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Utstillingen Sin egen lykkes smed vises 
ved Falstadsenteret våren 2008, og er 
en videreutvikling av utstillingen Slemme 
gutter som ble produsert i samarbeid  
med Bymuseet i Bergen i 2006. 

Takk til Bymuseet i Bergen for utlån av 
store deler av materialet, og for positiv 
holdning til endringer og tilpasninger  
av utstillingen. Takk til Stiklestadmusea, 
avdeling Levanger og Bymuseet i 
Levanger for utlån av gjenstander  
og materiale. Og ikke minst – takk  
til Institusjonen Fritt Ord og ABM- 
utvikling for økonomiske bidrag til  
dokumentasjons-innsamling.
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På mange måter og ved mange anledninger har vi søkt å 
vekke elevene til medarbeiderskap og til ansvarsfølelse for 
skolehjemmets rykte og til følelsen av at enhver er sin egen 
lykkes smed.

Bestyrer Landmark, Falstad skolehjem 1920Barn og ansatte foran Falstad skolehjem ca. 1900.  
Foto: Bjerkan/ Falstadsenteret
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for å oppnå personlig harmoni, skulle 
få muligheter til å være virksomme i 
nær tilknytning til planter og dyr.  
Derfor ble også samtlige skolehjem i 
siste halvdel av 1800-tallet plassert  
på gårdsbruk.

Staten la til rette for iverksetting av 
sosialiseringstiltak også for de som 
falt utenfor eller viste avvikende trekk 
i forhold til samfunnets verdigrunnlag. 
Forholdet mellom individ og samfunn 
ga staten en ny legitimitet for 
inngripen overfor individene. Begrepet 
«barneredning» ble erstattet med 
«barnevern». Lov om forsømte Børns 
Behandling i 1896 representerte et 
sluttpunkt for redningsanstaltenes 
filantropiske epoke i Norge. Til 
grunn for reformen lå «det sosiale 
omsyn» ifølge en offentlig innstilling. 
Planen var å styrke «den naturlige 
solidaritetsfølelsen» hvilket «tilsier at 
samfunnet griper inn for å verne de 
individer som minst av alle er i stand 
til å verne seg selv». I innstillingen 
ble det imidlertid påpekt at disse 
hensyn ikke var særlig fremtredende 
til å begynne med. Men de var blitt 

stadig sterkere ettersom samfunns-
utviklingen hadde knyttet menneskene 
nærmere sammen og utdypet 
solidaritetsfølelsen. 

Omkring 1900 ble institusjonene 
mer å betrakte som et «hjem». Dette 
begrepet om «hjem» la listen veldig 
høyt for hva skolehjemmene som 
institusjon skulle inneholde. Det la 
også sterke føringer på skolehjemmets 
indre struktur. Bestyrerens enerådende 
maktposisjon kan koples til familie-
overhodets rolle i den borgerlige 
familie.

Vergerådsloven påla staten å etablere 
et tilstrekkelig antall skolehjem. Det 
skulle være egne skolehjem for 
gutter og jenter. To typer skolehjem 
skulle etableres ifølge loven, såkalt 
«vanlige» og «særlige skolehjem». Den 
sistnevnte kategorien var for minst 12 
år gamle barn som hadde gjort seg 
skyldig i grove forbrytelser, eller hvis 
forhold på annen måte viste at de i 
særlig grad var «sedelig forkomne». 
Skolehjemmene skulle gi opplæring 
etter de samme retningslinjer som 

gjaldt for folkeskolen og under 
oppholdet skulle elevene få tilsyn  
av prest og lege.

Oppholdstiden til den enkelte elev ble 
bestemt etter skolehjemsbestyrerens 
skjønn, hvilket resulterte i svært 
varierende lengde på oppholdet ved 
de ulike skolehjemmene. Enkelte 
elever kunne ha opphold på 1-2 
år mens andre ble værende i hele 
6-8 år. Den vanlige lengden på 
oppholdet var imidlertid om lag 2 år. 
Når en elev hadde vært i skolehjem 
i 3 år og i tillegg hadde fylt 16 år, 
måtte departementet gi samtykke til 
ytterligere opphold. Elevene kunne 
bli i skolehjemmet til de hadde fylt 21 
år og ved utskrivning på et tidligere 
tidspunkt kunne skolehjemmet 
beholde myndigheten over eleven 
til denne aldergrensen.

