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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

BERG SKOLE
Bergsbakken 14

INTRODUKSJON
Skoletomten ble fradelt i 1923 og var da en parsell av eiendommen Berg Øvre i Strinda 

kommune, en tidligere avlsgård tillagt biskopen. Skolen åpnet i 1931, samme år som skolekret-
sen åpnet. Den ble da fradelt kretsene Strindheim, Åsvang og Nidarvoll pga den store befolk-
ningsveksten nær byen.   

BYGNINGENE
Skolen ble utbygd i fl ere etapper; 1. byggetrinn i 1931 (arkitekt Johan Osness); 2. byg-

getrinn 1940 (samme ark.). Disse fremtrer i dag som én bygning. Hovedbygningen er i ”ka-
serne-tradisjonen” og holdt i en streng nyklassisistisk stil, men virker likevel vennlig gjennom 
bare å være i to etasjer, med fi re klasserom hver, pluss sokkel med  sløydrom og skolekjøkken. 
Utvidelsen mot syd var i samme stil og innebar omtrent en fordobling av skolearealearealet (til 
628 m2). Hele komplekset var i betong og grovpusset mur, og med malte jernplater på det rela-
tivt fl ate taket. Over hovedgesimsen løp en nesten meterhøy attika. 

Senere om- og tilbygg har dessverre gått til dels hardt ut over mange av de arkitektonisk 
verdifulle trekkene ved det eldre anlegget, som sammen med Bispehaugens hovedbygning hø-
rer til de mer verdifulle nyklassisistiske bygningene i Trondheim.   

Mot nord ble det samtidig bygd en fl øy i funksjonalistisk stil med gymnastikksal i 1. 
etasje og vaktmesterbolig i 2. Sistnevnte fl øy ble i 1996 bygd om som et ledd i tilretteleggingen 
for seksåringene. Vaktmesterboligen ble revet og tillagt administrasjonen mens en helt ny tred-
jeetasje skulle romme mediatek og grupperom. I dag er det ingen ytre spor av denne fl øyen.

Voll arkitekter var ansvarlig for på- og ombyggingen som ble bygd i en klassiserende 
stil med et utpreget postmodernistisk preg. Det er å beklage at denne bygningen kom til å do-
minere det eldre anlegget, noe som særlig skjedde ved at det nye inngangspartiet ble lagt foran 
det eldre.

En frittstående paviljong med et klasserom i tre over et uværsskur i mur ble dessuten 
bygd i 1960 etter tegninger fra Strinda bygningssjefkontor. Denne har en dekorativ betongba-
lustrade, som i dag ser temmelig slitt ut.

ANTIKVARISK VURDERING
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Vurdering
1) 1931 Johan Osness C (antikvarisk verdi)
2) 1940 Johan Osness C (antikvarisk verdi)
3) 1940/1996 Johan Osness/Voll arkitekter
4) 1960 Strinda bygningssjefkontor

SÆRLIGE BEHOV AV VERN: Her er det særlig viktig å ta vare detaljer i fasaden fra første 
byggetrinn, bl.a det forseggjorte inngangspartiet mot øst.
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Øvre seksjon: fasadetegninger fra Voll Arkitekters Tilbygg i 1996. Det øvre bildet viser det som oppfattes som baksiden – fasa-
den mot øst – mens det nedre viser hovedfasaden mot vest og skolegården. Situasjonsplanen fra 1929 viser den eldre bygnin-
gens to utbyggingsfaser, og den opprinnelige gymnasbygningen. En planlagt førstelærer-/vaktmesterbolig ble aldri realisert.
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BISPEHAUGEN SKOLE
Nonnegaten 19

INTRODUKSJON
 I et skolestyremøte 1890 ble det påpekt at Østbyen sårt trengte nye skoler, og i 1893 ble 
det bevilget midler til innkjøp av tomt på Bispehaugen. I fl ere år ble det diskutert om det skulle 
bygges i tre eller mur, en strid som til slutt ble avgjort til fordel for tre. Dette førte også til at en 
bygde etter det såkalte paviljongsystemet, dvs med fl ere mindre bygninger, men strengt ordnet i 
rutenettsystem som syntes å imitere Møllenbergs noe stereotype lange husrekker. Som byskole 
av dette slaget  er Bispehaugen trolig enestående i norsk målestokk. 
 Skolen kom i første rekke til å erstatte Bakklandets gutteskole (Graaemølna) i Innher-
redsveien 20, som ble nedlagt i 1898, samme år som første etappe av den nye skolen stod ferdig. 
Arkitektene Lars Solberg og Johan M. Christensen var ansvarlige for utkastet, som viste fi re, to 
etasjer høye, paviljonger hvorav tre fortsatt står: den vestligste av skolepaviljongene brant ned 
i 1941. En femte bygning med overlærer- og vaktmesterbolig, og kontorfunksjoner, og en sjette 
med gymnastikksal stod ferdig i 1899.  Begge disse ble revet på 1980-tallet. En sjuende pavil-
jong, nå i mur ble oppført i 1902 (ark. J. M. Christensen) i hjørnet Nonnegaten/ Weidemanns 
vei. 

