarligt sjuk – Mot deras uppförande är ingen anmärkning.
Lessebo 17 juli 1929
August Avdal[?]

Att musiker Josef Taikon med sällskap vistats härstädes under tiden 17/7 – 23/7 och därvid iakttagit
ett hedrande uppförande samt ej gifvit anledning till några anmärkningar intygas
Kosta den 23/7 1929
[stämpel:] Aktiebolaget Kosta glasbruk Sven Fogelberg
Holmegård[?]

Att Musiker Josef Taikon med familj uppehållit sig härstädes från den 10/8 – 16/8 1929 och uppfört
sig på ett utmrkt sätt samt utan någon anmärkning intygas
Boda glasbruk, Örsjö den 16/8 1929
[stämpel:] Boda Bruks Aktiebolag Arvid Reiner gen..Arvid Johansson

Att musiker Josef Taikon med familj som vistats i Gällerstad från den 23 aug till den 3 sept, uppfört
sig utan anmärkning betygas
Gällersta den 2 sept 1929
Linus Paulin
Fjärdingsman

Musikern Josef Taikon har uppehållit sig tillsamans med en familj Demitri under tiden 1/11 – 19/11
1929 å plats, som blivit dem medgiven i en Örebro stad tillhörigt område. Någon anmälan om
missförhållande har under denna tid icke inkommit till mig.
[stämpel:] Stadsingenjörskontoret Örebro
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Den 19/11 1929
Nils Hindestedt [?]
Stadsingenjör

Under tiden 11/12 – 29 – 11/3 – 30 då musikern J Taikon vistats i Örby villastad har ingen anmärkning
mot fam. Taikon förekommit.
Örby polisstation Älvsjö den 11 mars 1930
Gustav Ljustedt [?]
Polisman

Att musikern Josef Taikon, som tiden 14 maj – 13 juni 1930 inom Huddinge socken i Sthlms län givit
offentlige föreställningar icke givit anledningar till anmärkningar utan att såväl han som övriga i
sällskapet uppträtt på sätt att de vunnit sympati betygar:
Huddinge polisstation
Den 13/6 1930
[oläslig namnteckning]
Polisman

Ingen anmärkning i Hammarby socken 5 juli -29 juli 1930.
Eskilstuna den 22 juli 1930.
Sixten Sandberg
Landsfiskal

Att familjen Josef Taikon vistas i Moheda under tiden 1 – 8 oktober 1930 utan anmärkning.
Moheda d 8 okt 1930
Herman Bengtson
Landsfiskal

…..lunda gäller för vistelsen i Osby 6/11 – 14/11 1930.
[oläslig namnteckning]
Landsfiskal
[stämpel:] Landsfiskalen i Osby distrikt Osby
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Musikern Josef Taikon med familj har uppehållit sig i Lindås under tiden 16 – 26 januari 1931. Mot
denna familj som uppträder hyggligt och ordentligt, finnes intet att anmärka.
Lindås den 26/1 1931
Oskar Franzén
Ordningsvakt

Familjen Taikon som vistats i Vissefjärda stationssamhälle 2 månader, lämnas det vitsord att de
under tiden uppfört sig synnerligen väl.
Vissefjärda 5/5 1931
John Andersson
Köpman

Att familjen Tajkon, som vistats här i Långasjö på marknadsplatsen uppfört sig väl intygar
Oskar Wilhelmsson

Familjen Taikon har vistats i Ryds Tivoli Park från 22/6 till 30/6 1931. Med gott vitsord och inga
anmärkningar.
Intygas
Ryd den 30/6 1931
Carl G. Andersson
Parkägare

Familjen Tajkon har vistats inom kommunen från den 30/6 – 20/7 31 och därmed uppförts utan
anmärkning.
Asarum d. 20/6 1931
J Nilsson

Familjen Taikon har vistats i Gislaved under tiden 7/5 – 24/5 1932 mig veterligen utan anmärkning.
E Blomqvist
[stämpel:] Landsfiskalen i Gislaveds distrikt Gislaved
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Familjen Taikon har vistats i Lilla Edet under tiden 10/8 – 20/9 1932, utan anmärkning, betygar
T Sranne
[stämpel:] Landsfiskalen i Flundre distrikt

