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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

NARDO SKOLE
Sundlandskrenten 16

INTRODUKSJON
 Nardo skal på oldnorsk ha betydd noe i retning av Njårds høyde, eller hov. Det bør 
altså i gammel tid ha stått et hov for guden Njård der.  Nardogårdene var etter reformasjonen 
krongods etter å ha tilhørt erkebiskopen i middelalderen; men ble også senere i kirkelig eie.  
Dagens skoletomt lå på eiendommen til Nardo søndre – også kalt Lille Nardo. Her brant byg-
ningene i 1924, og gården ble utstykket til tomter i etterkrigstiden. I 1964 opphørte  Strinda som 
egen kommune og strøket gikk over til Trondheim. Skolen har i dag litt røffe omgivelser som 
nabo til Omkjøringsveien og et industriområde. Et adskillig vennligere preg har Ørdal gartneri 
som er skolens nabo i nord.   
 
BYGNINGENE

Nardo skole ble åpnet i 1969, samme år som skolekretsen ble opprettet. Tidligere hadde 
barna i området gått på Nidarvoll skole. Anlegget var en av de siste tradisjonelle klasseroms-
skolene som ble bygd i Trondheim, og var tegnet av arkitektene  Johan Arnstad og Ottar Heg-
genhougen. Den opprinnelige bygningskroppen, et likesidet kvadrat i to etasjer pluss sokkel, og 
med fl att tak, er plassert i skråningen opp mot Sunnlandsskrenten. Midt i kvadratet er gymsalen 
– som strekker seg over to etasjer – plassert. Med sine vindusbånd og fasadeplater av sandblåst 
betong  var det et tidstypisk, om enn nokså avvisende anlegg. Bygningstypen har to ”søsken”: 
Hallset og Kolstad skoler.

I 1997 ble et  to- og enetasjes lite tilbygg i anleggets sørlige hjørne tatt i bruk, i anled-
ning 6-årsreformen. Tibygget var tegnet av samme arkitektfi rma,. og var med sin brune mur-
stein og gule vinduer preget av adskillig mer variasjon enn hoveddelen. Et stort rundt vindu var 
til og med lagt inn i fasaden. Dette bidro også til å skape et par beskyttede rom på skolegården, 
hvor det også ble anlagt et lite utendørsamfi .

I tillegg til en midlertidig brakke står i dag også den opprinnelige vaktmesterboligen på 
tomten, en liten beskjeden enebolig med fl att tak. Denne brukes i dag som lokale for skolehel-
setjenesten. 

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1969 Arnstad og Heggenhougen
2) 1969 Arnstad og Heggenhougen
3) 1997 Arnstad og Heggenhougen
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Nardo skole, inkl. (under) nytt tilbygg. 
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

NIDARVOLL SKOLE
Bratsbergvegen 18

INTRODUKSJON
 Strøket ved dagens Nidarvoll var en parsell (da med navnet Vold) som ble fradelt gården 
Sluppen i 1883, og solgt til Strinda kommune for bygging av skole. I 1884 ble den nye skolen 
– da under navnet Volden skole åpnet - og ny skolekrets opprettet. Navnet ble i 1885 skiftet til 
Nidarvold, som senere også bydelen kom til å bli kalt. 

Skolekretsen var da et jordbruksdistrikt med spedt bosetning, og skolen startet med 
bare 81 elever. Tidligere hadde  elevene i strøket gått i Steinaunet skole (ark Jacob Digre)  
– Steinanvegen 99 - opprettet 1863 som en følge av landskoleloven av 1860 (bygningen står i 
dag på Byåsen skole). Etter byutvidelsen i 1892 skjedde en stor byggeaktivitet like utenfor den 
nye grensen, i området Tempe-Valene, noe som medførte et raskt stigende elevtall. I 1956 ble 
Lialøkken skole som lå ved Eklesbakken, slått sammen med Nidarvoll. Lialøkken ble nedlagt 
og elevene fl yttet til Nidarvoll.  