I 1911 begynte planleggingen av en ny bygning for den kommunale middelskole, og 
i 1921 stod den ruvende - men faktisk bare tre etasjer høye - murbygningen ferdig. Den var 
tegnet av arkitekt Carl Moe, og er et ytterst markant trekk i det trondhjemske bybildet. Mens 
de tidligere byggverkene var holdt i en blanding av nøktern ”skolehistorisme” og ”møllenberg-
stil”, skulle Moes rødmalte skolebygning bli et av hovedverkene i trøndersk nyklassisisme, og 
ble belønnet med Houens fonds diplom for god arkitektur i 1926. Et antikvarisk verdifullt, men 
dårlig vedlikeholdt uværsskur står også igjen fra denne utbygging på skolegårdens vestre del.          
 Det foreløpig siste tilskuddet til bygningsmassen kom rundt 1985 i form av et tilbygg 
i mur til hovedbygningen, tegnet av arkitekt Dag Braathen. Det ble da også oppfattet som en 
forutsetning for å få i stand en mer anvendelig skolegård at en rev den gamle gymnastikkpavil-
jongen og rektorboligen.    

ANTIKVARISK VURDERING
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
TS 1864 Ukjent B (høy antikvarisk verdi)
1) 1898 Solberg & Christensen B 
1) 1898 Solberg & Christensen B
1) 1898 Solberg & Christensen B
2) 1902 Johan Christensen B 
3) 1921 Erling H. Olsen C (antikvarisk verdi)
4) 1921 Carl Moe B
5) 1985 Dag Braathen

N.B. Skolen ligger i spesialregulert område: r229,  Møllenberg- Kirkesletten-Rosenborg

SÆRLIGE KRAV TIL VERN

Skoleanlegget fra perioden 1898 – 1921 vurderes som særdeles verdifullt, og det stilles høye 
krav til vedlikehold og evt. ombyggingstiltak.
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Kopi av et prospektkort datert 1925. UBiT
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1. Bispehaugen skole. Hovedbygningen og tilbygget fra 1985.
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BLUSSUVOLL SKOLE
Sigurd Jorsalfars vei 19

INTRODUKSJON
 Blussuvoll skole overtok tomtegrunn fra gården Blusuvold østre på 1950-tallet – det 
antikvarisk verdifulle våningshuset står fremdeles like sør for skolen. Denne gården hadde i sin 
tur blitt utskilt i 1819 fra en storgård i strøket, Blusuvold gård,  som bl.a hadde vært i general 
G. F. von Kroghs eie. På stedet fantes det et kvartsbrudd som leverte blå og hvit kvarts til in-
dustrien, og som muligens hadde medvirket til navnet ”bluss”, eller ”bliss” - etter lyse (kvarts-
)fl ekker i landskapet!. En bekk i strøket ved navn Blesa kan også ha gitt sitt navn.
 Skolens etablering i 1958 var nært knyttet til gjennomføringen i Strinda kommune av 
obligatorisk framhaldsskole for de som ikke begynte i realskolen, slik at alle hadde iallfall 8 
års skolegang. I 1959 kom et 9. frivillig år. Skoletomten hadde vært brukt til skoleformål helt 
siden 1955 da Strinda høgre skole – dagens Strinda videregående – fl yttet opp fra leide lokaler 
i Midtbyen (i Dessengården). Kombinasjonen ungdomskole (framhaldsskole) og videregående 
skole (realskole/gymnas) rundt det samme tun ble betegnet som et pedagogisk eksperiment, og 
har ingen andre motstykker i Trondheim.      

BYGNINGENE
Arkitekt for første byggetrinn var Roar Tønseth, som også hadde hadde tegnet de første 

bygningene til Strinda høgre. I 1963 stod også et andre byggetrinn – med samme arkitekt -  fer-
dig, som dog ikke kom å til strekke seg like langt sør som originalplanen, og derigjennom sparte 
Blusuvold østre. Skolebygningene ligger ledig gruppert omkring en stor, litt uregelmessig for-
met, lukket gårdsplass som bare åpner seg mot syd. Strukturen sies å medføre en del problemer 
med lange kommunikasjonslinjer. 

Bygningene er stort sett i to etasjes høyde med pussede, kalkhvite fasader, saltak med 
røde teglpanner, og vinduer som tar opp takets farve. Preget er vennlig med varierende husvolu-
mer og plassering, og med paviljongtak som forbinder enhetene, men likevel enhetlig gjennom 
ens materialvalg og fargesetting. Det enhetlige styrkes ytterligere ved at Strindas bygninger har 
et lignende material- og fargeuttrykk. 

Mellom disse to gatene går en smal gate som på hver side har de to skolenes gymnas-
tikksaler med vinduspartier, oppdelt med tidstypiske vinduer. Her er er også hovedinngangen 
til Blussuvoll som er markert med litt større monumentalitet.