Familjen Josef Taikon som här vistats sedan den 20 dec 1932 till den 24 mars 1933 utan anmärkan
betygas
Södra Vi den 24 mars 1933
KA Forslind
Polisman

Vistats här 23/6 – 28/6
[stämpel:] Landsfiskalen Tanums distrikt

Familjen Josef Taikon, som vistats inom Bullarens distrikt under tiden 28/6 – 11/7 1933, har ej
föranlett någon anmärkning, betygas
[?] ..biberg
[stämpel:] Landsfiskalen i Bullarens distrikt

Familjen J. Taikon har vistats i Dals Eds socken under tiden 24/7 – 4/8 1933, därvid anmärkning mot
dem icke förkommit.
Ed den 4/8 -33
R Huss
t.f. landsfiskal

[stämpel:] Polismyndigheten Åmål
Familjen Josef Taikon, som har vistats här i staden under tiden 22 aug – 1 sept innevarande år utan
att någon anmärkning därvid förekommit. Betygas:
Åmål den 1 sept 1933
B Berbom
Poliskonst.

Familjen Josef Taikon, som har vistats i By socken. Säffle, under tiden 1 sept 1933 – 28 sept 1933 utan
att någon anmärkning emot dem förekommit, betygas
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Säffle den 28 sept 1933
[oläslig namnteckning]
t.f. landsfiskal i Näs distrikt

Familjen Josef Taikon, som vistats i Grums socken under tiden 28/9 – 9/10 1933, har ej föranlett
någon anmärkning. – Grums. Grums distrikts landsfiskalskontor den 9 oktober 1933
[oläslig namnteckning]

_____________________________________________________________________

Familjen Josef Taikon som vistats i Deje, Nedra Ullerud socken sedan början av febr mån till den 5
april 1934, och har under denna tid ej föranlåtet någon anmärkning.
Deje i poliskontoret den 5 april 1934
Hjalmar Ståhl
Polisman
[stämpel:] Poliskontoret Deje

Familjen Josef Taikon har vistats i Munkfors, Ransäters socken, sedan den 5 april 1934, har ej
föranlett någon anmärkning. Familjen har legat i Gamla Folkparken tillhörande Uddeholms AB
Munkfors i Poliskontoret den 26 april 1934
Aug Bengtson
Polisman
[stämpel:] Ransäters polisditr. Munkfors

Musikern Josef Taikon med familj har vistats i Råda från och med den 26 april 1934, har ej föranlett
någon anmärkning. Familjen har legat å Uddeholms bolags mark i Råda.
Råda den 11 maj 1934
HermAndersson
Polisman

Musikern Josef Taikon med familj har vistats i Byn, Ekshärads socken, under tiden från och med den
11 t.o.m. den 23 maj 1934 å därstädes förhyrd plats utan anmärkning, betygar
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[stämpel:] Ekshärad i Ekshärads landsfiskals- distrikts kontor den 23/5 1934.
[oläslig namnteckning]

Musikern Josef Taikon med familj har vistats i Sysslebäck, Dalby socken, under tiden från och med
den 25 juni 1934 å därstädes förhyrd plats utan anmärkning, betygar
[till hälften oläsbar stämpel:] Likenäs i Fi……….den 25 juni 1934
G Olsson

Familjen Josef Taikon, som vistats i Torsby under tiden 25/6 – 6/7 1934 har icke härstädes föranlett
anmärkning emot sig, betygas ./.
Torsby i landsfiskalskontoret 5/7 1934
G Löfvenholm

Familjen Josef Taikon som under tiden 11/8 – 30/8 1934 uppehållit sig i Kil, icke härstädes föranlett
anmärkning,
Intygar
[oläslig namnteckning]
Landsfiskal

Familjen Josef Taikon som under tiden 31 augusti 30 september 1934 vistats inom detta distrikt, har
icke föranlett anmärkning under denna tid, betygar
Arvika 30/9 -34
Gösta Lund
Tf landsfiskal
[stämpel:] Landsfiskalen i Arvika distrikt

Avser vistelse i Charlottenberg 1 – 17/10 1934 har anmärkning ej förekommit
[oläslig namnteckning]
[stämpel:] Landsfiskalen i Charlottenbergs distrikt

Familjen Josef Taikon har vistats å Hillringsberg under tiden 14 – 28 nov 1934 och har någon anl till
anmärkning mot dem icke förkommit.
Hillringsberg den 28/11 34
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AC Lundgren
Inspektor

