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Til guttenes øy
I slutten av oktober 2004 gjorde Bergen Skolemuseum sin første tur til Ulvsnesøy i
Sørfjorden. Den lille øya ligger vakkert til like utenfor Bruvik på Osterøy, med det
gamle industristedet Vaksdal på motsatt side av fjorden. Dette er akkurat der fjorden
vider seg ut før den svinger nordover og smalner inn. Med mektige fjellsider på begge
sider befinner vi oss i et klassisk vestnorsk fjordlandskap.

Fra Vaksdal til Ulvsnesøy gikk turen med båten Ulf, tilhørende Bergen Fengsel. Siden
1981 har nemlig Ulvsnesøy vært en avdeling under Bergen Fengsel. 31 av fengselets
innsatte kan i dag sone på den frodige øya mellom fjellene.Vårt anliggende denne
oktoberdagen var imidlertid ikke denne delen av øyas historie, men de forutgående
hundre år.

Helt fra 1881 og opprettelsen av Ulfsnæsøens Opdragelsesanstalt for vanartede og forville-
de Gutter til 1980, da Ulvsnesøy off. skole ble nedlagt, har Ulvsnesøy vært en øy for gut-
ter - generasjoner av gutter med et spesielt behov for oppdragelse. Først omkring 30
av gangen, på det meste rundt 60, mot slutten langt færre. Betegnelsen på disse
«øyguttene» har skiftet gjennom historien: Fra «vanartede og forvildede gutter» til
«forsømte gutter», før spesialskoleloven av 1951 innførte det mer moderne klingende
«gutter med tilpasningsvansker».

Det var ikke bare på Ulvsnesøy man samlet slike gutter. På slutten av 
1800-tallet hadde landets fire største byer hver sin anstalt. Et av disse anleggene,
Falstad Opdragelsesanstalt, ble lagt på Ekne ved Trondhjemsfjorden. Hovedbygningen
huser i dag Falstadsenteret - et nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter for kri-
gens fangehistorie og menneskerettigheter.

Skolemuseet og Falstadsenteret er etterhvert blitt godt kjent med hverandre gjennom
felles deltagelse i ABM-Utviklings Brudd-prosjekt. Og det var nettopp på en Brudd-sam-
ling at vi kom til å stikke hodene sammen og snakke om at vi burde lage en utstilling
om skolehjemmene med utgangspunkt i Falstad og Ulvsnesøy.Tanken var at vi ved å gå
tilbake til oppdragelsesanstaltene og skolehjemmenes tidlige historie, kunne bidra med
et bakteppe til tidens debatt om og oppgjør med disse institusjonene.

Ulvsnesøy i Sørfjorden. Foto: Bergen fengsel, avd.Osterøy.
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Som statlige skolehjem for forsømte gutter var Falstad og Ulvsnesøy del av et felles sys-
tem. Samtidig uttrykker deres historier forskjellige nyanser og variasjoner innenfor dette
systemet.Ved sin beliggenhet var for eksempel Ulvsnesøy et typisk eksempel på det
ledende prinsippet om at slike institusjoner burde isoleres på øyer. Falstad utmerket seg
derimot som den eneste av anstaltene med fastlandsbeliggenhet.

Ytre sett er ikke dagens Ulvsnesøy mye forandret fra guttenes dager. Fortsatt er den
store hovedbygningen fra 1904 øyas sentrale punkt. Spredt omkring ligger en rekke byg-
ninger som alle går tilbake til skolehjemsperioden, som den vakre bestyrerboligen fra
1901, gårdsbestyrerens hus og de gamle verkstedshusene. På østsiden, mot Vaksdal, ligger
gårdsdriftsbygningene og noen nyere bolighus for ansatte. Landskapet på øya er parkmes-
sig, preget av sirlig opparbeidete stier, veger og steinmurer, det meste, får vi tro, lagt opp
av barnehender. Syd for hovedhuset ligger dessuten fotballbanen, «Ulvsnesøy Stadion» der
vi av arkivene kan se at ulvsnesøyguttene blant annet spilte turneringer mot lag fra andre
spesialskoler.

Før vår første reise til Ulvsnesøy var vi blitt advart om mange store ryddesjauer som
hadde funnet sted opp gjennom årene, gjerne med påfølgende store bål.Våre museale for-
håpninger om  gjenstandsfunn var altså  ganske begrensede. Innvendig er det heller ikke
mye som minner om institusjonens tidlige år med store sovesaler, klasserom og dagligstu-
er.Takene er senket og nye vegger satt inn, slik at huset nå er delt opp i et sett mindre
leiligheter.

Desto større inntrykk gjør det når man her og der kommer over levninger fra guttenes
dager: På et loft finner vi en kasse med gamle undervisningsplansjer, noen skolebøker og
en filmfremviser. På en hylle står bestyrerens gamle telefon og i kjelleren under gårdsbe-
styrerboligen et velbrukt kastespyd for barn. Flere steder på øya dukker det opp gamle
skomakersymaskiner og, ikke minst, i kjelleren under bestyreboligen, en svær kasse med

gamle skomakerlester.
Skomakerverkstedet var et
typisk trekk ved norske
skolehjem, enten de var
rettet mot barn med funk-
sjonshemminger, eller, som
her, mot «uskikkelige»
barn.

Ulvsnesøy høsten 2004.
Fotballbanen.
Potetkjelleren fra 1881.
I en kjeller noen gamle skolester.
Hovedbygning, tatt i bruk 1904.
Alle foto: Bymuseet i Bergen.

 



No. 15. Dankert Evinus Iversen.

Søn af Dikselmand Iver Iversen, Hstr. Dorthea Oldtr.,
født Bergen 12/8 68, optaget i Anstalten 3/4 82
ifølge Beslutning af Bergens Fattigkommission
for Regning Bergens Fattigvæsen,
konfirmeret 16 Mai 1885 i Brudvig og
udskrevet af Anstalten 18 Mai 1885.

Forhold:
1. Før Optagelsen: Han har Hang til Skoleforsømmelser, har

efter Sigende 2 Gange været straffet, en Gang for
Gadeuorden og en Gang for Tyveri. Nylig har han sammen
med 2 andre Kammerater kjøbt Brændevin (1 Flaske), som
de fortærede paa nogle Timer. I det Heletaget er denne Gut
overmaade stivsindet saavel i Hjemmet som i Skolen, i hvil-
ken sidste han udviser en mageløs Ligegyldighed og Trods.
Saavel efter hans Ydre at dømme som efter det Kjendskab
jeg har til ham, vil han sikkerlig blive en større Forbryder,
om han ikke itide bliver afsondret og tæmmet. (Thorsen.)

2. I Anstalten: Efterat han i den første Tid havde vist sig stiv og
likegyldig, gjorde han siden saa gode Fremskridt, at hans
Forhold det sidste Aar var meget godt.

3. Efter Udskrivningen: Han reiser tilsøs. Hans Breve hjem
giver et godt Indtryk af ham. «Han farer som Stuart paa S.S.
«Nama», og paa hans Opførsel er Intet at udsætte.» (Lange
7/1 88.)
31/12 89. Han reiser fremdeles som Stuart og skikker sig
vel.
31/12 90. Ligesaa.
31/12 92. Ligesaa, ligesaa.

No. 103. Jens Martin Hansen.

Søn af Bagersvend Jens Hansen, Hstr. Ragnhild Ingebrigtsen,
født Sandvigens Sogn, Bergen, 9 Januar 78, optaget i Anstalten
30 Oktober 1891,
ifølge Dom af Bergens Forhørsret, afsagt 17 Oktober 1891
for Regning Delinkventfondet
konfirmeret i Mariakirken i Bergen 1ste April 1894,
udskrevet af Anstalten 31te Marts 1894.

Forhold:
1. Før Optagelsen: Inddømt for Forbrydelse mod Straffel. Kap.

19 §1, samt 19 3i. Har 2 Gange tidligere været straffet for
Tyveri nemlig i Henhold til Bergens Bythings Dom af 12/1
89 og Bergens Forhørsrets Dom af 5/1 91 med henholdsvis
10 og 12 Slag Ris.

2. I Anstalten: I det første Aar gjorde han sig hyppig skyldig i
Løgn, Upaalidelighed og Ustyrlighed. Fra Juletider 1893 – i
Januar – skede det en mærkbar Forandring hos ham. Han fik
nye Interesser og Længsler, og hans Forhold var siden sær-
deles godt. Han øvede i denne Tid en sjelden god Indflytelse
over sine Kammerater. Hans hele Færd i denne Tid gav
Indtryk af, at han elskede Herren.

3. Efter Udskrivningen:Anbragtes i Malerlære, hvorfra han
sluttede efter et par Maaneders Forløb. Straffet for Forsøg
paa Tyveri fra /10 – 7/12 94. Kom derpaa tilbage til
Anstalten.
31/12 96. Han har gjentagne Gange været straffet for Tyveri.
Har tillige været indlagt paa Gaustad Sindsygeasyl.
31/12 98. Sindssyg. Indlagt paa Gaustad Asyl.

Måltid, Falstad skolehjem, ca. 1915. Foto: Falstadsenteret.

 



i 1827, da De Nødlidendes Venner ble stiftet i Trondheim. Bergen fikk sin forening i 1842,
Selskapet til Moralsk fordærvede unge Menneskers Redning, senere kjent som Foreningen til
forsømte og forvildede Børns Redning. Initiativtager var biskop Neumann, og de første
medlemslistene, med navn som Blaauw, Friele, Kroepelin, Krohn, Mowinckel, Grieg og
Irgens, vitner tydelig om redningsbevegelsens forankring i embetsstanden og det bedre
borgerskap.

Foreningenes virksomhet var sammensatt.Ved siden av å dele ut penger, klær og mat til
trengende, sto redningsforeningene også bak etableringen av de første barneasylene –
daginstitusjoner til hjelp for familier der mor måtte jobbe. Mer enn økonomisk og prak-
tisk støtte handlet likevel «redningen» om oppdragelse, om å hente inn og rettlede de
unge forvillede. I dette ble det lagt til grunn begreper om barndom og oppdragelse som
samlet trådene fra flere av tidens og det foregående århundrets ideologiske strømning-
er. I redningsideologien forentes opplysningens generelle oppdragelsesoptimisme, de
rousseauske tanker om det naturlig gode og formbare barnet og romantikkens begre-
per om helhetlig dannelse. Den sterke nestekjærlighetstanken som preget bevegelsen
gjorde nok sitt til at også pietistene følte seg hjemme i den.

Redning og oppdragelse
Da Ulfsnæsøens Opdragelsesanstalt for vanartede og forvildede Gutter åpnet i 1881, var det
som den andre i sitt slag i landet. Landets første og lenge eneste oppdragelsesanstalt
ble opprettet på Grønland i Kristiania i 1841. Navnet Toftes Gave kom noen år senere,
etter at grosserer Andreas Tofte hadde gitt en større gave til institusjonen. I 1858 flyt-
tet Toftes Gave ut av byen, til en gård i Ullensaker, før den endelig etablerte seg på
Helgøya i Mjøsa i 1879. Med dette var også det såkalte «øyprinsippet» i norsk skole-
hjemshistorie etablert. Etter Ulvsnesøy fulgte Lindøens Redningshjem utenfor Stavanger i
1888, og i 1895 Falstad Oppdragelsesanstalt i bygda Ekne ved Trondheimsfjorden.Ved
innføringen av vergerådsloven i 1900 ble disse anstaltene et statlig ansvar, og fikk status
som «mildere» skolehjem for forsømte gutter. Samme år ble systemet komplettert med
åpningen av det «strengere» Bastøy skolehjem i Oslofjorden.