BYGNINGENE
Skolen er utbygd i mange etapper: første bygning stod ferdig i 1884, det var den gamle 

hovedbygningen ved Leren kromfabrik som hadde blitt revet og fl yttet. Denne var i bruk helt 
til den ble revet i 1969. Neste trinn var den såkalte ”Gulskolen” som ble tatt i bruk 1904, og 
utvidet i 1935 (S.S. Gjervan/ ark. Ingvald Ystgaard). En funkisinspirert gymnastikkbygning ble 
tatt i bruk 1939 (ark. F.W. Rode), og et betongbygg i forlengelsen av gymsalen stod ferdig i 
1956 (ark. Herman Semmelmann). Gymsalen ble også oppusset og tilbygd 1984. Under krigen 
ble skoleanlegget brukt av tyskerne, bl.a av etterretningstjenesten. 
  I forbindelse med gjennomføringen av 9-årig skole fi kk Nidarvoll et nybygg i 1961, 
den litt brakkeaktige husrekken med pulttak – også kalt ”vinkelbygget” - som i dag ligger langs 
Bratsbergveien, for øvrig en bygningstype som nå begynner å bli sjelden. Siste utbygging, tre 
sammenkjedede énetasjes kvadratiske blokker med fl att tak, stod ferdig i 1966 (ark. Helge 
Abrahamsen, Hans Grinde og René Philippe). På dette tidspunkt – før den nye Nardo skole tok 
av for presset - hadde skolen hele 1200 elever. Sistnevnte bygninger ble mot slutten av 1990-
tallet utbedret i regi av Studio 4 arkitekter AS, og fi kk da også nye inngangspartier.   

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1904/utv.1934 Byggmester Sivert S. Gjervan C  (antikvarisk verdi)
2) 1939 F.W.Rode C  (antikvarisk verdi)
3) 1956 Herman Semmelmann
4) 1961 Ark. Hestmann
5) 1|966 Moelven bruk

SÆRLIG BEHOV AV VERN: Nidarvoll er med sin høye grad av sammensatthet et særpreget 
skoleanlegg. Bygningen fra 1904 er i dag én av de få gjenværende bygningene i Trondheim i sitt 
slag, og gymnastikkbygningen fra 1939 er en av de få gjenværende skolebygningene med ty-
pisk ”funkis”-preg. Også de nyere paviljongene har en viss karakterverdi som bygningsmiljø.
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Nidarvoll skole: Bygningen fra 1904/34 (nr. 1 på sit.kart).



113

Nidarvoll skole: Gymnastikkbygningen og murfl øyen fra 1956 (nr. 2 og 3 på sit.kart).
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Nidarvoll skole: Gymnastikkbygningen.
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

NYBORG SKOLE
Gamle Oslovei 35

INTRODUKSJON
Nyborg var en parsell av Sverresborg som ble fradelt i 1899, og solgt til Gasverksarb

eiderforeningen. Fra 1919 tilhørte eiendommen ulike privatpersoner inntil den ble benyttet til 
tomt for Nyborg skole i 1962. Bygninger av antikvarisk verdi fra denne perioden står fortsatt i 
Lagmann Lindboes vei 31. 

Skolen var trolig ment å ta av for elevpresset fra høyblokkene på Nyborg som stod 
ferdig 1961, et av kommunens første større boligpolitiske initiativer i etterkrigstiden.

BYGNINGENE
Skolen åpnet i 1963, og da ble også skolekretsen fradelt Byåsen.  Fylkesarkitekten i Sør-

Trøndelag hadde tegnet anlegget. Hoveddelen, tre sammenkjedede paviljonger og en frittstående 
vaktmesterbolig lå langs Gamle Oslovei. Her var det fi re klasserom, lærerrom og gymsal. Fra 
denne hovedbygningen førte et leskur i retning øst frem til to klasseromspaviljonger med fem 
klasserom i hver. 

Paviljongene var av et slag som var relativt vanlige omkring 1960, bygd i én etasje, 
med sidekorridor og pulttak. Den høyeste siden var ”klasseromssiden” og vendte på Nyborg 
som regel mot øst. Her var det lagt inn en ekstra vindusrekke i høyden for å få inn nok lys. 
Fasademateriale var ofte eternittplater, men noen steder er hvitmalt murstein også brukt, f.eks 
på gavlene.