Att Josef Taikon med sällskap uppehållit sig i Karlskoga – Bofors under tiden den 7de till och med
denna dag utan att veterligen någon anmärkning mot deras uppförande förekommit; beygas
Karlskoga distrikts landsfiskalkontor den 26 mars 1935.
C Insulander
[stämpel:] Landsfiskalen i Karlskoga distrikt Karlskoga

Att Josef Taikon uppehållit sig i Ljusnarsbergs distrikt under tiden den 1 maj till denna dag och givit
dansuppvisningar utan att någon anmärkning mot deras uppförande förekommit betygas
Kopparberg den 14 maj 1935
Anders Larsson
[stämpel:] Landsfiskalen i Ljusnarsbergs distrikt – Kopparberg

[stämpel:] från Polismannen Ramsbergs distrikt Ramsberg
Familjen Taikon har under tiden 25maj tom den 4 juni 1935 vistats härstädes samt därvid anordnat
danstillställningar, och har något klagomål ej inkommit beträffande deras uppförande vilket härmed
intygas.
Ramsbergs socken d 4-6 1935
Elis Almberg
Polisman

Familjen Taikon har under vistelsen härstädes (tiden 19-25 juni 1935) uppfört sig på ett i allo
mönstergillt sätt, vilket härmed är ett nöje att intyga.
Fredriksberg den 25/6 1935
Georg Larsson
Fjem. I Löfnäs distrikt

Familjen Taikon har under tiden 26/6 – 3/7 vistats i Nås utan anmärkning, betygar:
Nås den 3 juli 1935
Erik Rooth
Landsfiskal
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Familjen Taikon har under tiden från och med den 22/8 till och med den 29/8 1935 i
Nordmarkshyttan inom Nordmarks socken vistats utan någon anmärkning, betygas:
Finnmossen den 29/8 1935:
Olof Hallberg
Fjärdingsman

Familjen Taikon har vistats i Filipstad tiden 29/8 – 24/9 1935 utan anmärkning.
[stämpel:] Filipstads distrikts landsfiskalskontor 24 september 1935
Axel Norrden
Landsfiskal

Familjen Josef Taikon har under tiden 7/7 – 27/7 vistats i Rimbo och för allmänheten anordnat dans.
Någon anmärkning vare sig i ordningshänseende eller på annat sätt har icke förkommit.
[stämpel:] Landsfiskalkontoret i Rimbo den 27/7:36
[osläslig namnteckning]
Landsfiskal

Under vistelsen i Hökhuvud mig veterligt ingen anmärkn.
Gimo den 9/9 1936
[stämpel:] Gimo- Österby bruks Aktiebolag Gimo skogskontor EJ Paulsson [?]

Under vistelsen vid Sandgroparna, Österbybruk, har mig veterligt ingen anmärkning gjorts.
Österbybruk den 26/9 1936
[stämpel:] Gimo-Österby bruks aktiebolag, Österby skogsförvaltning
Anders Hansson

Under vistelsen i Östervåla mig veterligen ingen anmärkning. Våla distrikts landsfiskalskontor den 9
nov 1936
AE Anner..[?]

[stämpel:] Landsfiskalen i Våla distrikt Östervåla Västmanlands län
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Under vistelsen i Nora socken har mig veterligen ingen anmärkning gjorts.
Tärnsjö d. 1/12 1936
G Eriksson
Fjärdingsman

Såvitt för undertecknad är känt har icke någon anmärkning förekommit mot familjen Taikon, som
vistats i Almunge fr. o. m. den 8/1 t.o.m. den 6/4 1937, under denna deras vistelse i Almunge, intygas
härmed på begäran.
Almunge den 6/4 1937
Olov Yngve
Fjärd.man i Almunge o Faringe s:nars polisdistrikt

Under vistelsen i Husby Långhundra från den 7/4 1937 tills den 10/5 1937 Har ej någon anmärkning
förekommit mot familjen Taikon.
Husby Långhundra10/5 37
K Eriksson
Fjärdingsman

Familjen Taikon ankom till Limedsforsen den 27/5 -37
Albin Nordström

Under vistelsen i Limedsforsen 27 maj – 3 juni 1937 har inga anmärkningar förekommit mot familjen
Taikon, betygas
Lima i landsfiskalskont. 3/6 -37
Albin Nordström