Oppkomsten av disse anstaltene hadde sin bakgrunn i det som gjerne omtales som den
filantropiske barneredningen, eller redningsbevegelsen, slik den vokste frem i løpet av før-
ste halvpart av 1800-tallet. Barneredningens første foreningsdannelse i Norge fant sted
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Bastøy skolehjem. Foto: Cappelens bildearkiv. Falstad skolehjem. Foto: Falstadstiftelsen. Lindøy skolehjem. Foto: Byarkivet i Stavanger. Toftes Gave skolehjem. Foto: Hedmarksmuseets fotoarkiv.

 



tet var det utbredt med
oppdragelsesinstitusjoner
organisert etter «familie-
prinsippet». Den mest pro-
minente var Das Rauhe
Haus i Hamburg, der gut-
tene var organisert som
«brødre» i familier med
egne hus. Da Ulvsnesøys
første bestyrer Ole Flugum
var der i 1894, fant han 160
gutter fordelt på 10 hus.
Allerede tredve år tidligere
hadde Bergens skoleinspek-
tør, Ole Irgens, vært på
besøk i Das Rauhe Haus.
Irgens hadde søkt råd i for-

bindelse med sine planer om en anstalt for Bergen, og skrev en utførlig rapport om
sine samtaler med bestyreren,Wichern.

Skolehjemshistorikeren Harald Thuen har med utgangspunkt i Irgens rapport utskilt
det han kaller fire «institusjonelle leveregeler» som til sammen sier mye om 
redningskoden, oppdragelsesanstaltens grunnleggende rasjonale:

1. Som familien var en privat institusjon burde også redningsanstalten være det.
Dette fordi kjærligheten er redningens sentrale prinsipp, og den vokser kun i privatsfæren.

2. Som familiens oppdragelse retter seg mot «hele» barnet, skulle også redningsanstaltens oppdra-
gelse gjøre det.
Ikke bare hjem, bare skole eller bare arbeidsanstalt. Den helhetlige utvikling skulle være i
fokus.

3. Som en familie tuktet sitt barn, skulle også redningsanstalten gjøre det.

4. Som en far styrer sin familie, skal forstanderen råde grunnen og ha det siste ord i 
redningsanstalten.

Den grunnleggende tanken om oppdragelse som alternativ til straff var ikke ukontro-
versiell. Siden 1600-tallet hadde man i byene hatt såkalte barnehus, senere tukt- og
manufakturhus. Med utgangspunkt i merkantilismen hadde disse handlet lite om opp-
dragelse - de uproduktive skulle gjøres av produktive. På 1800-tallet rommet tukthu-
sene en brokete forsamling av voksne og barn, kriminelle, foreldreløse, løsgjengere,
prostituerte og sinnssyke. Mange mente at dette var uverdige steder å plassere barn,
samtidig som tilhengerne av straffetradisjonen insisterte på at kriminelle måtte straffes
uansett alder. Den «mildere» oppdragelsestanken kunne svekke sansen for lovens hel-
lighet, ja virke som en tilskyndelse til et ulovlig liv, mente noen.

Familieidealet 
Den borgerlig-liberale epoken hvilte tungt på familien. Derfor burde det ikke overraske
at familien også ble redningsbevegelsens foretrukne oppdragelsesmiddel overfor uskik-
kelige barn. I løpet av få år hadde foreningene bygget et opp et stort apparat for
utplassering av uskikkelige gutter og jenter i sunne pleiefamilier i landdistriktene. Dette
viste seg i mange tilfeller å være en godt fungerende ordning, men det bredte seg også
en oppfatning av at pleiefamilien fungerte bedre for jenter enn for gutter. Man så stadig
hvilken god virkning det kunne ha på uskikkelig jente å gå i skjørtene på en god hus-
mor. Guttene var derimot ofte mer hardkokte, slik at pleiefamilien kom til kort. Derfor

vendte man seg etter hvert
mot anstalten som et mer
effektivt oppdragelsesmiddel.

Satsningen på anstalter frem-
for pleiefamilier betydde imid-
lertid ikke at troen på familien
som oppdragelsesmiddel ble
oppgitt. Dette var en tid der
man så mye til utenlandske
forbilder, og i sær på kontinen-
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Das Rauhe Haus utenfor Hamburg. Foto: Stiftelsen Das Rauhe Haus.

Øyprinsippet før redningsvestens tid. Guttene fra Toftes gave i båt på Mjøsa.
Foto: Hedmarksmuseets fotoarkiv.

 



Når det gjelder de norske anstaltenes konkrete organisering, ble nok «familiemodel-
len» aldri rendyrket, verken ved Toftes Gave eller de som kom senere. Mot slutten på
1800-tallet kikket man også stadig mer til de engelske institusjonene som gjerne ble
drevet mer etter det man kalte «kaserneprinsippet», med større grupper og mer mili-
tær disiplin og form. Det generelle inntrykket av de norske oppdragelsesanstaltene, og
senere skolehjemmene, er nok at man endte med mest av dette siste.

Etableringene på 1880- og 1890-tallet viser dessuten tegn på at man nærmer seg over-
gangen fra den filantropiske til den sosialstatlige epoken i barnevernets historie. På
Lindøya er initiativet fortsatt i hovedsak privat. Det var den velkjente presten og politi-
keren Lars Oftedal og hans Bethaniastiftelserne som var drivkraft bak etableringen, men
man ser også at skoleinspektøren i Stavanger var involvert hele veien. I Bergen er bil-
det veldig tydelig. Her var det tidligere nevnte skoleinspektør Irgens og rådmann Reuss
Bang som sto bak et prosjekt som helt tydelig inngår i opprustningen av byens folke-
skolesystem. Det er ikke tilfeldig at Ulvsnesøy ble tatt i bruk omtrent samtidig med
Krohnengen skole, den første av de store nye byskolene. Redningsbevegelsen, i form av
foreningen fra 1842, var dog fortsatt med som en viktig økonomisk støttespiller.

Opprettelsen av Falstad Opdragelsesanstalt i 1895 hadde mange likhetstrekk med det
som skjedde i Bergen. Her var det også offentlige instanser som var pådrivere, denne
gang først og fremst fengselsvesenet i Trondheim. Som i Bergen hentet man midler fra
byens brennevinssamlag og man fikk hjelp fra byens sparebank. Her hører man imidler-
tid intet om redningsbevegelsen. Derimot er det tydelig at det ble arbeidet i påvente
av den kommende vergerådsloven og statens endelige overtagelse av feltet.

Med Vergerådsloven var prinsippet om barneredningens private natur endelig lagt
dødt. Forøvrig levde det meste av redningsepokens ideologi videre.Tanken om den
helhetlige, totale omsorg levde videre i institusjonenes nye navn, skolehjem – begrepet
om et «hjem» la listen minst like høyt som tidligere for hva institusjonene skulle inne-
holde. Med på lasset inn i den statlige perioden var også redningsanstaltens to siste
institusjonelle leveregler, tukten og styrerens uinnskrenkede makt. Når skolehjemmene
raskt fikk et dårlig rykte i offentligheten - ja faktisk ble kraftig skandaliserte institusjo-
ner - hadde det mye med nettopp dette å gjøre.

14 15

Vergerådsloven

Med Lov om behandling av forsømte barn av 1896 - vergerådsloven - ble
prinsippet om oppdragelse fremfor straff for mindreårige vedtatt også i
lovs form. Loven var en del av en strafferettsreform som satte den krimi-
nelle lavalder til 14 år. Lovbrytere under denne alderen skulle etter dette
overføres til vergerådet.

Hver kommune skulle ha et vergeråd bestående av sju personer, deriblant
stedets prest og underdommer, minst to kvinner og helst distriktslegen.
Disse fikk fra nå av myndighet til å gripe inn overfor familier med advarsler
og i ytterste konsekvens med opphevelse av foreldremyndighet.

Loven opererte med tre kategorier av barn som kunne settes bort:
1. Barn som hadde gjort noe straffbart.
2. Barn som fikk dårlig oppdragelse eller mangelfull omsorg i hjemmet.
3. Barn som oppførte seg så dårlig at hjemmet og skole sto «magtesløse»

overfor dem.

Øvre aldersgrense for inngripen med bortplassering ble satt til 16 år.
Bortsetting kunne skje i fosterfamilier eller barnehjem. For spesielt «sedelig
forkomne» barn over seks år ble skolehjemmet den anbefalte løsning. Som
reformens sentrale institusjon ble skolehjemmet viet mye plass i lovtek-
sten. Staten var etter dette forpliktet til å stille plasser til rådighet for de
barn vergerådene besluttet anbrakt i skolehjem.
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Skoletime, Falstad skolehjem, ca. 1915. Foto: Falstadsenteret.

No. 158. Frantz Stauffer Beyer Opsahl.

Søn af Handelsreisende Dankvart Kristian Opsahl, Hstr.
Mathilde Sofie Madsen.
født 12 Novbr. 1882 i Domk. S. Bergen, optaget i
Anstalten 15 August 1896,
ifølge Bergens Forhørsrets Dom af 6 Juni 1896
for Regning Delinkventfondet
konfirmeret i Mariakirken, Bergen, 19.April 1898,
udskrevet af Anstalten 14 April 1898.

Forhold:
1. Før Optagelsen: Inddømt for Forbrydelse mod Strafl. Kap. 19

§1, jfr. 6. 11.Ved Bergens Forhørsrets Dom af 1 September
1894 idømt en alvorlig Advarsel og Formaning under Retten
for grovt Tyveri.Ved samme Rets Dom af 14. Januar 1895
med 12 Slag Ris for Hæleri.

2. I Anstalten: I Besiddelse af meget gode Evner i Forbindelse
med Lærelyst, gjorde han meget gode Fremskridt især i
Skolen. Hans Forhold forøvrigt var i den første Tid godt,
senere meget godt.

3. Efter Udskrivningen: 31/12 98.Anbragtes hos en
Gaardbruger i Fane, der har været vel tilfreds med ham og
hjulpet ham til at faa Plads som Elev ved Statens Planteskole,
Sandnæs.
15/8 99. Meget godt Forhold.
Undergartner ved Bastø Skolehjem. Meget godt Forhold.
31/12 1902.
6/2 04 arresteret som sigtet for Tyveri (Polititidende No. 12,
04). Hans Akter begjæret herfra 16/2 04.
Straffet for Bedrageri 21/4 06.

No. 208.Alfred Bertin Olsen.
Søn af Bagersvend Oluf Olsen og Hustru Axelia (født) Olsen,
født 11te April 1887 i Domkirkens Sogn i Bergen, optaget i
Anstalten 4de Mai 1900
ifølge Beslutning af Bergens Fattigstyre
for Regning Bergens Fattigvæsen
konfirmeret 5. Oktober 1902 i Mariekirken i Bergen,
udskrevet af Anstalten 2den Oktober 1902 paa Prøve.
Endelig udskreven 1. Mai 1904.

Forhold.
1. Før Optagelsen: Har gjentagne Gange været udsat i

Fosterhjem paa Landet, men stadig rømt derfra, skulker
Skolen. Forældrene ved ingen Raad med ham og beder om
at faa ham anbragt i Ulfsnæsøens Opdragelsesanstalt.