Blussuvoll er i dag trolig det skoleanlegg i Trondheim fra slutten av 1950-tallet som er 
mest enhetlig og tidstypisk, preget som det er av 1950-tallets tradisjonsorienterte empirisme. 
Det er også i antikvarisk forstand relativt godt bevart gjennom at mye av det originale fasade-
utstyret er i behold.

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1 – 2 ) 1958* Roar Tønseth C (antikvarisk verdi)
3) 1963 Roar Tønseth C (antikvarisk verdi) 

* Sørligste del av 2 er fra 1963

SÆRLIG BEHOV AV VERN: 
Helheten: fasadenes pusskarakter og fargetone, teglpannetakene og gjenværende origi-

nalutstyr bør tas vare på.
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Blussuvoll skole. Det opprinnelige anlegget. Foto: gymsal og hovedinngang. 
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BRATSBERG SKOLE

INTRODUKSJON
Dagens Bratsberg - har vært et område med egen kirke siden middelalderen, og fremtrer 

også i dag som en egen liten grend. Navnet kommer trolig fra fjellnavnet Brattrin, det bratte. 
Skolen er arvtakeren til gamle Bruråk skole, opprettet samtidig med daværende Bruråk skole-
krets i 1917. Ved skolesentraliseringen på slutten av 1950-årene ble kretsen også utvidet med 
de tidligere kretsene Hammer, Greistadløkken og Kvål, men skolen hadde fortsatt i høy grad 
preg av ”bygdeskole”. 

De gamle skolebygningene står fortsatt i Bruråk, like ved krysset der veien til Solbak-
ken tar av. Den gamle skolebygningen en toetasjes trebygning fra 1917, men er nå preget av 
mindre kledelige tilbygg fra ca 1951. På tross av dette vurderes bygningen til å være    relativt 
godt bevart i antikvarisk forstand, bl.a har den originalvinduene i behold, og bør kunne få et 
nytt bruksområde. De nyere delene av den gamle skolen er et bygg fra 1959, tegnet av arkitekt 
Arne Flaa, og en fl øy med bl.a vedskur (ark. Ingvar Tagseth) fra 1954 som binder sammen de 
to hovedbygningene. Tidstypisk som denne er, bør den vurderes beholdt, men trenger trolig å 
saneres i forhold til eternittplater, etc.      

BYGNINGENE
 Nyskolen stod ferdig 1999, og ligger like nord for kirken – nå med navnet Bratsberg 
skole. Her stod allerede et idrettshus, og skolen benytter lokalene her til bl.a gymnastikksal og 
samlingsrom. Den nye bygningen, tegnet av Arkitektkontoret Kvadrat, er en énetasjes bygning 
med åpen skoleløsning, og med en mezzaninetasje i bygningens midtparti. Arkitekturen er holdt 
i 1990-tallets vennlige og varierte skolestil: Vegglinje, takfall og gesimslinje skifter retning, de 
panelte fasader er av ulike slag og med dekorative mønstre, og  vinduene er oppdelte og uthevet 
med freidig fargesetting. 

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1999 Arkitektkontoret Kvadrat

SÆRLIG BEHOV AV VERN: Den helt nye skolen trenger ikke spesiell omsorg, men de eldre 
skolebygningen bør tas vare på.
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Bratsberg skole: Gammelskolen (som het Brurok skole). Under: Utsnitt fra den nye skolen. 
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BREIDABLIKK SKOLE
Industriveien 40 (tidl.18) og Anders Haarstads v.2

INTRODUKSJON
Skolen åpnet 1922, samme år som skolekretsen ble opprettet. Den ble da skole for Tor-

gårdsletta, et bygdelag i gamle Tiller kommune. Før denne tid – mellom 1890 og 1922 - hadde 
barna i dette bygdelaget gått på Tillermoen skole (nær g.nr. 61/3), som ble nedlagt i 1922.

Skolebygningen ble fl yttet til Flotten (g.nr. 63/27), hvor det også ble tilbygd en lærerbo-
lig. Der gikk barna i Tillergrenda fra 1922 til 1939 da Breidablikk ble sentralskole. I perioden 
1922-39 var det altså tre kretser i Tiller: Sjetne krets med legatets skole (fi redelt), Heimdal-Tor-
gård krets med skole på Breidablikk (femdelt), og Tiller krets med Flotten skole (todelt). 

Fra 1960-tallet har Breidablikk hatt både barne- og ungdomsskole, adskilt av idretts-
plassen. Men ungdomsskolen begynte med leide lokaler i barneskolen og  samfunnshuset i 
1964, og fi kk egne bygninger først 1966.  