Ingen anmärkning under vistelsen i Sälen 3/6 – 14/6 1937 betygar
K Nordström
Tf landsfiskal i Transtrands distr

Familjen Taikon ankom till Särna 21/6 1937
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[oläslig namnteckning]
Landsfiskal

Familjen Taikon ankom till Älvdalen d. 21/7 1937
Anders [oläsligt]

Familjen Taikon ank. Till Mora 12/8 97 och avreser 24/8 37. Ingen anmärkning
Mora d. 24/8 1937
Gustaf Tengqvist[?]
Landsfiskal

Familjen Taikon ankom till Orsa 25/8 och avreser den 20/9 1937, därvid ingen anmärkning framställts
under tiden Orsa 16/9 -37
Gunnar [?]
Tf landsfiskal

Att familjen Taikon vistats i Furudal t.o.m. denna dag utan anl. Till någon anmärkning, betygar.
Furudal i Ore dts lf. Kont. 19/10 37
[oläslig namnteckning]
[stämpel:] Landsfiskalen i Ore distrikt Furudal Rt 25

Att familjen Taikon vistats i Finnstuga, Voxna socken fr.o.m. 20 okt – 2 nov 1937 och att ingen
anmärkning angående vistelsen föreligger, betygar
Vrena den 2 nov 1937
Gustaf Eriksson
Fjärdingsman

Under vistelse i Östanvik, Ore socken, ingen anmärkning.
Furudal d. 22/3 1938
Erik Gidlund[?]
Tf fjerdingsman
[stämpel:] Fjärdingsmannen i Ore distrikt Furudal
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Josef Taikon m. familj har vistats i Bjursås under tiden fr.o.m. 30/3 t.o.m. 1/5 1938. Ingen
anmärkning. God ordning i lägret.
Bjursås 1/5 1938
Olof Regnell[?]
Landsfiskal

Josef Taikon, enligt föreläst åldersbetyg född 28/8 1901 och från Lundby församling; har vistats i
Rättvik fr.o.m. 14/5 t.o.m. 24/5 1938 utan att anledning till anmärkning förekommit, såvitt för mig är
känt. Rättviks landsfiskalskontor den 24 maj 1938
[oläslig namnteckning]
[stämpel:] Landsfiskalen Rättvik

Familjen Taikon ankom till Bonäs, Mora 8/6 och vistats där t.o.m. 21/6 1938; varvid ingen
anmärkning framhållts mot dem.
Wåmhus 21/6 1938
V Schelin
[stämpel:] Landsfiskalen Wåmhus

Familjen Taikon ank. till Mora d. 27/7 38 och vistats här till och med 4/8 19[3]8
Gustaf Tengqvist [?]
[stämpel:] Landsfiskalen i Mora

Fam. Taikon ankom hit den 14/9 1938. Bor gärdet Svärdsjö d. 15/9 38
Einar Hamberg
Landsfiskal
[stämpel:] Landsfiskalen i Svärdsjö distrikt Svärdsjö

Familjen Taikon har uppehållit sig inom Säters fr. d. 28/9 – 12/10 1938 utan anmärkning
Hedemora 21/10 1938
V Lambert
Landsfiskal
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[stämpel:] Landsfiskalen i Hedemora distriktet

Familjen Taikon har vistats här i Hedemora stad fr. d. 15/10 – 1/11 1938 utan anmärkning
[stämpel:] Drätselkontoret Hedemora d 1 Nov 1938
Jenny Gustafsson
Stadskassör

Josef Taikon med familj har vistats inom Ore distrikt under tiden 17/3 – 24/4 – 39 utan anledning till
anmärkning, beygar Ore distrikts landsfiskalskontor den 24/4 – 39
e.f.
Rolf [?]