2. I Skolehjemmet: Rømte 30/9 1901, bragtes tilbage af Byens
Politi 4/10, fik 10 Slag Ris 11/10. 2/2 02 gaaet paa Isen trods
Forbud: 2 Slag Ris. 20/4 02. Ophold paa gaardspl. søndag ifm.
badet uden lov.
Han var en Vildstyring, uordentlig og skiddenfærdig, gik like-
glad med paa hvad som helst. Efter Rømningshistorien var
han mere forsiktig, saa der i det sidste Aar intet væsentlig
var at udsætte paa hans Forhold. Paa Skolen var han ikke
rar, og lidet stadig i Arbeide.

3. Efter Udskrivningen: Han kom straks i Tømmermandslære
ved Georgernes Værft, hvor han nu er og opfører sig godt.
31/12 1902.
Har været noget ustadig i sit Arbeide, men kom udpaa
Høsten igjen i Arbeide paa Verftet. Paa hans Forhold forøv-
rigt vides intet at udsætte. 31/12 1903.
Tilsjøs. Godt Forhold. 22/5 1905.
Do. Do. 21/4 1906.
Do. Do. 11/2 1907.
Do. Do. 1/2 1908.
Er nu og har længe været Kularbeider i Bergenske D/S sel-
skab, Faren roser ham. Han er gift og han tjener gode Penge
siger Faren, 12/10 1925. Han er ikke tiltalt eller straffet.



Den første skolehjemsgutten fra Bergen
Den 13. oktober i år vil det være 125 år siden de første seks guttene ble fraktet over
fjorden til Ulvsnesøy. De het Karl Johan, Hans Nikolai, Bernt Olai, Peder, Johan og
Alfred, og alle kom de fra Bergen. En måned senere, den 14. november, kom to gutter
til, Kristian og Karl Martin, og i løpet av det neste året kom ytterligere 12 gutter. På
øya var det tidligere på året blitt oppført en treetasjes hovedbygning med klasserom,
kjøkken, spiserom, tre sovesaler, snekker-, skredder- og skomakerverksteder. Dessuten
fantes et rom for underlæreren, og på toppen en fireroms leilighet for bestyreren og
hans familie. I tillegg var det et logihus, en fjøsbygning, et uthus med grisehus, koksbod
og priveter, et naust til anstaltens tre båter, en vedbod og en potetkjeller.

I løpet av sommeren og høsten hadde man også fått på plass en betjening bestående
av en bestyrer (og førstelærer), en underlærer, en gårdsgutt, husholderske og en tje-
nestepike.Vi får tro at det var forstanderen selv, Ole Flugum, som tok i mot guttene
ved ankomsten. Flugum var blitt ansatt i mai, og hadde før tiltredelsen 15. juni vært på
studietur til Toftes Gave . De kommende 19 årene var det han som bestemte det
meste på øya. Gjennom de utførlige årsberetningene og elevprotokollenes sirlige hånd-
skrift, er det også han som er vår fremste kilde til informasjon om de enkelte guttene
og deres liv før, under og etter oppholdet på anstalten.

Som #1 i sin første elevprotokoll førte Flugum inn Karl Johan Thomassen, sønn av sjø-
mann Johannes Thomassen og hans hustru Maren. Født i 1869 var han tolv år gammel
da han ble sendt til øya etter beslutning av Bergens Fattigkommission. Sin unge alder til
tross hadde Karl Johan allerede flere ganger vært i kontakt med politiet. Han var straf-
fet for tyveri og hadde til og med vært så voldelig mot sin mor at hun hadde måttet
be politiet om hjelp. «Han har ikke alene selv forsømt Skolen, men også forledet andre
dertil», skriver Flugum. Karl Johan skal ha vært borte fra hjemmet «Nat som Dag» i
flere uker i strekk. Noe av dette har tydeligvis foregått sammen med en annen av de
seks guttene i denne første båten, elev # 2 Hans Nikolai Johannessen. Hans Nikolai
oppgis på sin side å ha hengt en del med en tredje av dem, Bernt Olai. Det kan med
andre ord synes som om det var et av byens gjengmiljøer, eller «Tyvebander», som
Flugum kalte dem, som inntok anstalten denne oktoberdagen i 1881.

18 Sovesal, Ulvsnesøy, ca 1914. Foto: Byarkivet i Bergen.

 



Blant de som ble konfirmert den dagen var også de tre siste gjenværende fra den før-
ste høsten på Ulvsnesøy, Peder, Johan og Karl Martin. Med dem var også den engang
«overmaade stivsindet(e)» Dankert Evinus, som Flugum tre år tidligere hadde ment at
«sikkerlig (ville) blive en større Forbryder, om han ikke i Tide bliver afsondret og tæm-
met». Oppdragelsen måtte med andre ord ha virket. Peder var av «en overmaade seig
og treg Natur», og gjorde seg som vi har sett skyldig i rømning. Etter utskrivningen
jobbet han forskjellige steder i Bergen, senest på Irgens Reberbane, før han emigrerte
til Amerika i 1889. I 1891 noterer Flugum seg at han stadig sender penger til sine for-
eldre. Johan oppførte seg godt på Ulvsnesøy, men var en gutt av «smaa Aandsævner».
Etter utskrivningen rapporteres han å være «noget tilbøielig til Drikk», men skikket
seg tydeligvis bra og ble med tiden arbeidsformann på en kai i Bergen.
Karl Martin var ifølge Flugum, tross manglende karakterfasthet, en både skoleflink og
«godmodig Gut», som oppførte seg upåklagelig på anstalten. Men han hadde nok en
trist tilværelse å komme hjem til: «Hans moder lever næmlig i Konkubinat med en,
Kjører Ole Nilsen, med hvem hun skal have 2 Børn, og som efter Sigende mishander
den omhandlende Gut». Flugums videre notater tyder da også på at det ikke gikk
videre godt med Karl Martin etter utskrivningen. Han synes å ha vært sporadisk sys-
selsatt, «tilbøielig til Drikk», og så sent som i 1892 noterer Flugum at han har «været
oppe i forskjellige Kranglerier og Slagsmål».

Etter 3 1/2  år på Ulvsnesøy er Karl Johan nå blitt 15 år gammel.Av Flugums årsrap-
porter fra disse første årene er det helt tydelig at institusjonslivet har endret seg og
hardnet til etter hvert som den første generasjonen gikk fra å være barn til å bli unge
menn. Sinnet blir heftigere, kroppene blir større og sterkere, og midlene til å temme
dem måtte justeres deretter.

Etter utskrivningen flytter Karl Johan hjem til foreldrene han engang hadde «spændt og
slået». En stund arbeidet han på malerverkstedet på Laksevåg verk, og i perioder var
han løsarbeider. I hele denne perioden fikk han godt skussmål for oppførselen sin. Som
18-åring gjorde Karl Johan som så mange andre skolehjemsgutter, han reiste til sjøs.
Også som sjømann oppfører han seg godt. Det siste vi hører om Karl Johan, Bergens
første skolehjemsgutt, er at han 23 år gammel fremdeles reiser til sjøs, fortsatt oppfø-
rer seg bra, og at han «opholder sin gamle Moder».

Om Karl Johans første tid på Ulvsnesøy er Flugum klar i sin tale: Han utviste «en høi
Grad av Dovenskap, Slurveri og Upaalidelighed». Etterhvert gjorde han imidlertid
«adskillig Fremgang», skjønt han av og henfalt til gamle synder, skal vi tro Flugum. Da
de tre første guttene fra Ulvsnesøy ble konfirmert i Bruvik i oktober 1884, med påføl-
gende utskrivning fra anstalten, var imidlertid ikke Karl Johan i blant dem. De tre før-
ste til å forlate Ulvsnesøy var Bernt Olai, Kristian og Karl Johans gamle kamerat, Hans
Nicolai. De to første skikket seg begge vel henholdsvis som arbeider på mekanisk
verksted og som murersvenn i Bergen. Hans Nikolai reiste til sjøs med skipet Juno,
men omkom allerede et halvt år senere «under Mandskapets Landingsforsøg paa
Afrikas kyst».Av protokollen ser vi at Flugum har vært i kontakt med den overlevende
styrmannen på Juno, som bekreftet at Hans Nicolai oppførte seg godt ombord.

Gutt # 1 oppnådde altså ikke å bli blant de første til bli utskrevet fra anstalten.
Derimot ble han historisk på annet vis. Sammen med en annen «veteran», Peder,
gjennomførte Karl Johan den første rømning fra Ulvsnesøy. Søndag 3. august stjal de
en robåt og «roede rundt Osterøen til Bergen, hvor de ankom den følgende Dag».
Etter en natt i hjemmet ble de begge brakt tilbake til anstalten allerede «med første
Dampskibsleilighed» tirsdagen etter. I årsrapporten omtaler Flugum de to som den
type gutter som «ikke have oppnaaet anden Forbedring end den Disciplinen fremkal-
der». Flugum anfører også at motivet for rømningen ifølge guttenes foreldre ikke var
misnøye med anstalten, men en «Længsel efter Byen».

Kanskje ikke så rart da, at Karl Johan ikke ble konfirmert den høsten. Skjønt, vi kan jo i
ettertid spørre oss hva som kom først: Ble guttene ikke konfirmert fordi de hadde
rømt, eller rømte de fordi de ikke skulle konfirmeres? Når ble det klart hvem som
skulle gå for presten den høsten? Om Karl Johan hadde håp om å være blant dem, ville
han da rømme etter nesten tre år ved anstalten, og så nær avslutningen? Hvordan nå
enn dette hadde seg, så ble også Karl Johan utskrevet den påfølgende våren. Den
4. mai 1885 ble det avholdt høytidelig eksamen for guttene med en rekke viktige menn
til stede. Her var blant andre stiftsdirektøren, borgermesteren, skolekommisjonens
ordfører, skoleinspektør Irgens og rådmann Bang. Oppdragelsesanstalten var som man
skjønner et prestisjetungt prosjekt for Bergen by. Den 16. mai ble Karl Johan konfir-
mert i Bruvik kirke, og to dager senere ble han utskrevet fra anstalten.
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Skomakerverksted, Falstad skolehjem, ca. 1915.
Foto: Falstadsenteret.

Morgentoalett i korridoren, Falstad skolehjem ca. 1915.
Foto: Falstadsenteret.

 



Gymnastikktime på Ulvsnesøy, 1913. Læreren er Lars Raunholm.
Foto: Byarkivet i Bergen.

No. 213. Hans Jakob Knudsen.

Søn af Murersvend Knud Andreas Knudsen og Hustru Gurine
Rasmussen,
født 22de Novbr. 1886 i Korskirkens Sogn, Bergen, optaget i
Anstalten 27de Juni 1900,
ifølge Dom af Bergens Forhørsret 21de Juni 1900
for Regning Delinkventfondet
konfirmeret 5. Oktober 1902 i Mariekirken i Bergen,
udskrevet af Anstalten 2den Oktober 1902.

Forhold.
1. Før Optagelsen: Indbragt for Tyveri og Hæleri. 22/12 1899

dømt af Bergens Forhørsret til alvorlig Advarsel og
Formaning inden Retten for Tyveri og Hæleri. ”Har erkjendt
sig skyldig i 10 Lommetyverier.” (Domen)

2. I Skolehjemmet: Han har opført sig meget godt her hele
Tiden, holdt sig altid proper og net, var i lang Tid
Kjøkkengut og sjelden flink og rask der. Forøvrigt havde han
let for at komme godt udaf det med alle, saa der ikke var
nogen Klage paa hans Forhold. Ogsaa paa Skolen var han
meget flink.

3. Efter Udskrivningen: Han er Løbergut hos en Kjøbm. i
Bergen og arter sig meget godt. 31/12 1902.
Er i Guldsmedlære og bor paa Læreguthjemmet, hvor man
omtaler ham rosende. 31/12 1903.
Do. Do. Do. 22/5 1905.
Do. Do. Do. 21/4 1906.
Do. Meget godt Forhold. 11/2 1907.