BYGNINGENE
 Den eldste skolebygningen (som nå har vært brukt av den kommunale Dagskolen), er 
en storslått toetasjes trebygning fra 1922, med en effektfull beliggenhet på brinken over idretts-
plassen. Bygningen har vært igjennom fl ere om- og tilbygginger, bl.a ble det i 1948  innredet  
gymsal og sløydsal på loftet. Likevel vurderes den som et betydelig kulturminne fra den gamle 
”stasjonsbyen” Heimdal. 
 Neste trinn var den husrekken som ligger like øst for den eldste delen; den ble bygd 
1956 (nordre del) og tilbygd 1963. Den har også senere blitt ombygd. Like øst for denne kom i 
omkring 1967 en 4-roms skolepaviljong, bygd av Moelven brug, som til å begynne med skulle 
brukes av ungdomsskolen. Disse har senere blitt brukt til barnehageformål.   
 Heimdal samfunnshus (Vestre Rosten 4) ble bygd i 1962 med svømmehall, kino idretts-
sal og en del undervisningslokaler for skolen. Anleggets arkitekt, Bjarne Borgersen kom senere 
å fungere som noe av en ”husarkitekt” for Breidablikk. I 1966 ble det bygd en énetasjes bygning 
med sokkel for ungdomsskolen på vestsiden av idrettsplassen, og denne ble i 1988 forbundet 
med  ”oktogonet”, et åttekantet tilbygg.  Samme år ble barneskolen og ungdomsskolen slått 
sammen.      

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1922 C (antikvarisk verdi)
2) 1956/1963
3) 1962 Bjarne Borgersen
4) 1967 Moelven Brug
5) 1966 Bjarne Borgersen
6) 1988 Bjarne Borgersen
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Breidablikk skole: Gamle hovedbygning (nr. 1 på sit.kart). UBiT. Under: ”Oktogonen” fra 1988 (nr. 6 på sit.kart)
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BRUNDALEN SKOLE
Leistadveien 3

INTRODUKSJON
 Brundalen er en bydel mellom Tunga og Charlottenlund, og ble utbygd som boligom-
råde på slutten av 1960-årene. Navnet har ikke noe med farger å gjøre, men antas å komme fra 
den dialektale formen for ”brønn, oppkomme”, etter de mange kilder som skal ha vært i strøket. 
Opprinnelig var det en husmannsplass under Rotvoll øvre, som ble fradelt i 1925 og har fått gi 
navn til bydelen. Landskapet omkring skolen er småkupert på en for Snau-Strinda typisk måte, 
og som lekeareal synes det relativt velegnet. Skoleanlegget er i dag ellers hovedsaklig omgitt 
av treetasjes blokker i rød teglstein. 

Skolen åpnet i 1973, samme år som skolekretsen ble opprettet. Tidligere hadde barna i 
strøket hørt til Åsvang eller Strindheim, og fra begynnelsen av 1960-tallet til Charlottenlund.   

BYGNINGENE
Brundalen barneskole var den første såkalte ”åpne skolen” i Trondheim, dvs at de tradi-

sjonelle klasserommene ble oppløst eller forbundet med hverandre til ”landskap”. Anlegget var 
oppført i én etasje, inkludert sokkel mot nord, og med undervisningsdelene i 1. etasje. Denne 
etasjen var fordelt på to deler, en større kvadratisk hoveddel med klasseareal/fellesareal, og en 
lang smal fl øy med spesialrom. Mellom disse løp en korridor med lavereliggende tak enn på si-
debygningene. Administrasjon, lærerrom, helsestasjon, gymsal og tekniske rom var i sokkelen, 
som også rommet hovedinngangen.  

Arkitekt  for dette første byggetrinnet var Nils Henrik Eggen og anleggets struktur kan 
beskrives som strukturalistisk, dvs med utpreget bruk av moduler. Således har de opprinnelige 
fasadene et konsekvent gjentatt sprosseverk i tre og glass. Taker er fl att og med store takutstikk. 
Fasadeuttrykket fremstod som strengt grensende til ensformig.    

I 1996 foretok arkitektfi rmaet Per Knudsen AS en utvidelse og ombyggging av skolen 
som bl.a skyldtes 6-årsreformen. Hovedgrepet her var å forlenge både den smale fl øyen og kor-
ridoren – ”hovedpulsåren” – i 1. etasje, og dessuten å bygge et nytt klasseromsareal i vinkel 
med fl øyen. Slik oppstod også en beskyttet skolegård mot øst. 

Det nye tilbygget er søkt tilpasset eksisterende bygg, men er noe mindre strengt i uttryk-
ket. Den smale og trange korridoren var i overensstemmelse med tidens idealer - tenkt bygd om 
til en ”gate” ved at taket skulle bli løftet over nabobygningene, og kledt med glass. Dette ble 
ikke realisert. I sammenheng med ombyggingen ble hele anlegget fargesatt i røde og rødbrune 
farger, noe som har gjort det opprinnelige fasadeuttrykket litt varmere. Tekniske installasjoner 
ble nå også plassert i et tilbygg på taket.