[stämpel:] Landsfiskalen i Ore distrikt Furudal

Josef Taikon med familj har vistats inom Loos distrikt under tiden 25/ - 22/5 1939 utan
anmärkning; Intygas
Loos landsfiskalskontor den 22 maj 1939
G Malmgren

Att Josef Taikon med familj vistats i Färila under tiden 23/5 – 7/6 1939 samt att anmärkning
emot honom icke förekommit intygas
Färila den 7 juni 1939
CO Dickens
Landsfiskal

Josef Taikon med familj har vistats inom Brunflo distr under tiden 1 – 13 juli 1939 utan
anmärkning, betygar
Brunflo den 13 juli 1939
Olof Gärdin
t.f. Landsfiskal
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Ej anmärkning mot familjen Taikon under sin vistelse här 1 – 7 sept 1939 betygas
Överhogdal den 7/9 39
Jonas Holm
Fjärdingsman
[stämpel:] Fjärdingsmannen Överhogdals sn

Ej anmärkning mot fam. Taikon under deras vistelse i Arbrå 21/11 – 12/12 1939 Arbrå d.
12/12 – 39
Agne Lind[?]
[stämpel:] Landsfiskalen i Arbrå

Ingen anmärkning mot familjen Taikon inder den tid de vistats i Gnosjö
Gnosjö distr 12/3 – 40
Eric Ericsson
[stämpel:] Eric Ericsson Fjärdingsman Tel 46 Gnosjö Tel 46

Familjen Taikon kom till Anderstorp den 2 april 1940. Såvitt mig är känt har det ej
förekommit någon anmärkning mot familjen Taikon.
Anderstorp den 29/4 1940
Einar Olsson
[stämpel:] Fjärdingsmannen i Gislaveds polisdistrikt Anderstorp

Mot familjen Taikon som sedan den 29 april vistats här i distriktet har mig veterligt ingen
anmärkning förekommit.
Smål. Rydaholm d. 17/5 1940
I Leander
[stämpel:] Fjärdingsmannen i Rydaholms polisdistrikt Smål. Rydaholm

Ingen anmärkning mot familjen Taikon under vistelse i Moheda 27/5 – 6/6 1940
Herman Persson
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Landsfiskal

Mot familjen Taikon som vistats i Lamhult tre veckor har mig veterligen ingen anmärkning
förekommit.
Lamhult 1 juli 1940
Inge Björklund
Fjärdingsman

Mot familjen Taikon som under fjorton dagars tid vistats i Smål Rydaholm har mig veterligt
ingen anmärkning förekommit.
Smål. Rydaholm d. 8/8 1940.
T Leander
Fjärdingsman

Att familjen Josef Taikon, som
Vistats i Eringsboda under cirka fjorton dagar, under denna tid uppfört sig på ett i allo
hedrande sätt, intygas härmed
Eringsboda den 11/11 1940
Emil Carlsson
Fjärdingsman

Att familjen Josef Teikon som vistats i Vissefjärda under en tid av 2 månader – 15/1 – 21/3 -,
har uppfört sig mönstergillt varför skäl till anmärkning icke förekommit, varder härmed på
begäran intygat
Vissefjärda d. 21/3 – 41
Karl Backman
Fjärdingsman

Att familjen Josef Taikon, som uppehållit sig här fr o m den 21 mars t o m den 17 april 1941,
uppfört sig väl och utan anmärkning. Betygar
Påryd den 17 april 1941
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Walter Schelin
[stämpel:] Landsfiskalen Walter Schelin Påryd

Mot familjen Josef Taikon som vistats här i Tvärskog ca 14 dagar har mig veterligen ingen
anmärkning förekommit.
Tvärskog den 14/5. 1941.
Hj Andersson

Att familjen Josef Taikon, som under tiden från och med den 15 maj t.o.m. den 3 juni 1941,
uppehållit sig i Kulltorp, Arby sn, uppfört sig mycket väl och utan anmärkning, betygas
Loverslund den 3/6 – 41
Bertil Carlsson
Polisman

Att familjen Josef Taikon, som vistats i Jämjö socken under tiden d. 16 t.o.m. d. 22 juli 1941
uppfört sig mycket väl; betygar
Jämjöslätt d. 22/7 – 41
Sven Kristiansson
Fjärdingsman

Att familjen Josef Taikon som vistats dels i Biskopsberg och dels i Krogsmåla i Augerums
socken under 1 månad har under denna tid uppfört sig på ett i allt hedrande sätt intygas
härmed:
Kättilsmåla 20/8 – 41
Manne Lerby
Fjärdingsman