No. 262. Martin Steffensen.

Søn af Arbeider Ivar Steffensen og Hustru Brita Monsdtr.,
født i Hosanger 4.August 1889, optaget i Anstalten 1ste
Mai 1903
ifølge Beslutning af Bergens Værgeraad
for Regning 
konfirmeret 1ste Oktober 1905 i Bruvik Kirke.
udskrevet af Anstalten 26de Oktober 1905.

27/4 05:Vegt 56,5 Kg., Høide 163 cm.

Forhold.
1. Før Optagelsen: Han har skulket Skolen oftere, hvorfor han

er advart og straffet. Han har ogsaa flere Gange været indsat
paa Politikammeret for Tyveri og Gadeuorden. Han har i 5
Maaneder været paa Tvangsskolen. Indsættes for
Gadeuorden i Forbindelse med Tyverier – med Forældrenes
Ønske.

2. I Skolehjemmet: 22/6 03: 4 Slag Ris for Tyveri. 22/2 05: 8 Slag
Ris for Kjøb af Tobak (se Halfdan Arnesen). 6/3 05: medens
han opholdt sig paa midtre Sovesal, var Olaf og Konrad
Kristofersen inde paa Førtslærerens Værelse og stjal Drops,
de gik igjennem midtre Sovesal, og i alle fald var Martin i
Ledtog med Konrad. Olaf var i alle Fald indirekte opfordret
til Tyveriet af Kalle. 5 Slag Ris. 29/3 05:Tilbagevist fra
Konfirmationen paa Grund af Indbrudsforsøg paa Kontoret.
En stor, kraftig Gut, flink Arbeider, men mindre flink paa
Skolen. Han Opførsel i det sidste var meget godt.

3. Efter Udskrivningen:Var i Snedkerlære til i Marts, da han
reiste til en Onkel i Amerika. Meget godt Forhold. 21/4 06.
Arbeider hos en Farmer i Amerika. M. g. Forhold. 11/2 07.
Do. Do. Do. 21/1 09.
Fremdeles i Amerika. Do. 26/8 11.
Eier en Farm i Amerika, er gift, velstaaende og en agted
Mand. 7/9 1919.



«tilpasningsvansker», ville nok ha vært svært fremmed for Flugum. Begreper som
«slem»,«doven», «moralsk fordærvet», «utro», «løgnaktig», «umedgjørlig» osv. vitner
om en annen tid, og et annet og mer konkret forhold til ondskapen i menneskene.

«Det er», konkluderer Flugum, «et temmelig trist Billide, disse Oplysninger oprulle for
oss. Det giver et Indblik i den omsiggribende Fordærvelse der truer med at føre
Flokke av unge Mennesker ind paa Forbryderbanen».

Vi så at Karl Johan allerede hadde trådt inn på denne banen, dømt for tyveri som han
var. Om man blar videre i protokollen vil man se at det knapt er en side uten at ord
som «tyveri», «rapseri», «stjeleri» eller «Tyvekomplot» (Flugums ord for gjengtyverier)
dukker opp.Til syvende og sist var det nemlig slik at enten det var fattigkommisjonen
eller domstolene som fattet vedtak om innsettelse, så var tyvaktighet den dominerende
årsak til at man ble sendt på anstalten. Slik fortsatte det å være også gjennom skole-
hjemsperioden. Historikeren Astri Andresens undersøkelse av 413 skolehjemselever fra
perioden 1917 til 1950 konkluderer ganske enkelt slik: Guttene ble anbrakt grunnet
tyvaktighet, jentene grunnet usedelighet.

Men hva skulle egentlig til for å bli definert som tyvaktig? Stortingsrepresentant Lars
Sæbø hadde sittet i vergerådet i Bergen tidlig på 1900-tallet, og hans betraktninger gir
et ganske annet bilde av guttene enn Flugums:

Jeg kan ta som eksempel at en gutt i 7- til 8-årsalderen er fra et hjem hvor der om morge-
nen ikke er noe mat. Han skal på skolen kl. åtte om morgenen, og har ingen mat fått. De
sier hjemme at de skal sende maten kl. ni eller i et av frikvarterene. Følgen blir at når gut-
ten kommer ut på gaten, går han til torvet i byen og stjeler en tomflaske eller et eple. For
de mindre gutters vedkommende var det i alminnelighet tomflasketyverier de ble anmeldt
for til vergerådet. Disse gutter stjeler altså en tomflaske og selger den for tre øre for å
kunne kjøpe seg et stykke mat. Men saken blir aldri nærmere undersøkt når den kommer
for vergerådet.

«...et temmelig trist Billide»
Skolehjemsguttenes bakgrunn og grunnene for deres anbringelse var forskjellig, men
det er særlig to forhold som går igjen: skoleskulk og «tyvaktighet».

Det er blitt antydet at problemer i forhold til skolen har vært en viktigere faktor for
plassering ved Ulvsnesøy enn ved de andre anstaltene i landet. Dette ville i så fall rime
godt med det vi var inne på ovenfor, Ulvsnesøy som bergensskolens eget prosjekt. De
aller fleste guttene har hatt problemer i forhold til skolen.Typiske formuleringer i
Flugums notater er «Skulkeri», «Dovenskap i Skolen», «forsømmer Skolen», «i Skolen
doven og paa mange Maader slem». Noen omtales som en fare for sine medelever.
Tidligere nevnte Kristian derimot, «sluttede aldeles at søge Skolen».

Voldelighet i og fravær fra hjemmet er også en gjenganger, og som i Karl Johans tilfelle
er det gjerne mor det har gått utover. Om en annen gutt, Monrad Johan, forteller
Flugum at han «endog har slaaet sin Moder med knyttet Haand i Ansigtet», mens
Anton Johan skal ha truet med å knuse hele huset: «Moderen er formelig bange for
ham og Faderen har oppgivet alt Haab om at kunne rette på ham».

Innimellom fremholdes også hjemmet – «det Uliv der føres i Hjemmet» - som årsak til
guttenes oppførsel. Hans Konrad, for eksempel, var ifølge Flugum «i det Hele en van-
artet Gut, hvilket ikke er at undres paa, når man betænker hvilket daarlig Hjem han
har». Her var det som så ofte snakk om alkoholisme. Guttene omtales også ofte som
drikkfeldige, og man skjønner at mange nok har snappet opp uvanen hjemme. Noen
foreldre fremstilles som helt ubrukelige, som sypiken, «der foruten ham har et andet
uægte Barn og hverken har Evne eller Villie til at føre ham paa den rette Vei».

Slik får vi mange antydninger om dårlige hjem, om fattigdom, alkoholisme, voldelighet
og i det hele tatt en problematisk sosial virkelighet i Bergen for drøyt hundre år siden.
Samtidig er det kanskje litt overraskende hvor liten vekt dette gis som forklaring på
guttenes atferd. For Flugum er først og fremst opptatt av guttene selv, karakteristik-
kene av guttene er moralske og direkte og de handler om karakter og personlig
ansvar. Et moderne pedagogisk/sosialfaglig språk, slik som spesialskolelovens begrep om
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Opphold på ubestemt tid?
Det var som vi så Bergens fattigkommisjon som hadde fattet vedtaket om at Karl
Johan skulle innsettes på oppdragelsesanstalt. Det hadde han til felles med 123 av de
221 guttene som ble sendt til Ulvsnesøy før 1900.Av de øvrige ble 88 dømt til opp-
hold av rettsvesenet, mens to gutter ble tatt opp etter ønske fra foreldrene med et
påfølgende vedtak i anstaltens eget styre. Guttene skulle ifølge Plan for Ulfsnæsøens
Opdragelsesanstalt være i alderen mellom 10 og 15 år. Gjennomsnittsalderen ved opp-
tak lå de første årene like under 13 år. Etter 1900 skulle skolehjemmet kunne ta inn
gutter i skolepliktig alder, men den typiske alder ved opptak endret seg ikke så mye.
Den yngste gutten skrevet inn ved skolehjemmet før 1910 var 8 1/2 år gammel.

«Optagelse i Anstalten er betinget af at vedkommende Gut forbliver i Anstalten saa
lenge Bestyrelsen finder det fornødent, i Regelen ikke over 3 aar», heter det i planens
§ 5. Om oppholdet helst ikke skulle overskride tre år, var det samtidig en utbredt opp-
fatning av at det heller ikke burde være så mye kortere. Omkring tre år ble nemlig
ansett som nødvendig for at oppdragelsen skulle gjennomtrenge en «stivsinnet» gutt.
De første ti årene lå gjennomsnittslengden på et opphold på Ulvsnesøy like under 3 år.
På 1890-tallet og inn i den første skolehjemsperioden gikk dette noe ned, til ca 2,5 år.
Men dette er altså et gjennomsnitt. Noen ble adskillig kortere, men skolehjemshistori-
en inneholder også gutter med opphold på  8-9 år.

I realiteten var det forstanderen som avgjorde lengden på hvert barns opphold.
Planens begrep, «Bestyrelsen», var i praksis ensbetydende med bestyrerens person. Slik
var det i oppdragelsesanstalten, og slik fortsatte det inn i skolehjemsepoken, der besty-
reren etter vergerådslovens § 27 hadde «den besluttende Myndighet i alle Hjemmets
Anliggender».Ved å løfte de forsømte barna ut av rettsapparatet og inn i et system av
omsorg og oppdragelse skulle vergerådsreformen virke humaniserende. Som vi ser
medførte den på samme tid en ganske spesiell rettssituasjon: Guttene ble tatt ut av
familien og plassert i en lukket institusjon, uten dom og uten en definert tidsramme.
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Arbeidet i systuen gikk på skift blant guttene. Syersken er antagelig Ølgaar
Eggum. De mange kvinnelige ansatte ved institusjonene er lite synlige i 
arkivmaterialet, men har nok hatt mye å si som et feminint innslag i guttenes liv.
Foto: Byarkivet i Bergen.

 



Foruten kjærligheten fremhever Flugum især tillit og «den for al Opdragelse saa saare
vigtige Fordring paa stadig Sysselsættelse» som de styrende prinsipper for hverdagen på
øya. Det siste var ikke minst viktig i forbindelse med fritiden.

Den første og kanskje mest iøienfallende Nytte, Gutternes Fritidsarbeide har havt, er, at det
har har afværget mangt et Udbrudd at det onde, som Lediggangen avler.

Skal vi tro Flugum, var hagearbeid den vanligste fritidssyssel, sammen med «Croquet»,
fangst av fugl og litt fiske. Om vinteren gikk det i ski- og skøyteløp, kjelkeaking og dess-
uten løvsaging:

Det har lykkets at vække Gutternes Interesse for Løvsagning som Fritidsbeskjæftigelse, hvil-
ket har lagt Baand paa deres altfor livlige Natur og sikkerlig afvendt adskillige slette Streker.

Innendørs fantes et bibliotek - 42 bind i 1882 - ved siden av at man holdt seg med et
par barneblader. Det var dessuten nyttig for de ansatte å tilbringe tid med guttene i
fritiden, hevdet Flugum, fordi de da viste mer av sin sanne personlighet enn i skole- og
arbeidstiden.

Dagligliv på øyen – den helhetlige omsorg 
Kjærlighet var et gjennomgangstema i Flugums beskrivelser av livet på anstalten de før-
ste årene. «Hvad gutternes Opdragelse angår, da har Kjærligheten været dens ledende
Princip», heter det i 1882, og videre året etter:

Erfaringen i det forløbne Aar har stadfæstet Rigtigheden af den Betydning, som man i
Anstaltens Opdragergjerning fra først av har tillagt Kjærligheden i Forening med Alvor og
Bestemthed.