Falstad 
Opdragelsesanstalt

Falstad Opdragelsesanstalt for 
vanartede gutter ble stiftet i 1895 
på Ekne. Anstaltens uttalte formål 
var ved undervisning og passende 
arbeid «og i det Hele ved en 
kristelig Aand ledet Opdragelse 
at uddanne saadanne Gutter til 
hæderlige og nyttige medlemmer  
af Samfundet». 

I februar samme år sto det første 
internatet klart med plass til 20-25 
gutter, og i løpet av det første driftsåret 
flyttet 11 gutter inn. Kort tid etter brant 
bygningene ned til grunnen, og et 
nytt skolehjemsbygg ble oppført. Fra 
desember 1896 hadde anstalten plass 
til 50 gutter i alderen 10-18 år. Dette 
var barn som hadde begått straffbare 
handlinger eller som på grunn av 
deres foreldres eller oppdrageres 
«lastefuldhed» eller «forsømmelighed» 
var forsømt, mishandlet eller «sedelig 
fordærvet». Av ansatte hadde 
skolehjemmet, foruten bestyrer og 
husbestyrerinne, også to lærere, tre 
tjenestepiker, dreng, budeie, syerske, 
sykepleierske, skredder, vaktmester 
og nattvakt.

Redning  
og oppdragelse

Bakgrunnen for skolehjems-
bevegelsen i Norge ligger i den 
utvikling synet på forbrytelse 
og straff gjennomgikk i det 
19.århundre. Humanismens 
fremvekst og nye tanker innen 
psykologi og psykiatri la grunnlaget 
for nye oppfatninger av forbryteren 
og forbrytelsens årsak. Man søkte 
etter alternativer til straff og tukt. 

Samfunnets ønske om ren av-
straffelse ble erstattet med målet om 
forebyggende arbeid. Holdningene 
overfor «vanartede» eller «forsømte» 
barn endret seg og man mente de 
skulle kunne oppdras og disiplineres 
til «aktverdige borgere». Filantropene 
ønsket oppdragelse og ikke straff for 
barna. Den moralske anstalten skulle 
representere en ny sosial praksis: ved 
oppdragelsens grep skulle man drive 
forbedring og forebygging. 

Barneredningens epoke kan festes 
til perioden mellom 1820 og 1900. 
I Norge ser vi spor av oppsving i 
selskapsdannelsen med stiftelsen av 
«De Nødlidendes Venner» i 1827 i 

Trondheim. Opprinnelig skulle denne 
foreninga hjelpe de som trengte det, 
dels ved pengegaver, dels ved å skaffe 
dem arbeid og sørge for at barna fikk 
skolegang. Stiftelsen gikk raskt bort 
fra å dele ut pengegaver. I de neste 
tiårene fulgte anstaltetableringen og 
med den en mer omfattende debatt 
om hva filantropiens fundament og 
pedagogiske program i praksis burde 
gå ut på. Som filantropisk virksomhet 
gikk barneredningen mot sin avslutning 
da staten intervenerte i tiltakene og la 
det inn under et offentlig engasjement. 
Skiftet falt sammen med overgangen 
fra en rettsstatlig til en sosialstatlig 
begrunnelse for statens virke, slik dette 
fikk sitt uttrykk i perioden 1870-1920 
i store deler av den vestlige verden. 
Redningsanstalten Toftes Gave, stiftet i 
1847, skulle bli en pionerinstitusjon for 
utviklingen av oppdragelsesanstalter 
eller skolehjem. Både Toftes Gave og 
senere institusjoner som Ulvsnesøy, 
Lindøy og Bastøy ble plassert på øyer, 
primært for å skjerme barna fra uheldig 
moralsk påvirkning i lokalmiljøet. 
Dernest ble virksomheten basert på en 
pedagogisk tankegang om at barna, 
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Etableringen av 
skolehjemmet på Falstad

Initiativtaker til etableringen av Falstad 
opdragelsesanstalt var fengselsdirektør Anders 
Daae, som i forbindelse med vergerådslovens 
innføring hadde foretatt studiereiser til rednings-
anstalter i Europa for å skaffe kunnskap og 
observere. 