      
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1973 N. H.  Eggen Ark.kontor AS D (Nyere tids kulturminner)
2)  1997 Per Knudsen Ark. Kontor AS

SÆRLIG BEHOV AV VERN: Anlegget er nylig rehabililitert og beregnes ikke å trenge spesielt 
vern.
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Brundalen skole, inngangspartiet i 1973. Under: tegninger fra ombyggingen.
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BYÅSEN SKOLE
Bøckmans veg 107

INTRODUKSJON
 Byåsen er navnet på det store åsområdet vest og sørvest for Trondheim sentrum. Dette 
hørte opprinnelig til Strinda kommune, men var geografi sk og på andre måter en smule adskilt 
fra resten av kommunen. Byåsen var i gamle tider spredt bebygd, men hadde en rivende utvik-
ling på 1800-tallet, det ble bl.a reist en del industri på Selsbakk. Området fi kk også egen kirke 
på Havstein i 1857. Kongeveien sørfra gikk også over Byåsen.
 Skolekretsen ble opprettet allerede 1827 da Lade skolekommune ble delt i fi re,  Lade-
moen, Ranheim, Moholt og Byåsen, og med en omgangsskolelærer i hvert distrikt. 1854 ble 
skolen gjort halvfast med lokaler på Munkvoll, Ferstad og Kystad. Skolekretsen fi kk i 1863 et 
område på Selsbakk på 12 daa i gave, og samme år kunne skolen fl ytte inn i egen bygning (ark. 
Jacob Digre). Denne bygningen ble dessuten, i regi av samme arkitekt, påbygd én etasje i 1890. 
1910 ble en brygge fra Sandgaten fl yttet opp til skolen, og gjenreist som skolebygning (ark. 
Peter Wanvik). Begge disse bygningene ble revet i 1964.  Fra 1876 ble det også på skolen gitt 
frivillig videregående opplæring på aftenskolekurs. 
 
BYGNINGENE

De nåværende bygningene er oppført fra 1928 og frem til i dag, men en nylig tilfl yttet 
bygning (fra Steinan) er enda eldre (denne vil likevel bli plassert etter oppsettingsår på Byåsen). 
Den eldste autentiske  bygningen er i dag en toetasjes trebygning av tradisjonelt snitt fra 1928. 
Den er relativt godt bevart, og har f.eks originalvinduer og panel i behold, men har dessverre 
mistet sitt tidligere inngangsparti – dette burde søkes gjenopprettet. Taktekkingen er skifer, det 
tradisjonelle materialet på de fl este av  skolens bygninger. 

Gymnastikksalen fra 1938 hører til en liten gruppe trebygninger, jf Ranheim og Nidar-
voll, fra slutten av 1930-tallet i utpreget funksjonalistisk stil, (nesten) fl ate tak, vindusbånd. 
Bygningen er relativt godt bevart i antikvarisk forstand, og har også en viktig romdannende 
funksjon der den ligger mot Munkvollvegen.  

Undervisningsbygningene ble oppført 1956 og 1965 etter tegninger fra Fylkesarkitekten 
og arkitekt Ulf Rossen. Særlig første del som i hovedsak består av en toetasjes lamell i mur med 
sidekorridor, er holdt i den tidlige etterkrigstidens pragmatiske arkitektur med saltak og til dels 
sprossevinduer. 

Omkring 1963 kom en storutbygging, en rekke paviljonger gikk ut i østlig retning, og 
med en liten knekk mot syd slik at en beskyttet skolegård oppstod. Første delen av denne var 
en trebygning i én etasje, med sidekorridor og pulpettak. Et inngangsparti omtrent midtpå delte 
paviljongrekken, og den sydligste delen var bredere og hadde sokkel og midtkorridor, men 
fortsatt pulpettak slik at bygningens profi l ble litt særpreget. Denne paviljongrekken har en viss 
karakter, men planlegges revet. 

I 1964 ble det bygd en litt pussig skjevrøstet lamell med midtkorridor, og med to etasjer 
mot øst og tre mot vest. Her var det fagrom på vestsiden, lege-/tannlegekontor i førsteetasjen og 
lærerrom i andre. Denne utbyggingen bandt sammen lamellen fra 1957 og paviljongene.

I 1965 ble en ny bygning oppført langs Munkvollvegen med svømmehall i kjelleren og 
en storsal i øvre del. Nå ble også en vaktmesterbolig i tre bygd i anleggets nordvestre hjørne, 
sammenføyd med skoleanlegget med en garasjedel.  Nå oppstod også en ny nordvendt skole-
gård, som vel hovedsakelig blir benyttet av lærerne. Den foreløpig siste utbyggingen av skolen 
var en rund bygningsdel som ble bygd inn i denne skolegården fra 1957-bygningen, og omtrent 
midt i skoleanlegget, tegnet av Tore Viger fra HSØ Arkitektkontor. Idéen er så vidt vites å til-
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passe en tradisjonell klasseromsskole romsmessig til de nye åpne skolenes arbeidsmetoder. Et 
lignende grep har også blitt praktisert på Åsheim skole.