I praksis har dette funnet sted i en strengt
organisert hverdag, vekslende mellom skole,
arbeid og hjemfunksjoner knyttet til mat,
vask og søvn - og en liten dose fritid.
Skolevirksomheten skulle følge planen til
Bergen Almueskole, senere Bergen
Folkeskole. Kristendom hadde størst time-
tall, forøvrig ble det undervist i morsmål, his-
torie, geografi, regning, sang og gymnastikk.
Fra 1892 ble det også undervist i tegning og
naturfag. Guttene ble delt i to klasser, den
ene gikk på skolen om formiddagen, den
andre om ettermiddagen. Målet for skole-
gangen var konfirmasjonen.

Den klassen som ikke hadde skole var sys-
selsatt med diverse legemlig arbeid knyttet

til gårdsdriften, skredder-, snekker-, eller skomakerverkstedet.Arbeid på kjøkkenet og i
vaskeriet gikk på omgang guttene imellom. Beretningene fra den første tiden gir et
klart inntrykk av at arbeidet i verkstedene ikke har vært i utdannelsesøyemed, men for
å dekke løpende behov, som skoreparasjoner, og ikke minst har det handlet om å
holde guttene sysselsatt. Flugum synes å ha vært klart mest opptatt av jordbruket,
antagelig fordi dette betydde mest for anstaltens økonomi.

30 31

Dagsplan, Ulvsnesøy. Bergen off. bibliotek.

Spisereglement, Ulvsnesøy. Bergen off. bibliotek.

 



I årsberetningen fra 1882 gir Flugum en gjennomgang av en typisk lørdag ved anstalten:

33Skoletime med lærer Lars Raunholm, Ulvsnesøy, 1913.
Foto: Byarkivet i Bergen.



Det var imidlertid ikke alltid ting gikk helt på skinner på øyen. Små og større forse-
elser forekom hele tiden. Derfor måtte det være slik, forteller Flugum tidlig på 1880-
tallet, at  «Den Kjærlighet der vistes Gutterne ikke var af den Art, at den saa igjennem
Fingre med deres Forseelser». Ifølge sin instruks hadde bestyreren refselsesrett over-
for guttene. Denne ble utviklet til et system av fire typer straff, der straffen skulle stå i
sammenheng med forseelsen. Disse var:

1. Sløyfing av måltider. «For Overtrædelse av den vedtagne Bordskikk».
2. Arbeidsstraff. «Et virksomt Middel mod Dovenskab»
3. Legemlig straff. «For Trods, Opsætsighed,Tyveri og lignende Forseelser»
4. Innesperring. «Et par dagers Tid, i Alminnelighed i Forening med legemlig Straf.» 

Ifølge instruksen skulle bestyrelsen varsles i tilfeller der cellestraffen måtte overstige
fire dager.

Først etter 1900 kom det pålegg om at all avstraffelse skulle protokollføres.
Protokollene etter Flugums etterfølger Martinus Rimmereid er derfor fulle av sirlige
små notiser av typen «4 slag Ris for slet Opf. Mot Stuepigen», «3 slag Ris for Spektakel
under Lekselæsingen», «3 slag Ris for vedholdende Dovenskab», osv. Fra oppdragel-
sesanstaltens tid har vi derimot få konkrete opplysninger om når og hvordan det ble
straffet.

Når vi i beretningen for 1890 kan lese om han som gjorde seg skyldig i ildspåsettelse,
så skjønner vi at Flugum ikke har vært mild:

Ildspaasætteren blev afstraffet i Nærværelse af 2 af Bestyrelsens Medlemmer. Siden denne
Afstraffelse har han udvist et godt Forhold
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Forstanderen 
Den 13. oktober 1881 markerer ikke bare innledningen på 100 år med gutter på
Ulvsnesøy, dette var også dagen da Ole Flugum fra Sogndal mottok sine første gutter.
Flugum ble værende på Ulvsnesøy i 19 år, og i løpet av denne tiden fikk han et rykte
som en dyktig oppdrager. Han var en av flere nordmenn som reiste på studieturer til
utenlandske anstalter på 1890-tallet. Flugums reiser gikk faktisk helt til USA, og hans
meget detaljerte beretning fra 1895 om til sammen 16 anstalter i Tyskland, England,
Danmark og Sverige gir et godt innblikk i hvilke spørsmål norske skolehjemsfolk var
opptatt av i årene frem mot vergerådsloven. Her gir Flugum også en større drøftning
av alternative organisasjonsformer, «nemlig det saakaldte Familiesystem og det saakald-
te Kassernesystem (Kollektiv- eller Militærsystem)». For fremtidige norske forhold ser
han for seg anstalter på 50 til 75 elever som det mest formålstjenlige:

I saadanne Indretninger bør og kan Familiesystemet gjennemføres i sine væsentligste Træk.
Men noget av Kassernesystemets Dressur trænger imidlertid enhver Anstalt. Som
Disciplinens  Betydning i sin Almindelighed ikke kan sættes høit nok, saa kan de gymnastiske
og militære Øvelser i de heromhandlende Anstalter ikke lettelig tillægges for stor
Betydning. De tjener til ikke alene at støtte Disciplinen i sin Almindelighed, men ogsaa til at
vække og styrke Elevernes Villieliv til momentan Hand – og skal derhos have stor Betydning
i sexuel Henseende.

Sluttelig være det mig tilladt at udtale, at dersom Opdragelsen av forsømte og forbryderske
Børn ret skal lykkes, da maa den søges fremmet ikke alene efter filantropiske og pædagogis-
ke, men tillige efter kristelige Grundsætninger. Der er nemlig Ingen, som kan stille et saa
ophøiet Maal for denne Opdragelse, gjennomtrænge den med en saadan omdannende Aand
og skjænke den saa virkekraftige Midler, som den Herre, der kom til Verden for at søge og
frelse det Fortabte.

Fra 1896 fikk Flugum også en sentral posisjon i arbeidet med vergerådsloven. Sammen
med riksadvokat Getz, ekspedisjonssjef Woxen og sogneprest Walnum utgjorde han
komiteen som utarbeidet loven. Fire år senere pekte han seg også ut som den naturli-
ge person til å lede oppbyggingen av reformens store prestisjeprosjekt, det nye
«strengere» skolehjemmet for 250 gutter på Bastøy. I 1900 var Flugumepoken over på
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Ulvsnesøy.Teologen Martinus Rimmereid tok over og ble sittende frem til 1926. Han
ble igjen etterfulgt av sin sønn, Olaf Rimmereid, som drev institusjonen frem til 1960.
Tre bestyrerere i løpet av 79 år, to av dem far og sønn, er et faktum som i seg selv sier
mye om skolehjemsbestyrelse som kall.

De første årene av 1900-tallet var imidlertid Ole Flugum skolehjemsbestyreren frem-
for noen: Prestisjeanlegget Bastøys første bestyrer, departementets fremste konsulent i
barnevernsspørsmål og en høyt skattet predikant. Slik havnet han også midt i stormen
da «skolehjemssaken» eksploderte i den norske offentligheten noen få år senere.

Ole Flugum (1848 – 1915). Ulvsnesøys og senere Bastøys
første forstander. Foto: Byarkivet i Bergen.

 



«Skolehjemssaken»
Utgangspunktet for det som for ettertiden er blitt stående som «skolehjemssaken» var
en roman, Under Loven, utgitt i 1907 under pseudonymet Mikael Stolpe. Den fortalte
historien om to uskikkelige kamerater fra Kristiania, Doffen og Jan, og deres fryktelige
opplevelser på Kamberg oppdragelsesanstalt og Espeli skolehjem, lett kjennelige som
henholdsvis Bastøy og Toftes Gave. Boka var både en knallhard kritikk av vergerådenes
tilfeldige avgjørelser og skolehjemsinstitusjoner som, i stedet for å oppdra gode sam-
funnsborgere, tvert i mot fungerte som en slags «monsterfabrikker». Gutter som i
utgangspunktet kanskje var rampete, men langt fra onde, ble ødelagt av et system av
mistro, ydmykelser, mobbing, misbruk og ikke minst grov vold. Det som sjokkerte mest
i Under Loven var det brutale avstraffelsessystemet der gutter ble pisket til blods og
isolert i små, kalde kjellerceller i uker av gangen.

Hjelpeløs og håpløs, forlatt av både Gud og mennesker, innelåst i et kott som var tilklint
med menneskeekskrementer, forslått så ryggen var full av sprukne, våte sår og hodet fullt
av buler og dertil lenket med jern – tapte han all sin kraft og sitt mot.Trakk seg tilbake til
innerste krok og sank sammen voldsomt hulkende. Han hadde ikke krefter til en ny avstraf-
felse, det kjente han, da ville altså ydmykelsen komme.

Den som stod bak ydmykelsen av guttene var den inderlig religiøse og samtidig svært
voldelige bestyreren på Kamberg. En mann som kombinerte et sterkt kjærlighetsbud-
skap til guttene med en voldsom og hyppig bruk av pisken. Det var ikke vanskelig for
offentligheten å tenke seg til at det var Ole Flugum som var portrettert. Men det var
først da det etter en tid ble klart hvem som stod bak pseudonymet Mikael Stolpe at
den virkelige skandalen var et faktum: Bjørn Evje var ikke bare ansatt på Bastøy, han
var til og med en høyt betrodd husfar og Bastøys stedfortredende bestyrer i Flugums
fravær. Med andre ord en mann som burde vite hva han snakket om.

Dette ble en stor sak i den norske offentlighet i tiden som fulgte. Personalet på Bastøy
delte seg i to leire, for og mot Evje. Flugum selv avskrev boken som helt uten «nogen
relevans til virkeligheten».At Evje kom med en slik historie, måtte bero på hans egen
manglende evne til å holde kustus på guttene i sitt hus, mente Flugum.Tidligere elever
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Flugum med elever på Bastøy like før hans avgang i 1910.
Foto: Cappelens bildearkiv.

 



Det ble imidlertid ført fullt bevis for at straffescener som de Bjørn Evje hadde beskrevet,
virkelig hadde utspilt seg på Bastøy, og at forfatteren hadde rett i store deler av sin kritikk. I
alle fall hadde han rett i at landets største skolehjem var et fengsel og ikke noe hjem.

I alle tilfelle utfylles og nyanseres vårt bilde av Ole Flugum. Under høringene fremstår
han som langt mer eksplisitt om ting som er lite synlig i materialet fra Ulvsnesøy. Han
bekrefter og forsvarer utstrakt bruk av isolasjonsstraff, og av piskestraff med et to
meter langt bjørkeris. Piskingen forekom normalt på hans kontor, der guttene lente seg
over bordet og blottla ryggen, men det hendte også at guttene ble pisket nakne foran
de andre, i spisesalen eller ute på oppstillingsplassen. Slagenes styrke ble dog alltid
«avpasset etter omstendighetene», hevdet Flugum.

Under Bastøyhøringene ble det også for første gang snakket offentlig om det som
senere er blitt et gjennomgangstema i debatten om skolehjemmene, nemlig den seksu-
elle kulturen ved institusjonene. I følge enkelte ansatte forekom såkalt «unaturlig
omgjengelse innbyrdes», og noen mente dette tiltok om man ikke stoppet onanien
blant guttene. Noen av dem hadde kanskje et kjærlighetsforhold, men man aner også
konturene av misbruk guttene imellom, især eldre gutters misbruk av yngre, slik den
senere tids utredninger har påpekt forekom i institusjonene i etterkrigstiden. Flugum
selv mente det var lite homofili på øya, men derimot var det viktig å slå ned på onani-
en.