Pengene til anstaltens etablering fikk man 
fra Trondhjems Brændevinssamlag og fra 
Trondhjems Sparebank. Til å begynne med hadde 
Brændevinssamlaget uttalt at de ikke ønsket å 
bidra til opprettelsen av en anstalt for utelukkende 
«forbryderske gutter» og påpekte at denne typen 
etableringer måtte være en statssak. Det ble derfor 
bestemt at man skulle bruke uttrykket «vanartede 
gutter», og Brændevinssamlaget gikk med på å 
bevilge penger.

Etter å ha vurdert flere alternativ ble det bestemt 
at anstalten skulle opprettes på gården Nedre 
Falstad på Ekne i Nord-Trøndelag, og eiendommen 
ble kjøpt for 80.000 kroner. Bruddet med det 
såkalte «øyprinsippet» som karakteriserte de øvrige 
skolehjemmene var tilsiktet. Falstad ble valgt både 
på grunn av dens egenskaper som landeiendom og 
de pedagogiske fordelene ved å unngå isolasjon på 
en øy og den antatte «stemplingen» en slik plassering 
kunne medføre. Det ble tillagt vekt at anstaltens 
beliggenhet i bygda ga elevene mulighet til å vokse 
opp i og ikke utenfor samfunnet.

Falstad skolehjem, murbygningen 
1920-tallet.  
Foto: Falstadsenteret
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Bestyreren var skolehjemmets  
sentrale skikkelse. Barneredningen 
var forankret i den borgerlige  
familien – der far naturligvis både 
regjerte innad og representerte 
utad. Etter vergerådslovens §39 
hadde skole-hjemsbestyreren «saa-
vidt intet modsat er bestemt, den 
besluttende Myndighed i alle Hjem-
mets Anliggender». At skolehjem-
mene var relativt lukkede samfunn 
bidro til å forsterke denne rollen. I 
praksis innebar dette også at den 
enkelte bestyrer avgjorde hvem som 
skulle opptas ved hjemmet og ikke 
minst når en elev skulle utskrives.

Landmark, bestyrer på Falstad fra 
1910 til 1938 var opptatt av grunn- 
laget for en «hjemlig tone» ved skole-
hjemmet og viste til at holdingen til en 
fast disiplin var entydig. Det at skole-

hjemmene ble omtalt som hjem, betød 
at de skulle anlegge en hjemlig tone, 
og at de skulle virke med et hjems 
midler. Dette skulle virke på to måter 
på elevene: 
 
1) Ved at personalet levde sammen 
med, omgikk elevene i arbeide, i lek, 
i sport og i fritid forøvrig. Ved en slik 
fremgangsmåte skulle den største del 
av elevene tilegne seg ubevisst en 
på mange måter riktigere tankegang 
enn de hadde. 2) Gode vaner kunne 
læres i arbeide og dagligliv. Selvsagt 
rådde en fast disiplin med maktmidler 
bak. Og det var nødvendig, påpekte 
Landmark. Men erfaring hadde vist at 
den innflytelse man øvde på de unge 
sinn, lå i noe ganske annet enn  
i maktmidlene.
Bestyrer Landmark hadde en klar 
oppfatning av resultatene av samfun-

nets nytte av forsorgen for forsømte 
barn:
«Det blir moralsk sundere på skoler 
og gater når forsømte barn fjernes. 
Kriminaliteten er smittsom og en 
lumsk sykdom på karakteren. Den 
ligner tuberkulosen i det at den ser 
nokså uskyldig ut fra først av, men tar 
et kraftig og farlig tak i sin mann. De 
angrepne bør skilles ut».

I tillegg til dette påpekte Landmark at 
han ikke hadde mulighet til å skildre 
det levende forsømte barn selv. Men 
han uttalte likevel at disse barna eide 
meget av den samme sjarm som 
andre barn. Den som tilbrakte mange 
år blant dem, ble stadig mer fylt av en 
medlidenhetsblandet respekt for dem. 
De fortjente en hjelpende hånd, skrev 
Landmark. 