Det siste tilskuddet ved Byåsen skoleer ellers det eldste; bygningen fra gamle Steinaunet 
skole – nedlagt 1884 som skolested - ble fl yttet til Byåsen i 1989 og oppført på omtrent samme 
plass der hvor Byåsens eldste bygning hadde stått (revet 1964). Det merkelig med dette var at 
begge bygningen var oppført 1863 etter tegninger av samme arkitekt, Johan P. Digre, og bygd 
av samme håndverkere. Huset benyttes i dag som skolemuseum.

   Ved skolens inngang står en bronsskulptur av Fritz Roed, ”Sykkelpiken”, fra 1971.

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1928 Strinda herredsingeniørkontor C  (antikvarisk verdi)
2) 1938 F. W. Rode C  (antikvarisk verdi)
3) 1957 Fylkesarkitekten
4) 1963 Ulf Rossen
5) 1963 Ulf Rossen (paviljonger)
6) 1965
7) 1963/ 1997 U. R. / HSØ Arkitektkontor
8) 1989 (1863) Arkitekt Digre C  (antikvarisk verdi)

Byåsen skole i 1938 – den nye gymnastikkbygningen forrest. Foto: Røske & Røstad, Trondheim. UBiT.
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Byåsen skole. Skolestue tilfl yttet fra Steinaunet. N.B. 1:200

Byåsen skole 1927 (bygning 14 og 15 på gammel sit.plan). Begge revet. UBiT.
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Byåsen skole. Bygningen fra 1965 (nr. 6 på sit.kart).
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Byåsen skole. Murbygningen fra 1957 (nr. 3 på sit.kart). 
Under: Gymnastikkbygningen fra 1938 (nr. 2 på sit.kart)



34Situasjonsplan fra 1962.
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CHARLOTTENLUND
BARNESKOLE
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CHARLOTTENLUND BARNESKOLE
Tunveien 17

INTRODUKSJON
Charlottenlund oppfattes i dag som en egen bydel, men både skolekrets og kirkesogn 

var frem til 1964 Ranheim ?? Det romantiserende navnet kom fra en parsell til Grilstad som ble 
fradelt i 1854, og solgt til skipsbyggmester Michael Voigt som også grunnla et skipsverft her. 
I 1899 ble Charlottenlund stasjon åpnet. Dette gjorde det mulig å pendle til byen og like etter 
begynte eiendommen å bli utstykket til villatomter. Strøket er fortsatt preget av villabebyggelse, 
men i søndre del (Øvre Charlottenlund) fi nnes også boligblokker. 

Et viktig kulturminne fra okkupasjonstiden ligger som en kolle like sør for skolen: den 
tyske ubåt-fl åtens anlegg for værvarssling.

BYGNINGENE
I 1964-65 åpnet både barneskole og ungdomsskole,  på samme tomt, og med samme 

arkitekter: Johan Arnstad og Ottar Heggenhougen (det fi nnes også en Charlottenlund videregå-
ende skole, men den er samlokalisert med Brundalen videregående). Begge skolene hadde opp-
rinnelig utpreget ”paviljongpreg” og den opprinnelige strukturen var ca 10 paviljonger gruppert 
omkring en administrasjonsbygning. Utearealene var da – som i dag – fordelt på tre åpne plas-
ser: ”Tunet” i øst som inngangspartiet; ”Storplassen” som åpnet seg mot vest og hovedsakelig 
var tiltenkt ungdomsskolen; og ”Småplassen” som åpnet seg mot syd, en vennlig og mindre, 
beskyttet skolegård for barneskolen.   

Barneskolen av i dag fremstår i hovedsak som et sammenhengende ”L-formet” byg-
ningskompleks bestående av bygningsdeler fra ulike perioder. I tillegg kommer idrettshall/
svømmehall som ble oppført i 1979-80 (samme ark.). Skolens nye preg skyldes i høy grad 
ombygginger i forbindelse med 6-årsreformen i årene 1997-99 (Arkiplan AS Arkitektkontor) 
da fl ere tilbygg ble oppført og store deler av den opprinnelige bygningsmassen rehabilitert. De 
nye bygningsdelene er oppbygd som knappe volumer, utført i mur og puss, og med fl ate tak. 
Fargepreget er lyst, og de nye delene gir et vennlig og variert inntrykk.  

En spesiell utomhusplan knyttet til byggetrinn 2 i 1999 ble fremmet av skolen selv, og 
prinsippene bak planen gjorde at Trondheim eiendom vurdert det som et ”pilotprosjekt”. Planen 
ble i hovedsak realisert på småplassen hvor det – sentrert rundt noen eksisterende trær - ble 
bygd opp et såkalt ”jungelleikområde” for å stimulere til ”ekte leik og spontanidrett”.  