For skolehjemmene innebar tumultene i 1907-1908 et prestisjetap man aldri helt skul-
le komme over. Dette ble ytterligere forsterket etter det store Bastøyopprøret i 1915,
der marinen til slutt ble satt inn mot guttene. Noen ville som Evje legge ned hele vese-
net, andre mente det hele hadde vist at skolehjemmene hvilte for mye på bestyrernes
gode og dårlige sider, slik at systemet måtte endres. Lite ble imidlertid forandret før
spesialskoleloven av 1951 definerte instusjonene på nytt.

Bjørn Evje kom under høringene i 1908 til å karakterisere Flugum som «en meget
samvittighetsfull mann – meget vel skikket for sin gjerning», men sa at han i sin bok
hadde trukket frem de dårlige sidene for å få frem poenget om de feilslåtte skolehjem-
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og ansatte gikk inn i debatten, noen bekreftet, andre avkreftet Evjes skildringer. I
desember 1907 trykket Morgenbladet et opprop fra personalet på Bastøy mot Evjes
påstander, noe senere rykket personalet på Falstad ut og beklaget den ubotelige skade
Evje hadde gjort for skolehjemsbevegelsen. I årsrapporten fra Ulvsnesøy året etter ser
vi at bestyrer Rimmereid beklager seg over guttenes oppførsel, og dessuten «det ideli-
ge skriveri og snak om skolehjemsaken, hvori gutterne ser en oppfordring til slik
opførsel.»

Departementet tok etter hvert affære, en
kommisjon ble nedsatt og det ble foretatt
rettslige vitneopptak av barn, tidligere elever
og ansatte ved alle institusjonene. Slik saken
utviklet seg kom Bastøy etter hvert noe i
skyggen av Toftes Gave, der man avdekket det
som i offentligheten ble oppfattet som helt
forferdelige tilstander. Fryktelige sanitærfor-
hold, bedervet mat servert fra vaskebøtter, og
en forstander som pisket «av all makt» og
ifølge sine underordnete betraktet «alle over
en Kam og ansaa dem som slubberter». Lenge
ble det spekulert i om en avdød 15-åring var
blitt slått i hjel, men bestyreren bedyret at
vedkommende ikke var blitt straffet den siste
uken fordi han hadde vist svakhetstegn og
begynt å besvime.

Høringene om Bastøy ble i stor grad en affæ-
re preget av at påstand ble stående mot
påstand, og dessuten en hel del mistenkelig-
gjøring. Historikeren Yngvar Ustvedt er like-
fullt klar i sin vurdering:
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Bestyreren på Toftes Gave, Navelsaker, med gutter i
marsj på Helgøya.
Foto: Hedmarksmuseets fotoarkiv.

 



Etter «kritikkens stormvær»: Landmarks Falstad 
Skolehjemmene på Ulvsnesøy og Falstad kom begge bedre fra granskningen i 1908, især
Falstad som ble erklært som en mønsteranstalt etter kommisjonens besøk. Som den
eneste av oppdragelsesanstaltene som ikke lå på en øy, hadde man ved Falstad helt siden
opprettelsen i 1895 hatt en selvforståelse som et mer «humant» sted. Beliggenheten i
bygda skulle gi institusjonen et åpnere preg, skulle gjøre guttene mer integrert og min-
dre «stemplet» mente man. Dette bildet bekreftes av bestyrer F.W. Landmark i  hans 
25-Årsberetning for Falstad Skolehjem 1895-1920:

Det daglige liv i hjemmet blev under Hagens ledelse preget av en gjennemført og iøinefal-
dende disiplin og orden. Liv og fart var der over det daglige arbeide. Og dette tiltalende ytre
dekket som regel over et venskapelig, hyggelig, stundom hjertelig forhold mellem elever og
personale. Det er sannsynlig at tonen ved Falstad allerede fra først av var noget lysere og
mer opmuntrende enn ved andre samtidige skolehjem.

Den omtalte Jacob Christian Hagen, Falstads første bestyrer, ble i 1910 utnevnt til
Flugums etterfølger på Bastøy. Den unge teologen Landmark hadde da jobbet to år
som husfar nettopp under Flugum på Bastøy. Han hadde med andre ord inngående
kjennskap til skolehjemssaken og dens mange sider. Landmark ble utnevnt til Hagens
etterfølger og reiste nordover til Ekne. En tidligere elevs brev til Landmark gir et flott
bilde av hvilken betydningsfull hendelse slikt kunne være for et skolehjem:

Så reiste Hagen. Det var en tung tid. Jeg, som så mange med meg hadde lært å holde av ham
som en far. Så kom de. Jeg husker det så tydelig. Jeg var enda med og satte opp lys i vinduer-
ne. De la vel merke til at hele hjemmet var opplyst.

Som nevnt ble lite gjort med skolehjemmenes institusjonelle sider etter skolehjemssa-
ken. På 1930-tallet kom også Landmark selv under kritikk for sin eneveldige lederstil.
25-årsberetningen er like fullt et vitnesbyrd om store endringer, et klimaskifte siden den
gang Ole Flugum skrev sine første protokoller og rapporter nær 40 år tidligere.Tonen
er blitt en annen, mindre moralsk og ikke minst langt mer ydmyk og tvetydig i forhold til
sentrale spørsmål omkring oppdragerens rolle og i det hele tatt skolehjemmets beretti-
gelse.
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mene. Uansett er det tydelig at kritikken tæret hardt på Flugum. I 1910 søkte han
avskjed grunnet sviktende helse. Han flyttet så hjem til hjembygda, Sogndal, der han
døde i 1915, 67 år gammel.

Da barnevernsdebatten blusset opp igjen på slutten av 1930-årene, dukket Flugum opp
igjen som romanfigur, nærmere bestemt som den brutale barnehjemsbestyreren i
Gabriel Scotts De Vergeløse. Et barns historie. Scott hadde bodd i Åsgårdsstrand rett
innenfor Bastøy, og hadde vært sterkt engasjert da skolehjemssaken raste tredve år
tidligere.
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Olaf Haandes Jeg var en Bastøygutt er en av flere skole-
og barnehjemsromaner fra 1930-årene.

 



Skolehjemmets ytterste oppgave, «å omdanne elevenes virkelige tenkemåte» i sunn ret-
ning, er noe som ifølge Landmark aldri kan løses fullkomment. Men man kan komme et
stykke på veg. Bare det å gi barna regelmessig og sunn mat, regelmessig søvn, passende
klær og en passelig dose arbeid kan i seg selv gjøre underverker. Enda viktigere, men
også vanskeligere, er det å nå inn til barnas tanke- og følelsesliv:

Hvis de voksne på et skolehjem innskrenker seg til å føre tilsyn og rette på feil og unoter, vil
barna i stor utstrekning bli overlatt til hverandres påvirkning. Og da er den fare der at den
ene lærer den andre det gale han ikke kunde før. Hvor derimot funksjonærene har det rette
hjertelag og interesse for elevene og deler deres gleder og sorger, er med i lek, vekker og
nærer edlere interesser hos dem, og altså virkelig omgåes dem, der vil samlivet mellem barn
og voksne gi de gode åndelige vekstkår, som har slik overordentlig betydning.

Til innøvelse av disiplin og ansvarsfølelse hadde Falstad dessuten utviklet sitt særegne
karaktersystem, forteller Landmark: For hver halvdagsøkt ble det utdelt tallkarakterer,
som daglig ble lagt sammen og opplest «med eller uten bemerkninger». Målet for karak-
terene var flid og orden, ikke dyktighet. Karakterene delte elevene i 3 – 4 oppførsels-
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Om skolehjemsbarn generelt sier Landmark:

De har den ene ting felles at deres eget hjem og hjemstedets skole ikke har maktet å gi den
moralske holdning som kreves selv av barn. Deres moralske velferd står i fare. (...) Ikke gan-
ske få skolehjemselever havner før eller siden i sinnsykeasyl eller kriminalasyl. Kanskje var
deres hjernemekanisme allerede i skolehjemsårene syk eller sykelig.Andre skolehjemselever
står på åndsvakhetens grense, og er da i beste fall forutbestemt til en åndelig og borgerlig
fattigmannseksistens. For atter andre er svakheter og abnormiteter på følelseslivets område
en medvirkende årsak til at det ikke er gått dem godt på deres hjemsted. Men flertallet av
skolehjemselever tør man nok si ikke er havnet i skolehjemmet på grunn av indre mangler,
men vesentlig på grunn av uheldige ytre forhold. De er enkebarn, enkemenns barn, dårlige
hjems barn eller hjemløse, gatens og slummens barn, bleke barn fra livets skyggeside – med
mange slumrende muligheter til godt og ondt.

Parallelt med skolehjemmene for forsømte barn hadde man også fått et tilsvarende
statlig system av skoler for «åndssvake», en av de store var Røstad skolehjem, bare
noen kilometer fra Falstad. Granskingen i 1908 hadde imidlertid vist at skillet mellom
tilbakestående og uskikkelige, mellom arv og miljø, ikke alltid var like lett å håndtere.
Slike begrep om psykisk sykdom av den typen Landmark opererer med hadde heller
ikke vært vanlig i barnevernet, og var helt fraværende i Flugums moralske vokabular.

Også skolehjemsløsningen i seg selv stilles det spørsmål ved i beretningen. «Det er jo
ingen liten ting i ung alder å måtte bort fra sitt eget hjem», konstaterer Landmark, og
innrømmer samtidig  at resultatene av skolehjemsopphold kan være vanskelige å fastslå:

Hvis f.eks en gutt som ansåes for en virkelig dårlig gutt, efter et skolehjemsophold blir en
bra og dyktig mann, så er det jo ikke utelukket at han hadde blitt det ellers også, selv om
vergerådet og kanskje hans foreldre mente at skolehjemsopdragelse var nødvendig.

Behovet for innsettelse vil også alltid bli vurdert opp mot den stemplingen man vil
bære med seg som skolehjemsbarn. Men til syvende og sist er Landmark klar: I de 
fleste av de aktuelle tilfellene vil det koste mer å la være. De fleste får nok et lysere liv
på enn utenfor skolehjemmet, mener han. «Livets hårde skole» lærer de fleste å kjenne
først når de drar:«Gud gi de ikke altid må stå så venneløse som de enda ofte gjør da».
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Falstad manglet lenge et skikkelig oppholdsrom i tillegg til sovesaler og klasserom. Sosialt samvær, som her med brettspill,
måtte foregå i klasserommet. Bildet er tatt omkring 1915 og læreren til venstre i bildet er trolig bestyrer Landmark.
Foto: Falstadsenteret.



Avreise
Neste morgen i solrenninga står vi ut fjorden; jeg glemmer aldri så lenge jeg lever den salige
kjenslen av frihet og lykke og ellevill fryd som fylte meg denne første vidunderlige timen som
«yngste jungmann om bord».

Sitatet stammer fra Vi kommer oss. Fra Gulostens memoarer. Året er 1914 og  bestyrer
Hagen på Bastøy har skaffet sin elev Johannes plass som mannskap på tremasteren
«Lapwing». Omtrent på samme tid rapporteres det fra Ulvsnesøy at «nesten alle guttene
tenker å reise til sjøs», og man har begynt med sjømannsskap som fag ved skolen.
Landmark må også konstatere at «Sjølivet har stor tiltrekning på skolehjemselever». For
endel av elevene, der «tradisjon, lyst og anlegg gjør det naturlig», er dette en god løsning.