Morgentoalett på Falstad, ca 1915. Foto: Bjerkan/ Falstadsenteret

Særavdelingen
 
Kort tid etter etableringen av 
skolehjemmet ble det et behov for 
deling av elevene, og en egen sær-
avdelingsplass. I 1919 var spørs-
målet om en særavdeling tema for 
bestyrermøtet ved skolehjemmet. 
Det ble fremlagt bygningsmessige 
forslag til en særavdeling for 25-30 
elever. Særlig ble det fremhevet at 
en særavdeling måtte bygges av 
mur, den burde medvirke til mulig-
het for et hyppig funksjonærskifte, 
gi anledning til gruppedeling, den 
måtte inneholde flere isolasjonsrom, 
være utstyrt med gode verksted-

rom og at den burde ha en gymsal 
fordi gymnastikken var et særlig 
viktig disiplineringsmiddel. Det nye 
murbygget ble oppført etter arkitekt 
Claus Johannesen Hjeltes tegninger.

Landmark la vekt på at avdelingen var 
elastisk og sterk. Den kunne på en 
diskret måte gi flere grader av frihet 
eller frihetsinnskrenkning. 
Grunnlaget for dette la han i byggets 
indre gård med et vakkert hageanlegg 
som kunne gjøres til oppholdssted 
i fritiden for de 10 dårligste, mens 
de 20 beste skulle få sine hager og 

Forslag til særavdeling, 

tegnet av Claus J. Hjelte 

1920. Soveavdelingen var 

et element hentet direkte 

fra fengselsarkitekturen. 

Elevene sov i celler på ca. 2 

kvadratmeter. I hver dør var det 

glassruter, som slapp minimalt 

med lys inn fra korridoren. 
Foto: Falstadsenteret

sportsanlegg utenfor. Kort tid før 
særavdelingen stod ferdig, brant 
hovedbygningen på Øvergården ned 
til grunnen. Eneste løsning var å ta 
særavdelingen i bruk som internat 
og undervisningsbygg. Hele skole-
hjemmet flyttet inn og den tiltenkte 
fengselsfunksjonen bortfalt. I 1928 var 
internatet på Øvergården gjenreist og 
skolehjemmets virksomhet ble fordelt 
på de to byggene. I løpet av årene 
1921-28 hadde holdningene til bruk 
av særavdeling blitt endret slik at den 
nye avdelingen ikke ble benyttet til det 
opprinnelige formålet. 

Anstalten som hjem
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I en beskrivelse av anstalten for 
årene 1901-1913 får vi inntrykk av 
at personalets mål var å gi barna en 
oppdragelse basert på så naturlige 
forhold som mulig. I stedet for 
bestemte «oppmuntringsmidler» 
skulle man i størst mulig grad 
legge vekt på en økning av tillit 
og frihet som det daglige liv ga 
anledning til. I tilknytning til ekstra 
vanskelige tilfeller ble det opplyst 
at personalet hadde benyttet 
«sengeleie» som maktmiddel 6-7 
ganger i løpet av de siste tre årene. 
En slik fremgangsmåte ble legitimert 
ved antagelser om at oppførselen 
skyldtes sykelighet eller sykelig 
sinnsforstyrrelse, og i slike tilfeller 
ble det overfor elevene ikke fastsatt 
noe tydelig skille mellom «sengeleie» 
og straff. Likevel inneholder arkivet 
brev med beretninger om streng 
behandling. Vi kan blant annet lese 
om en tidligere elevs opplevelser 
som ni år gammel ankom til Falstad 
i 1906. Ifølge hans fortelling ble han 
bundet til sengen på hender og 
føtter over natten. 

I 1920 viste bestyrer Landmark til 
hva han kalte «vore virkemidler». 
Karaktersystemet bestod i at hver 
enkelt elev fikk daglig tallkarakterer 
for flid og forhold. Det ble tatt hensyn 

til hver elevs evner og bedømmelser 
ble vurdert ut fra deres godvilje eller 
likegladhet. Landmark opplyste at 
de hadde opplevd at elever med 
vilje hadde lagt stein i slåmaskinen, 
kastet poteter i grøfta eller ødelagt 
arbeidsredskaper. På samme tid 
roste han elevene for deres iherdige 
arbeidsinnsats i all slags vær og uttalte 
entusiastisk: (…) Hvilken forskjel når 
en god ånd besjeler gutteflokken så 
de kappes i arbeide og utholdenhet, 
eller lyser av interesse (…)». 