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Vurdering
1) 1965 Arnstad & Heggenhougen
2) 1999 Arkiplan AS Arkitektkontor
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Charlottenlund barneskole, inkl. tilbygg fra 1999.
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CHARLOTTENLUND
UNGDOMSSKOLE
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CHARLOTTENLUND UNGDOMSSKOLE
Tunveien 17

INTRODUKSJON
Charlottenlund oppfattes i dag som en egen bydel, men både skolekrets og kirkesogn 

var frem til 1964 Ranheim. Det romantiserende navnet kom fra en parsell til Grilstad som ble 
fradelt i 1854, og solgt til skipsbyggmester Michael Voigt som også grunnla et skipsverft her. 
I 1899 ble Charlottenlund stasjon åpnet. Dette gjorde det mulig å pendle til byen og like etter 
begynte eiendommen å bli utstykket til villatomter. Strøket er fortsatt preget av villabebyggelse, 
men i søndre del (Øvre Charlottenlund) fi nnes også boligblokker. 

Et viktig kulturminne fra okkupasjonstiden ligger som en kolle like sør for skolen: den 
tyske ubåt-fl åtens anlegg for værvarssling.

BYGNINGENE
I 1964-65 åpnet både barneskole og ungdomsskole, samme år som skolekretsen ble 

opprettet. Skolene ligger vegg i vegg på en liten høyde med gode sol- og utsiktsforhold, og 
omgitt av klynger av store furutrær.  Arkitekter for begge anleggene var Johan Arnstad og Ottar 
Heggenhougen (det fi nnes også en Charlottenlund videregående skole, men den er samlokali-
sert med Brundalen videregående). Skolen er en typisk ”paviljongskole” med seks énetasjes 
paviljonger og en toetasjes administrasjonsbygning. To av disse paviljongene brant ned i 1982, 
men ble gjenreist ved samme arkitektfi rma. På sydsiden av anlegget ligger i dag en idrettshall/
svømmehall – Charlottenlundhallen – som stod ferdig i 1980, og som var tegnet av samme 
arkitekt fi rma. Denne benyttes av skolen som gymnastikksal. Ved siden av idrettshallen ligger 
enda en paviljong som skal rives.

Anlegget har vært preget av manglende vedlikehold og Trondheim kommune har ved-
tatt at dagens ungdomssskole skal rives, og at ny – som skal være identisk med ny skole på 
Åsheim - forventes å stå ferdig til 2004. Den vestligste av paviljongene (oppbygd etter brannen) 
skal fortsatt stå, men skal i fremtiden benyttes av barneskolen.

Det er igangsatt en arkitektkonkurranse for den nye ungdomsskole, og evaluering skal 
være ferdig i løpet av 2003. Til forskjell fra den gamle ”paviljongskolen” - som ble oppfattet 
som upraktisk og med lange utvendige kommunikasjonsstrekninger – skal den nye være i et 
sammenhengende bygg som vender seg innover mot barneskolen. Makshøyde skal være to 
etasjer, men i likhet med den gamle skolen skal det være fl att tak. 

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Vurdering
1) 1964 Arnstad & Heggenhougen ( C ) 
2) 1964 Arnstad & Heggenhougen ( C )
3) 1964/1981 Arnstad & Heggenhougen
4) 1980 Arnstad & Heggenhougen

SÆRLIG BEHOV AV VERN: Det antikvarisk mest interessante trekket ved ungdomsskolen i 
dag er kanskje den spinkle baldakinaktige takkonstruksjonen over gangene som forbinder de 
østlige paviljongene og administrasjonsbygningen.  

LANDSKAP/MILJØ: Klyngene med furutrær som omgir skoletomten bør søkes tatt vare på 
når det nye anlegget planlegges og bygges. 
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DALGÅRD SKOLE
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DALGÅRD SKOLE
Dalgårdstien 7

INTRODUKSJON
 Dalgård skole er oppkalt etter gården som lå i området, en tidligere parsell av Munkvoll 
gård. Skolen er seg også bevisst at den ligger i et gammelt kulturlandskap med fl ere eldre 
gårder, og har lagd egne utstillinger med strøkets bygningshistorie som tema. I dag bærer 
området likevel snarere preg av utbyggingsområde med eneboliger. 

Dalgård var opprinnelig en spesialskole da den åpnet i 1978, som arvtaker til Bakklandet 
spesialskole for evneveike. Den fungerer nå som en vanlig barneskole, men med tilrettelagt 
undervisning for funksjonshemmede.  

BYGNINGENE
Skolens opprinnelige bygninger, inkludert et internatanlegg, var tegnet av arkitekt 

Einar Myklebust fra Arkiplan AS. Som fl ere av datidens skolebygg var den bygd i én etasje 
pluss sokkel, hadde brune mursteinsfasader og store, litt slakke saltak, men den skilte seg 
positivt ut ved å være noe mer variert, og ved å ha et noe mer ekspressivt uttrykk. Trekk i den 
retningen er f.eks en atriumsgård med et særpreget inngangsparti, og en passasje gjennom 
bygningskroppens østre del. Et arkitektonisk virkemiddel er pulttakene som særlig kommer til 
sin rett i internatanlegget. Her er ogå de avrundede pipene et morsomt trekk.