Att familjen Taikon såväl som överiga medföljande till lägret hörande personer vistats inom
Hovmantorps sn:e under tiden 14 okt. till 30 okt. 1941 och att de här skött sig på bästa
tänkbara sätt såväl i som utom lägret vilket härmed intygas.
Hovmantorp den 30 okt 1946
Johan Åkesson
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[stämpel:] Fjärdingsmannen i Hovmantorps Polististrikt

Att familjen Josef Taikon jämte övriga medresande i lägret vilka vistats i Alnaryd, Tvings
socken från den 14/5 till 4/6 1942 under denna tid uppfört sig på ett hedrande sätt såväl
utom som i lägret, intygar.
Alnaryd den 4/6 1942
Josef Enarsson
[stämpel:] Fjärdingsmannen i Tvings s:ns polisdistrikt, Alnaryd

Att familjen Josef Taikon jämte övriga medresande i lägret vilka vistats i Aspö socken fr d 15
juli t.o.m. 4 aug 1942, under denna tid såväl i som utom lägret uppfört sig på ett hedrande
sätt intygar
Aspö den 4 – aug 1942
Arne Kronndahl
Fjärdingsman

Musiker Josef Taikon med familj har vistats här fr.o.m. 3 t.o.m. den 30 oktober 1942 och har
någon anmärkning mot dem icke förekommit.
Vissefjärda 30/10 1942
[oläslig namnteckning]
Landsfiskal

Musikern Josef Taikon med familj har vistats i Lenhovda från och med 9/2 1943 till den 31/3
43 och har ej någon anmärkning mot dem förekommit av något slag intygas
Lenhovda den 31/3
Henry Lilja
E: fjärdingsman
[2 stämplar, en upp och ner:] Tjänsteförsändelse från Fjärdingsmannen / Fjärdingsmannen i
Lenhovda distrikt

Musiker Josef Taikon med familj som vistats i Lids socken en tid av tre veckor har under
denna tid uppfört sig utan någon som helst anmärkning.
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Betygas Kappsta den 30/8 1943
Ane Andersson
Fjärdingsman

Musikern Josef Taikon med familj som vistats i Trosa – Vagnhärad socken från den 21/4 till
den 17/5 1944 och har under denna sin vistelse uppfört sig städat och utan någon som helst
anmärkning, vilket härmed betygas.
Vagnhärad den 17 maj 1944.
Carl Skanertz[?]
[stämpel:] Fjärdingsmannen i Trosaortens polisdistrikt
Vagnhärad

Musikern Josef Taikon med famalj som vistats i Hölö socken från den 25/5 till den 15/6 1944
har under denna tid uppfört sig mycket städat och ordentligt och utan någon som helst
anmärkning, varder härmed intygat.
Hölö den 15/6 1944
Gottf. Lindkvist
[stämpel:] Fjärdingsmannen i Trosaortens polisdistrikt Hölö

Musikern Josef Taikon med familj har under tiden 16/6 och till d. 10/7 vistats i Över-Järna
har under denna tid icke givit anledning till anmärkning av något slag, betygas
Järna d. 10/7 1944
Edw [?]
[stämpel:] Fjärdingsman i Över- och Ytterjärna polisdistrikt Järna d. 10/7 1944

Musikern Josef Taikon mas familj, som vistats i Nykvarn under tiden 16/7 – 21/8 1944, har
under denna tid uppfört sig mycket atädat och ordentligt, varför de härifrån kunna erhålla
de bästa vitsord. Någon som helst anledning till anmärkning har icke förekommit.
Nykvarn den 21/8 – 44
Holger Andersson
[stämpel:] Fjärdingsmannen i Turinge sockens polisdistrikt, Nykvarn
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Musikern Josef Taikon med familj, vilken vistats i Trosa – Vagnhärads socken sedan de sista
dagarna i november 1945 till den 20 maj 1946. De har under denna sin vistelse inom
Vagnhärad, uppfört sig på ett hedrande sätt, såväl i som utom sitt läger, varför någon
anmärkning beträffande familjen Taikon ej förkommit, kan med detta betygas.
Vagnhärad den 20/5 – 1946
Carl Johansson
[stämpel:] Fjärdingsmannen i Trosaortens polisdistrikt Vagnhärad