Avstraffelse stod sentralt i de første 
årene av skolehjems-epoken. Før 
skolehjemskritikken i 1905-08 hadde 
man vært mer innstilt på å undertrykke 
det onde hos elevene og «plukke 
unotene ut av dem». Kravene om 
trivsel og hygge var blitt fulgt helt 
fra etableringen av skolehjemmet, 
men ikke med samme styrke og 
selvfølgelighet som på slutten av 
1930-tallet. 

Alderen på guttene som ble anbrakt 
til skolehjemmene fikk betydning for 
miljøet på Falstad. Vedtaket i 1934 
om å øke alderen for de som trengte 
vergerådstilsyn resulterte i at eldre 
årsklasser ble sendt til skolehjemmet. 
Bestyreren skriver at råskapen, både i 
ord og gjerning, ble større på  Falstad 

etter 1934. Etter dette tidspunktet 
hadde det ankommet gutter som 
viste en særlig dårlig oppførsel, og 
bestyreren var svært lite fornøyd med 
utviklingen. 

Ifølge Landmark skulle skolehjemmene 
samarbeide med elevenes hjem 
og ikke fungere som stedfortreder. 
Han fremhevet i denne forbindelse 
at flertallet av skolehjemselevenes 
hjem var svake eller uforstandige 
eller begge deler. Bestyreren 
bemerket også at noen hjem var 
dårlige og noen var gode. Han var 
av den oppfatning at alle skolehjem 
hadde nå de nødvendige midlene 
til å fremkalle virkelig trivsel og 
velbefinnende i elevflokken. Dette 
skulle gi gode forutsetninger for det 
egentlige oppdragelsesarbeidet, 
sinnspåvirkningen og dannelsen av 
gode vaner. Virkemidlene overfor 
hva han betegnet som «vanskelige 
naturer» var et rikelig og noenlunde 
dyktig personale, ordnet livsførsel, 
sunn beskjeftigelse, friluftsliv under 
kontroll, skole, verkstedsarbeide, 
jordbruk, husflid, husarbeide, søm  
og andre oppgaver. 

Regelbrudd og straff

Bestyrer Landmark, 1935 
Foto: Stiklestadmusea – avd. 

Levanger, Bjerkansamlingen,  

LEB 1935-62 V
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Hverdagen

Dagliglivet ved Falstad skolehjem 
bestod av arbeid, undervisning og 
fritid. Det var delte oppfatninger av 
hvor vellykket skolehjemsordningen 
var. De mest entusiastiske 
beskrivelsene skildrer gutter 
som med liv og lyst gikk inn for 
å bli «gagnlige borgere». Disse 
holdningene kommer særlig 
til uttrykk i skolesangene fra 
mellomkrigstiden. Skolebladene 
«Vi og vårt» og «Hallo-Hallo» gir 
et positivt og humørfylt bilde av 
hverdagen på Falstad skolehjem. 
Tegninger fra skolehjemmet, 
historier fra hverdagen til guttene 
og sangtekster vitner om en positiv 
atmosfære. Men alvoret kom også 
til syne i skolebladene. 

På skolehjemmene var elevene 
gjerne delt i en formiddags- og en 
ettermiddagsklasse. På Falstad hadde 
man dels en tredje klasse for «sinker», 
mens man på Ulvsnesøy valgte å gi 
ekstraundervisning til «Efternølere». 
Om mange av guttene kan man lese 
at de tidligere hadde skulket mye, 
og bestyrer Ole Flugum skriver: «Det 
var en haard Nøt at knekke, at vinde 
Bugt med Gutternes Sløvhed og 
Interesseløshed». 