Men like sikkert er der mellom dem menn hvis naturlige karaktersvakhet og mangelfulde utrust-
ning gjør sjølivet til et særlig farlig arbeide for dem.

Blant de av Falstad skolehjems elever fra perioden 1905 til 1915 som det i 1918 kunne
dokumenteres var i arbeid, var hele 37% sjøfolk. Som en avslutning på jubileumsberetningen
fra 1920, presenterer Landmark oss for en undersøkelse han hadde gjort to år tidligere
omkring forholdene til utskrevne falstadgutter. Undersøkelsen omhandlet 146 elever fra
det nevnte tidsrommet.Av disse var 6% døde, 3,5% «Sinnsyke eller erklæret åndssvake» og
18% straffedømt. For å få vite mer om de øvrige 66,5 %, «kjente levende arbeidsdyktige»,
hadde Landmark sendt et lite spørreskjema rundt til de aktuelle vergerådene. For 90 av
guttene mente han å ha fått pålitelige opplysninger tilbake. På spørsmålet «er vedkom-
mende ansett som en bra mann?», ble 81% besvart positivt, 19%  negativt. 71 elever ble
vurdert som edruelige, 13 det motsatte.

Trøndelag er som kjent preget av jordbruk, og hele 60 % av de angjeldende guttene ble ved
utskrivningen anbrakt i jordbruksarbeidarbeid. I 1918 var dette blitt en varig løsning for
11%, mens 20% av guttene hadde fått seg en type jobb som krevde videre utdannelse, slik
som skipper, sjøfør eller fagarbeider. 22% prosent falt inn under «Løsarbeidet, det tilfeldige
arbeide, håndlangerarbeidet, litt kjøring, en tur til sjøs osv.», mens, som vi har sett, den
klart største gruppen levde i en permanent tilværelse som sjøfolk.
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klasser med tilhørende frihetsgrader. «Utreisen avhenger også i stor grad av de gode
månetskarakterers tall.» 

Grunnlaget for ethvert skolehjem, og dette er en holdning hele Landmarks beretning
bærer preg av, var imidlertid de personlige forhold, «et offervillig, dyktig personale».
Virkningen av alle tiltak, enten det var råd, formaninger, skryt eller straff «avhenger først
og fremst av de personligheter som står bak dem». Og skolehjemsfolk kunne jo, medgir
Landmark, vise alle grader av dyktighet og alle grader av udyktighet.

Slik setter også Landmark på sitt vis ord på det som har vært et gjennomgangstema i
100 års institusjonskritikk, fra skolehjemssaken i 1908 til Befring-rapporten i 2004, nem-
lig at man hadde skapt et sårbart og personavhengig system. Selv om det skilte en gene-
rasjon mellom Flugum og Landmark, så var nok dette en opplagt sak for dem begge:
At slik er nå engang den menneskelige oppdragelsens natur, og annerledes kan det ikke
være.

46



Kjære Landmark!
Mange takk for det brev som jeg i dag har mottaget fra dem, jeg ser at det har vært voldsomt lenge på turen, men
det var jo adressert til Lille Markevei, Bergen, men det er nu 1 _ år siden jeg reiste derfra. De ber meg om at for-
telle dem alt som er skjedd meg eller hvordan det er gått mig siden jeg forlot hjemmet og hva jeg syntes om
Falstad. Ja, da må jeg nesten begynne fra begynnelsen og fortelle om hjemmet. Da jeg var 6 år gammel døde min
mor, hun hadde da lagt lenge i Sukkersyken. Så vidt jeg den gang forstod brydde min far seg lite om mor og hjem-
met. Han var ofte ute om kveldene, skjønt jeg vet at han ikke drakk, han var avholdsmann. Efter min mors død ble
jeg bortsatt til fremmede mennesker som var likeglad hvordan jeg enn var. Den første jeg kom til var en øltapper.
Skjønt han selv var en snill mann, lærte jeg i hans virksomhet, jeg måtte nemlig ofte stå nede i kjelleren og passe
på, og der så jeg meget som jeg aldri skulle ha sett, ei heller hørt. Der satt nemlig både kvinner og menn og drakk.
På skolen kunne jeg sjelden leksen, og var vist nokså uskikkelig. Da jeg var 9 år gammel fikk jeg vite at jeg skulle
reiste, hvor hen fik jeg ikke vite.Antagelig den 17. desember 1906 på kvelden kl. 11 kom jeg til Falstad Skolehjem.
Jeg husker endnu at det var stalldrengen John som hentet meg på stationen. Klokken halv åtte neste morgen blev
jeg uttatt til gårdsbruket og ble satt til at være med at knuse Næper til fjøset. Klokken 9 om morgenen kommer
den damen som hadde fulgt meg fra Narvik for at si farvel til meg. Omtrent en _ time efter ble jeg hentet opp på
kontoret. Hva der ble sagt meg husker jeg ikke, men nok er det, jeg skuld ha ris, 6 hårde rapp fik jeg, men hvorfor
det vet jeg og fik jeg aldri vite. Jeg ble så satt til at sage ved til kvelden klokken 6, efter at ha spist fikk jeg sitte inne
i klasseværelset til klokken 7, da kom vaktmester Øien og hentet meg. Han hadde en lykt i hånden, han fulgte meg
ned til åttekanten som vi kalte det, og efterpå opp i 2den etasje ved siden av 10-salen, enten det var det værelset
som drengerne var på eller det er lageret det er, det husker jeg ikke, men nok er det. Det var en celle med et lite
vindu høyt på veggen med gitter for og med en seng som hang fast på veggen. Dit inn ble jeg leid, og her måtte jeg
klæde av meg så jeg hadde bare en skjorte på kroppen, og så legge meg på et oljelerret som var aldeles svart og
kaldt. Så ble jeg bundet på hender og føtter, og så la han en filt oppå meg, og dette var jo midt på vinteren, og enda
var der 2 ruter i stykker så sneen føk inn i sengen. Slik fikk jeg da ligge hele natten og fryse som en hund, og hvis
jeg noen gang fant trang til at vande måtte jeg la det gå i sengen, for jeg kom jo ingen vei og det var ikke behagelig
at ligge i. Slik lå jeg hver eneste natt og gråt, frøs og ventet på morgenen. Det var min eneste trøst når morgenen
kom, og når han så at jeg var bløt fikk jeg skyld for det. Det nærmet seg jul. Mitt arbeide bestod vesentlig av at
hugge ved. Juleaften arbeidet vi til middag, kl 5 fikk vi komme inn til juletreet. Så var der andakt til kl vel 6, og så var
der utdeling av gaver til oss gutter til klokken 7, og vi hadde, eller var rettere sakt nettopp ferdig til at gå rundt jule-
treet, da kom Øien inn med en lykt i hånden og hentet meg. Så fikk jeg da ligge sådan og høre på at de andre moret
seg helt til midnatt, ja slik lå jeg helt til utpå våren – jeg husker ikke hvor lenge. Men hvorfor måtte jeg lide sådan?
Ja, det var et spørsmål som jeg aldri fikk besvart. Jeg spurte en gang, men fikk et avvikende svar. Men som sagt: hvor-
for jeg skulle lide dette, det skulde jeg ha gitt meget for at få vite. Utpå våren ble jeg innflyttet på 10-salen, men da
hadde jeg lagt så lenge på den benken ute i cellen at jeg hadde lært meg til at vande i sengen, så da jeg kom dit inn,
kunne jeg ikke holde det. Men efterhånden lærte jeg meg dog av med uskikken. Senere på våren kom der en gut
som hette Arne til Falstad. Da ble det straks bedre dager for meg. Fra den dag han kom gjorde jeg ingen ting hele
våren, sommeren og utover høsten.Vi gikk da omkring som vi ville helt til skolen begynte utpå høsten. Straks over
jul ble jeg oppkalt på kontoret til Hagen. Jeg satt der hele eftermiddagen, og han spurte meg blant annet om jeg vis-
ste hvorfor jeg var komt til Falstad. På det svarte jeg at det hadde jeg ikke ide om. Han sa da at han skulle skrive til
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Landmark hadde også forsøkt å ta kontakt med flest mulig av disse 122, for å få «vite hvad de
utskrevne elever i voksen alder tenker og mener om skolehjemmet». Han mottok etterhvert
34 brev som, om vi skal tro bestyreren, alle unntagen ett gir en «mer eller mindre sterk
anerkjendelse av skolehjemmet og livet der». Dette ene meget skarpe brevet mister dog
brodden, mener Landmark, grunnet brevskriverens «utpregede kverulans». Det som ellers
kommer frem av kritikk handler om forhold som dårlige enkeltfunksjonærer, at skolehjemsti-
den blir en flekk på ryktet, at skolen burde vært bedre, eller at det var for liten frihet. En,
forteller Landmark spøkefullt, mente at «Du skulle heller ha fortalt oss litt om hvad en sjø-
mann resikerer i omgang med kvinner».

En av de mest inngående beretningene Landmark mottok, kom fra en sjømann, en nordlen-
ding som hadde blitt plassert på Falstad engang omkring 1907-08. Hans historie viser i seg
selv mye av skolehjemshistoriens tvetydighet. En historie om barndom under vanskelige for-
hold, om fornedrelse og ydmykelse, men også om kameratskap, kjærlighet og respekt.

Sjømannsundervisning på Falstad skolehjem, ca. 1915.
Foto: Falstadsenteret.

 