Anlegget ble i 1998 vesentlig tilbygd med to fl øyer etter tegninger fra arkitekt Bjørn 
C. Sørum, Hus sivilarkitekter MNAL, som et ledd i skolens omvandling til en almindelig 
barneskole med tilrettelagt undervisning for funksjonshemmede elever. Tilbygget er tilpasset 
første byggetrinn, men er litt fargesterkere ved at blåmalte panelpartier får bryte med 
mursteinen. 

Dette tilbygget fi kk i 1999 hederlig omtale som skolebygg fra Norsk form. Juryen 
fremhevet bl.a tilretteleggingen for funksjonshemmede elever og prioriteringen av innvendige 
og utvendige amfi er ”som innbyr til pleie av skolesamfunnets fellesskap.” Det ble også påpekt 
at lokalsamfunnet med dette hadde fått et funksjonelt nærmiljøsenter med velformede og 
frodige uterom, utformet av landskapsarkitekt Hans I. Kjærem.

Ved hovedinngangen står bronsestatuen ”Nusse på gyngehest” av Astrid Dahlsveen, satt 
opp 1981 av Trondheim kommune.  

   
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1978 Arkiplan AS C (antikvarisk verdi)
2) 1978(internat) Arkiplan AS C (antikvarisk verdi)
3) 1998 Hus Arkitekter
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Den opprinnelige skolebygningen (tegning) og internatfl øyen (foto 2003).
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EBERG SKOLE
Sigurd Jorsalfars vei 37

INTRODUKSJON
 Eiendommen Eberg som tidliger lå i Strinda kommune, ble utskilt fra Berg i 1852, og 
hadde siden fl ere ulike eiere, inntil den ble utstykket til bolig- og fritidsområder etter 1945. 
Sportsklubben Freidig (grunnlagt 1903) holder f.eks til på Eberg idrettsanlegg. Hovedbyg-
ningen, et stort hus i sveitserstil i Jonsvannsveien 80 er bevart, og vurdereres å ha antikvarisk 
verdi. Like ved dagens skole lå gården Østre Berg som under 1900-tallet i hovedsak hørte til 
Aktieteglverket som hentet leire her.

BYGNINGENE
Skolen som ble tatt i bruk i 1996, er én av byens nyere og ble bygd for å avlaste Brun-

dalen og Åsvang, og kan også sees som ett av de første i Trondheim av et mer friere og farge-
sterkere slag. Anlegget er tegnet av Arkitektene Vis-À-Vis og landskapsarkitektene Lunde og 
Nilsen, og fi kk hederlig omtale av Norsk form i 1998. Det strukturerende prinsipp i skoleanleg-
get som er en åpen skole, er en langsgående bygning i tre og betong – ”en gate” - med tre store 
fl øyer vinkelrett på. ”Gaten” har tilstøtende spesialrom, og et særpreget overlys. Skolen er i 
hovedsak i én etasje, men mot nord gjør sokkeletasjen at fremstår som toetasjes og her er også 
lagt inn et særpreget toetasjes amfi . I fl øyene har alle klasserom egne innganger, samtidig som 
de er knyttet til hovedbygningen.

Bygningen har fl att tak, og vegger hovedsakelig i mur og uprofi lert trepanel. Vinduene 
er på moderne maner både oppdelte og uoppdelte, og noen er også ført ut som bokser utenpå 
veggene. Det synes som om variasjon har vært en målsetning. Juryen roste særlig den gode for-
bindelsen mellom ulike funksjoner, og ”anleggets store opplevelseskvaliteter med varierte og 
spennende romforløp, meget tiltalende fargebruk og høye arkitektoniske kvalitet.”

       
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1996 Vis-Á-Vis  D (nyere tids kulturminner)
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To av skolene som er bygd i Trondheim i de siste årene har 
fått hederlig omtale fra Norsk Form. 

Eberg skole 1998 

Adresse: Sigurd Jorsalfars vei 37, 7004 Trondheim 
Skoletrinn: 1 - 7  Antall elever: 350 

Arkitekt: a. s. Arkitektene Vis-ÁÁ-Vis Landskapsarkitekt: 
Lunde og Nilssen Byggherre: Trondheim kommune Byggeår: 
1996/97 

(Denne teksten er kopi fra NorskForms hjemmeside) 
Skolen som er tatt i bruk i 1996, har en langsgående bygning 
i tegl og betong, som rommer en hovedtrafi kkåre med tilstø-
tende spesialrom og fellesområder, og som i nord utvider seg 
til et 2 etasjers amfi . Tre store undervisningsfl øyer, hvor alle 
klassetrinn har egne innganger, knytter seg til denne hoved-
bygningen. 

Skolen utmerker seg ved en organisering hvor fellesarealene 
i utpreget grad inviterer til bruk på tvers av klassetrinn og 
fremstår som et inspirerende og godt tilgjengelig grendehus. 
Det er meget god forbindelse mellom skolens ulike funksjoner, 
og en klar og oversiktlig planløsning gjør det lett å orientere 
seg i bygget. Anlegget har store opplevelseskvaliteter med 
varierte og spennende romforløp, meget tiltalende fargebruk 
og høy arkitektonisk kvalitet. 
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