Elevene hadde gjennomsnittlig 
4 timer skole per dag i tillegg til 

lekseforberedelse i halvannen time 
under tilsyn. I tillegg deltok elevene 
i arbeid 3-4 timer per dag. De som 
ikke tok skolefag arbeidet 7-8 timer 
per dag. Arbeidet besto i all slags 
gårdsarbeid, hagearbeid, skomakeri, 
sjømannstuearbeid, husarbeid og 
renhold. Ofte synes jordbruket å 
ha vært viet mest oppmerksomhet, 
antagelig fordi dette betydde mest  
for institusjonens økonomi. 
Ifølge bestyrer Landmark tilbød 
gårdbrukerarbeidet dessuten de 
rette omgivelser og vilkår i den første 
betydningsfulle tiden etter at elevene 
ble utskrevet fra skolehjemmet.

Bestyreren omtalte i 1927 de 
guttene som ikke hadde greid livets 
vanskeligheter: 
(…) de er lite lykkelige. De er fattige. 
Vi ønsker det for dem i dag at Vår 
herre må gi dem de slumper av lykke 
som de kan nå» (…). Etter hans 
beregninger omfattet dette om lag 
70-80 gutter som hadde vært innom 
skolehjemmet av totalt 470 gutter 
siden 1895. Landmark fremhevet 
at guttene var kommet til Falstad 
for å legge fra seg feil og lære å 
styre seg. Straff for dårlig oppførsel 
og rømninger tegner bildet av hvor 
vanskelig tilværelsen kunne være for 
enkelte gutter ved skolehjemmet. 
Ikke alle klarte å rette seg etter et 

strengt reglement med karaktersetting 
og kategorisering av elevene etter 
oppførsel. 

I verkstedene innskrenket aktiviteten 
seg stort sett til reparasjoner av 
redskaper, klær og sko. Bekledning 
var billigere å kjøpe ferdig enn å lage, 
og i de tidlige beretningene går det 
klart frem hva hensikten var: 
«Maalet for Værkstedsarbeiderne har 
ikke været at uddanne Gutterne som 
Professionister, men at skaffe dem 
Sysselsættelse navnlig i Vintertiden, 
at udvikle deres Nævedygtighed og 
meddele dem en del Færdigheder,  
der kunne være dem selv og  
Anstalten til nytte.» 

Lenge var verkstedenes viktigste 
formål å holde guttene sysselsatt, 
men etter hvert ble det større fokus 
på reell arbeidsopplæring. På flere 
av skolehjemmene ble det opprettet 
såkalte sjømannsstuer, der guttene 
som tenkte på å reise til sjøs kunne 
få opplæring i «sjømandskap». 
Ifølge Landmark hadde sjølivet stor 
tiltrekning på skolehjemselevene, 
og en forholdsvis stor andel av de 
utskrevne elevene tok seinere arbeid 
til sjøs.

Faksimile fra skolebladet «Vi og 
vårt», Falstad skolehjem 1924. 
Statsarkivet i Trondheim.



1�

Avreise

Et skolehjemsopphold ble oftest avsluttet med konfirmasjon.  
Da hadde elevene nådd voksenalderen, og skulle ut i 
arbeidslivet. Skolehjemmene skulle være behjelpelig med å 
finne arbeid eller læreplass til guttene i samsvar med «Barnets 
Anlæg og Tilbøieligheder». Fra Falstad skolehjem ble hele 
�0 % av guttene plassert i jordbruksarbeid. Det var et problem 
at håndverksopplæringen ved skolene ikke var tilstrekkelig for 
arbeidslivet. Flertallet av guttene var fra byen. Derfor burde de  
tilbys annet enn jordbruksarbeid, mente bestyrer Landmark.

Guttene ble fulgt opp av bestyreren flere år etter utskrivelsen, og i 
elevprotokollene kan vi lese hvordan det gikk med dem i ettertid. 
Men det var ikke bare guttenes yrker bestyreren holdt  
seg underrettet om. Vel så viktig var det å undersøke om 
oppdragelsen hadde fungert. Bestyreren hadde kontakt med 
vergerådet, prester og guttenes arbeidsgivere, som opplyste om 
hvordan de oppførte seg. Mange fikk gode skussmål, men det  
finnes også de som ikke ble like fordelaktig omtalt. 
Landmark foretok i 1918 en undersøkelse av forholdene til 146 
gutter som hadde vært ved skolehjemmet mellom 1905 og 
1910. Av disse var fem utvandret, ni døde og fem «sinnssyke 
eller erklæret åndssvake». Ca. en sjettedel var straffedømt  
etter skolehjemsoppholdet. 