Att musikern Josef Taikon, med familj, vistats och haft läger å Prostgårdens mark inom
Västerhaninge socken under tiden 22 maj – 16 juni 1946 intygas. Några anledningar till
anmärkningar från myndigheter eller allmänheten har icke förkommit varför de torde kunna
rekommenderas till det bästa.
Västerhaninge den 16 juni 1946
Hans Nordqvist
[stämpel:] Fjärdingsmannen i Västerhaninge polisditrikt Västerhaninge

Att musikern Josef Taikon med familj, som under sommaren 1946 vistats inom Sorunda
landsfiskalsditrikt, Stockholms län, gjort sig känd för ordentlighet o pålitlighet och har på
intet sätt förekommit någon anmärkning rörande den Taikonska familjens levnadssätt. På
grund av detta synes mig de allra bästa rekommendationer kunna lämnas.
[stämpel:] Ösmo i Sorunda distrikts landsfiskalskontor
30 augusti 1946
Bertil Svedberg

Familjen Josef Taikon har under sommaren 1947 vistats inom Ösmo socken och har under
denna tid ingen anmärkning förekommit varken från kommunala – eller polismyndigheter.
E Pierre
Komm.nämndens ordf

[med blyerts, svårläst:] borta och lerom och fori

[Tomt blad]
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Detta är bokens första sida med anteckningar
J.C. Taikon har för Stockh. Sjukh. utfört diverse lagning å fårtenning af större kopparkittlar m.m. Allt
till full belåtenhet
Stockholms Sjukhem d 26.2 1919
S. Norrby
[oläsligt]

J.C. Taikon har för V. Löfsta ålderdomshem utfört reparationer af kopparkärl och förtenning till full
belåtenhet.
Den1.10 1919 A. Sidfeldt.
J.C. Taikon har till Stockholms Arbetarhem utfört diverse reparationer å förtenning av större o
mindre koppar och bleck kärl allt till mycken belåtenhet.
Rickomberga gård 16.6. 1919
L. Dahl föreståndarinna.

J.C. Taikon har till Stadshotellet i Sollefteå utfört ett flertal förtenning samt lagning av kastruller och
får jag härmed erkänna att arbetet utfallit till full belåtenhet.
Sollefteå 15 mars 21.
O. Åberg
Källarmästare

Herr J.C Taikon har för Järnvägshotellet Bräcke utfört förtenningsarbete omfattande hela
köksuppsättningen och han har utfört detta arbete noggrant och till min synnerliga belåtenhet. Han
rekommenderas med nöje hos envar som behöver ett bra arbete utfördt.
Bräcke den 1.7 1921
Sven Lindskog
Källarmästare

Herr G.C Taikenen har utfört vackert arbete och rekommenderas.
Hållerud den 26/7 1921
Maria Hellström

Herr Taikon har förtennat skålar och laboratorieutensiliser till full belåtenhet
[stämpel:] Apoteket i Mörsil
J. Bergström
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Herr J.C Taikon har utfört förtenningsarbete omfattande halfva köksuppsättningen och har utfört
detta arbete noggrant och till min fulla belåtenhet, samt rekommenderar honom till dem som har
användning för hans tjänst.
[stämpel:] Grand Hotel Åre
Gunnar Franzén

Herr J.C Tajkon har härstädes förtennat och rep. en del dåliga kastruller och utfört arbetet till
utmärkt belåtenhet.
Katrineholm den 18/2 -22
[stämpel:] Järnvägshotellet. Katrineholm L. Bergman

Instämmer i föregående intyg, rekommenderar Tajkon
Ålderdomshem Bie den 15/3-23
C Storm

Herr J.C Taikon har åt mig förtent och repareradt kopparkärl och utfört arbetet mycket väl till min
belåtenhet.
Gimmersta den 4 april 1923
Inga Bonde

Familjen Taikon har utfört förtenningsarbeten för mejeriet härstädes, bl.a. 1 st mjölkbasäng, i pastör
à mjölkkylare à gräddkylare, alla arbeten blivit utfört till min belåtenhet.
Brunflo d 30/8 1926
[stämpel:] Brunflo Nya Mejeri Aktiebolag
A.E. Jonsson

Att familjen Tajkon som vistas härstädes under tiden 2-12 augusti och under tiden utfört
förtenningsarbeten och under tiden icke gifvit anmärkning av något slag intygas
Askersund den 12 aug. 1927
Axel Molin
Förste polisman

[Här har sidor från en äldre bok bundits in. Årtal 1897]

102