Narvik, og så skulle han snakke med meg senere, men jeg hørte ingen ting siden. Utpå sommeren ble jeg bedt om at
være med at rømme med 2 til, men jeg ville ikke være med. Senere skulle jeg være med Margidion fra Bodø og
rømme, men jeg ombestemte meg den gangen også, men jeg fikk i alle fall det inntrykk at de fleste hadde rede på
det når det var noen som skulde rømme. Ja, dette var på Hagens tid. De syntes vel der var meget tøys, men de bad
meg om at skrive hva jeg syntes om Falstad, men jeg vil ikke sige noe vondt om verken Hagen eller Øien. Jeg ble i
det siste behandlet svært godt.Av Hagen nøt jeg svært mange fordeler. Så reiste Hagen. Det var en tung tid. Jeg som
mange med meg hadde lært at holde av ham som en far. Så kom de. Jeg husker det så tydelig. Jeg var enda med og
satte opp lys i vinduerne. De la vel merke til at hele hjemmet var opplyst? Efter de kom ble det gjort mange foran-
dringer, og man fikk når man kom litt høyt opp i klasserne mange fordeler og oppmuntringer, og jeg likte meg riktig
bra. Men så reiste Arne. Da begynte jeg at lengte ut, og utpå sommeren, visstnok 21. juni 1911, reiste jeg. Men jeg
var ikke før kommet på båten før jeg begynte at lengte efter hjemmet igjen. Jeg kom hjem, men jeg fant ingen som
ventet meg. Derfor fikk jeg mest lyst til sjøen, og det har jeg for det meste holdt på med. De spør hva jeg er, jo jeg
er maskinist, men for øyeblikket er jeg lagersjef og har nokså bra betalt. Jeg har siden krigen vært torpedert 3 gang-
er. Siste gang frøs jeg den venstre fot fordærvet så jeg lå på sykehuset i åtte måneder. Da jeg kom ut av sykehuset
forsøkte jeg at få hyre og komme ut igjen, men det var umulig. Jeg fikk det svar at jeg var vernepliktig og skulle i
marinen. Jeg møtte da opp til utskrivning, og fikk det svar at jeg var foreløpig udyktig. Siden har jeg ingenting hørt
fra dem. Jeg var engang inne på Levanger med en liten lastebåt. Jeg søkte om at få fri for at gå til Falstad, men kunne
ikke. Så gikk jeg på frivakten til Ekne. Jeg gikk opp gamleveien og stod nede ved fjøsbygningen en halvtimes tid, hvor-
på jeg så dem, Brataas og stalldrengen og endel gutter, men tiden var knapp og jeg måtte snu tilbake. Ja, de synes vel
det var rart gjort, men det var tiden som gjorde det. De spør likeledes om jeg kan oppgi adresse på noen av de
utreiste elever; nei dessverre, men jeg har truffet en hel del, for eksempel Julius nummer 27 fra Narvik. Han er
visstnok gift og bor der, adressen er visst Framnes, Narvik. Margidion, no. 19 fra Bodø, sist jeg så ham var han kokk
på ishavet. Konrad eller Ongdal som han kaltes der, han hadde nummer 17, sist jeg så ham var det på en
Trondhjemsbåt for 1 _ år siden. Ottar nummer 26 så jeg i Bergen for 1 år siden. Han gikk til sjøs og trivdes godt.
Albert var her i fjor sommer. Han var da tømmermann. Han hadde før den tid reist til sjøs. Han oppholder seg nu i
Stavanger. Han hadde nummer 47. Øivind en Tromsøgutt nummer 37, han så jeg sist i fjor sommer. Han ble da tor-
pederet med Bergensbåten Lysland, men ble berget.Trygve nummer 1 fra Bodø, han var fyrbøter med en Bodøbåt.
Så traff jeg 2 stykker i Bergen i fjor, husker ikke navnet. Dem gikk til sjøs. 1 traff jeg i Philadelphia nede i København
i 1916. På den store sjømannsfesten i London traff jeg en hel del, ja, i det hele har jeg truffet en hel del gutter, men
nesten alle er sjømenn, så noen adresse kan jeg ikke oppgi. Men når jeg treffer noen, skal jeg be om at få demses
adresse eller be dem skrive til dem. Og så ville jeg be dem om i tilfelle av at de skulle ha Arne fra Kristiansunds
adresse, var da så vennlig at sende meg den engang når det passer. Kanskje Brataas kunne ha den. Ja, de er vel lei alt
dette jeg rebler om. Jeg ligger nu i den spanske syke eller rettere sagt eftersykdommer –  lungebetennelse. Det er
død en hel del her av den, så jeg kan være forberedt på begge deler, og jeg er beredt og det er godt at være.Av for-
eninger står jeg nu i Bergens Ynglingeforening og Stavanger Turistforening – jeg er ivrig på turer. Ja, det skulle ha
været kjekt at få se igjen gamle Falstad, jeg lengter efter det, men det blir vel ikke mere. Ja, jeg får vel slutte for
denne gang, skjønt det er meget jeg gjerne har villet spørre dem til råds om. De må være så snill at hilse deres
kone, Brataas og alle de andre som jeg skulle kjenne, og tilsist er de på det hjerteligste hilset fra Alf Severin.
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Skolehjemsarkivene er fulle av korrespondanse mellom skolene og rederier som tok inn
utskrevne gutter som mannskap.Aksel hadde som vi ser vært flink om bord i Gordon,
men hadde glemt å rapportere hjem. Foto: Statsarkivet i Trondheim.
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Falstad skolehjem og spesialskole 1895-1992

I 1889 sikret Trondhjems fengselsselskap, politimesteren og fattigforstanderen i Trondheim støtte til opp-
rettelse av «en oppdragelsesanstalt for forsømte gutter i det nordenfjeldske». Oppdragelsesanstalten ble
opprettet med økonomisk støtte fra Trondhjems Sparebank og Trondhjems Brændevinssamlag. Etter å ha
vurdert flere alternativer, ble gården Nedre Falstad valgt som lokalitet, og i 1895 stod det første interna-
tet ved Falstad opdragelsesanstalt klart til å ta imot de 11 første guttene.Anstalten skulle ta seg av gut-
ter med adferdsvansker, og ønsket om å bruke oppdragelse og ikke straff, var sentralt i arbeidet med
barna. Hensikten med etableringen av oppdragelsesanstaltene var behovet for en institusjon som kunne
være en støttespiller til skolen og et alternativ til fengselet.Anstalten ble et bidrag til å avlaste skolene
ved disiplinære problemer, mens den for fengselsvesenet representerte en kritikk av behandlingen av
unge lovbrytere. Falstad fikk status som skolehjem etter vergerådsloven i  1900, og ble drevet som 
«mildere skolehjem for gutter» fra 1901, men først i 1912 ble navnet endret til Falstad Skolehjem.
Skolehjemmet hadde plass til 55 gutter, og de kom fra alle kanter av landet.

I 1919 ble det reist spørsmål om det skulle bygges en egen særavdeling ved skolehjemmet. Den måtte
bygges i mur, og inneholde isolasjonsrom, verkstedsrom og gymnastikksal, siden gymnastikken ble sett på
som et særlig viktig disiplineringsmiddel. Etter et stortingsvedtak fra 1921 skulle særavdelingen fungere
som yrkesskole for dømte unge forbrytere, men kort tid før den skulle tas i bruk, brant hovedbygning-
en. Dermed måtte særavdelingen brukes som internat og undervisningsbygg, og fengselsfunksjonen falt
bort.

Under andre verdenskrig ble bygningene ved Falstad tatt i bruk som krigsfangeleir, og etter krigen ble
bygningene en tid brukt som landssvikleir. Falstad skolehjem ble formelt nedlagt i 1949. Etter landssvi-
koppgjøret ble det igjen skoledrift i bygningene. Ekne offentlige skole åpnet dørene for barn med lære-
vansker i 1951, før den i 1960 skiftet navn til Ekne barneskole for evneveike. Samme året ble Ekne
offentlige framhalds- og yrkesskole for gutter åpnet, ved at den videregående avdelingen ved Ekne
offentlige skole ble skilt ut som egen skole. I 1976 ble navnet igjen forandret, denne gang til Eknetun
skole. Barneskolen ble nedlagt i 1982, mens den videregående skolen ble drevet fram til 1992. Deler av
virksomheten ble imidlertid videreført, først som Ekne kompetansesenter, og senere på Levanger under
navnet Trøndelag kompetansesenter.
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Ulvsnesøy skolehjem og spesialskole 1881-1980

I 1881 åpnet Ulfsnæsøens Opdragelsesanstalt for vanartede og forvildede Gutter, etter mange års
arbeid der skoleinspektør Ole Irgens og rådmann Henrik Reuss Bang var sentrale aktører. Opprettelsen
av anstalten var blitt gjort mulig etter støtte fra «Bergen Samlag for Brændevinshandel» og rentefrie lån
fra Bergens Sparebank. Det ble bestemt at bestyrelsen skulle velges av skolekommisjonen og fattigkom-
misjonen i Bergen. Undervisningen skulle skje i samsvar med planene for Bergen Allmueskole og under
tilsyn av skoleinspektøren i Bergen. Bygningene som sto ferdig dette året var en treetasjes hovedbygning
og et fjøs. I løpet av sommeren kom de første ansatte, nemlig gårdsgutt, bestyrer og underlærer, og 13.
oktober kom de første guttene, seks i tallet. Nærmere et år senere var antallet steget til 20 elever fra
10-14 år, alle fra Bergen. Etter tre år var belegget oppe i 30, og de eldste guttene var nå eldre, opp til 17
år gamle. De første guttene ble skrevet ut høsten 1884.

I samsvar med Vergerådsloven fikk anstalten i 1900 ny status som statlig anstalt, og navnet ble endret til
Ulfsnæsøens Skolehjem for forsømte Gutter. Driften kom nå under tilsyn av Bergen skolestyre og Kirke-
og undervisningsdepartementet, og noen av plassene skulle kunne benyttes til gutter fra andre kommu-
ner enn Bergen. Natt til 17. november 1901 ble  hovedbygningen totalskadd ved brann. Den nybygde
bestyrerboligen ble da tatt i bruk til innkvartering og undervisning, og det meste av tiden frem til en ny
hovedbygning sto ferdig i 1904, ble belegget opprettholdt med rundt 40 elever. Da pågangen fra vergerå-
dene om plass for vanskelige gutter ble stadig større, var det enighet om at det var nødvendig å øke
kapasiteten. Nybygget hadde plass til 60 gutter, og ved utgangen av 1905 var belegget på ca 55 elever.
Guttene var spredt i alder fra ca 9 til 17 år, og oppholdt seg gjennomsnittlig på skolehjemmet i 2-3 år.

Elevtallet gikk etter hvert ned, spesielt i årene like etter krigen, og i 1949 oppgis bare 13 elever, hvorav
9 i skolepliktig alder. I 1951 slo en ny lov om spesialskoler fast at det måtte sørges for en bedre diffe-
rensiering av tilbudene for de forskjellige kategoriene av elever som trengte særskilt hjelp og tilpasset
undervisning. I tråd med dette fikk man fra dette året en omlegging til Ulvsnesøy skole for gutter med
tilpasningsvansker, som igjen endret navn til Ulvsnesøy offentlige skole i 1965. Lenge beregnet man å
kunne ta imot rundt 30 gutter, men utover på 70-tallet var elevtallet synkende. Skolen ble bestemt
avviklet i 1980, og fra 1981 har Ulvsnesøy vært en avdeling tilknyttet Bergens kretsfengsel.

54



Utvalgte kilder og litteratur

Elevprotokoller fra Ulvsnesøy 1881-1899 og 1899-1904. (Byarkivet i Bergen).

Årsberetninger fra Ulfsnæsøens Opdragelsesanstalt og Ulfsnæsøens skolehjem 1882-1921.

Andersen, Johannes. 1946. Vi kommer oss. Fra Gulostens memoarer - fortalt til en venn. Oslo.

Flugum, Ole. 1895. Beretning om en med offentligt stipendium foretaget udenlandsreise sommeren 1894.
Bergen.

Gjerseth, Kjell. 2005. Hvis du ikke er snill. Historier om Lindøy. Stavanger.

Harris, Christopher John. 1994. «Forsømte, moralsk fordærvede og forvildede børns redning» – et lite omtalt
kapittel fra bergensernes og strilenes hverdag på 1800-tallet. I: Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver.

Haande, Olaf. 1952. Jeg var en Bastøygutt. Oslo.

Landmark, F.W. 1920. 25-Aarsberetning for Falstad Skolehjem. Trondheim.

Lysne, Edvard. 1983. Fra oppdragelsesanstalt til offentlig skole. Ulvsnesøy skole 100 år. Bergen.

NOU 2004:23. Barnehjem og spesialskoler under lupen. Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i
barnevernsinstitusjoner 1945-1980.

Sand, Bente. 1988. Falstad - mot en historiefortelling. Diplomoppgave, institutt for arkitekturhistorie.

Soleim, Marianne Neerland. Falstad skolehjem og Ekne spesialskoler 1895-1992. Upublisert rapport,
Falstadsenteret.

Stolpe, Mikael. 1907. Under loven. Kristiania.

Tandstad, Marit. 1998. «Fantøya» Ulfsnesøy oppsedingsanstalt og skuleheim 1881-1910. Hovedfagsoppgave i
historie, Universitetet i Bergen.

Thuen, Harald. 2002. I foreldrenes sted. Barneredningens oppdragelsesdiskurs 1820-1900. Eksempelet Toftes
Gave. Oslo.

Ustvedt,Yngvar. 2000. Djeveløya i Oslofjorden. Historien om Bastøy og andre staffeanstalter for slemme gutter.
Oslo.

56