Kategorien «kjente levende arbeidsdygtige ustraffede» utgjorde 
to tredjedeler av guttene. Blant disse fantes det fabrikkarbeidere, 
løsarbeidere og noen som hadde tatt seg videre utdannelse. 
Men den klart største gruppen, over en tredjedel, hadde reist 
til sjøs. Sjølivets frihet, reisen fra sted til sted, virket forlokkende 
på skolehjemsgutter. En skolehjemsbakgrunn kunne være tung 
å ta med seg tilbake til lokalsamfunnet. Sjømannsstuene som 
ble opprettet både ved Ulvsnesøy og Falstad er uttrykk for at 
bestyreren etter hvert tok guttenes yrkesvalg på alvor.

Undervisning i sjømannskap på Falstad skolehjem, ca. 1915. 
Foto: Bjerkan/ Falstadsenteret
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Skolehjemmet  
etter krigen

Falstad skolehjem ble formelt nedlagt 
i 1949. Etter landssvikoppgjøret ble 
det igjen skoledrift i bygningene. Ekne 
offentlige skole åpnet dørene for barn 
med lærevansker i 1951, før den i 
1960 skiftet navn til Ekne barneskole 
for evneveike. Samme året ble Ekne 

Fangekort fra Falstad fangeleir, merket 
«Falstad Schulheim». Enkelte elever 
ble av ulike årsaker satt i tyskernes 
varetekt i fangeleiren i en eller flere 
måneder. Skolehjemmets ledelse 
skal ikke ha gjort noe forsøk på å få 
guttene satt fri. 

Skolen i krigsårene

Okkupasjonen i 1940 førte ikke til 
umiddelbare endringer i forholdene 
ved skolehjemmet. Driften fortsatte 
som før, inntil en tysk delegasjon 
dukket opp i august 1941. De 
var på utkikk etter et passende 
sted for etablering av et føde- og 
mødrehjem. Etter å ha undersøkt 
skolehjemmets bygninger fant de ut 
at det var uegnet til dette formålet. 
En ytterligere besiktigelse fant sted 
samme år, og i slutten av oktober 
ble murbygningen beslaglagt av 
okkupasjonsmyndighetene. Høsten 
1941 ble stedet omgjort til fangeleir.

Skolehjemmet flyttet dermed ut og 
fortsatte driften i bygningene på 
gårdsavdelingen. Tyskerne internerte 
også fanger i skolelokalene her og 

skolehjemmet fikk dermed fangene 
tett innpå seg. Skolehjemsbestyreren 
Hans Harstad og hustruen Brynhild 
engasjerte seg som budbringere 
mellom fanger og pårørende utenfor 
leiren.

Enkelte elever ble av ulike årsaker 
satt i tyskernes varetekt i fangeleiren 
i en eller flere måneder. Noen ble 
også sendt videre til Grini fangeleir, 
hvor de ble forsøkt vervet til tysk 
tjeneste på østfronten. Årsakene til at 
skolehjemsgutter ble satt i fangenskap 
kunne være forsøk på rømning til 
Sverige eller tyveri. Skolehjemmets 
ledelse skal ikke ha gjort noe forsøk 
på å få guttene satt fri. En tidligere 
elev og fange på Falstad forteller 
om svært hardhendt behandling 

fra tyskernes side: «Jeg ble en dag 
skysset ned i gymnastikksalen. 
Gestapistene stod i to rekker og jeg 
måtte løpe så fort jeg kunne og legge 
meg ned på gulvet. Tyskerne slo meg 
i ryggen med en stokk. Jeg fikk ikke 
vite hvorfor de gjorde dette».

I februar 1944 ble gårdsbruket og alle 
bygninger som tilhørte skolehjemmet 
overtatt av tyskerne. Elevene ble flyttet 
til Tuv folkeskole på Ronglan og 14 
elever ble utskrevet. Noen av elevene 
reiste hjem, andre fikk arbeid som 
gårdsgutter i nærområdet, og en gutt 
ble overført til Bastøy.

SS Strafgefangenenlager Falstad, 
fangeleiren i 1945. 
Foto: Falstadsenteret

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.