Enkelte av bygningene brøt en smule med mønstret, f.eks hovedbyggets sydligste del 
med gymsal og lærerrom, her var paviljongene bredere. I en paviljong som ble bygd senere, i et 
byggetrinn 2,  lengst nord på tomten, ble det også lagt inn sokkeletasje.

Skolen har i lang tid hatt problemer med vedlikehold, inneklima og potensielt 
helseskadelige byggematerialer, og er nå bestemt revet. En ny skole planlegges bygget noe 
lenger øst på samme tomt. Ingen av bygningene vurderes i dag til å ha tilstrekkelig kulturhistorisk 
betydning til å bli tatt vare på, sett i forhold til bygningenes tekniske stand. 

Om bygningene er av dårlig kvalitet, har iallfall skolegården trolig hatt den mest 
praktfulle beliggenheten av alle trondhjemsskolene, med uforstyrret utsikt mot øst. 

Bygning Tatt i bruk Arkitek Antikvarisk vurdering
1) 1963 Fylkesarkitekten ( C )
2) 1963 vaktm.b. Fylkesarkitekten ( C )
3) 1965 Fylkesarkitekten ( C )

   
SÆRLIG BEHOV AV VERN:
 Om ikke anlegget allerede var forutsatt revet, kunne en verneklassifi sering ha vært ak-
tuell.
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Nyborg skole. Fasade mot Gml. Oslovei (tegning) og mot skolegården. 
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

NYPVANG SKOLE
7083 Leinstrand

INTRODUKSJON
 Gården Nypan, fra norrønt Njupa, trolig ’tornekratt’ var første gang nevnt på 1500-tal-
let, noe senere vet man at gården som da var delt i to bruk, hørte til Melhus kirke. På det ene 
bodde Ole og Lisbet Nypan som ble dømt i den nest siste hekseprosess i Norge hvor det ble 
idømt dødsstraff. Kirke- og skoletomten er utskilt fra denne gården.   

Skolekretsen ble opprettet i 1885, da Leinstrand ble delt i to skolekretser: Nypvang 
og Åsheim. Gamleskolen, noen hundre meter fra Leinstrand kirke, ble oppført 1888-90, og lå 
visstnok omtrent der hvor lærerboligen (nå barnehage) lå. En annen bygning skal ha blitt opp-
ført 1914. Begge disse bygningene er nå revet.   

BYGNINGENE
Den såkalte Nyskolen, en toetasjes bygning i mur og bindingsverk, ble oppført 1949, 

og brukes fortsatt. Bygningen er holdt i den tidlige etterkrigstiden pragmatiske stil med okergul 
tømmermannspanel, saltak og sprossevinduer.  

En lærerbolig som ligger lå like vest for dagens skole, ble oppført 1971, tegnet av arki-
tektfi rmaet Lien og Risan). Samme arkitekter tegnet 1982 et tilbygg i vinkel med gamlebyggets 
vestside. Dette hadde én etasje pluss sokkel, og takfl ater som ikke møttes i mønet. I 1997 ble 
enda et tilbygg tatt i bruk, i anledning seksårsreformen. Dette var i én etasje og tegnet av Krag 
arkitektkontor, men tok delvis opp trekk fra det forrige tilbygget som f.eks takformene.  
 Den sydøstvendte skolegården åpner seg mot et utpreget jordbrukslandskap, og gir et 
positivt inntrykk. Kunstnerisk utsmykning ved Nypvang skole er to bronseskulpturer: ”Godt 
følge” av Steinar Garberg og ”Katt” av Astrid Dahlsveen, begge fra 1989.  

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1949
2) Lærerbolig 1971 Lien og Risan 
3) 1983 Lien og Risan
4) 1997 Krag arkitektkontor
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Nypvang skole. 
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

OKSTAD SKOLE
Okstadveien 6

INTRODUKSJON
 Okstad har fl ere gårder vært kalt, både i gamle Leinstrand og Tiller kommuner (navnet 
kommer muligens fra norrønt uxi, dvs okse). Fra gammelt av hørte strøket ved dagens skole 
til Nordbygda, det nordvestligste bygdelaget i gamle Tiller kommune. Fra 1856 eller –58 gikk 
barna her trolig på Anders Haarstads legats skole - den første fastskolen i Tiller (bygningen står 
fortsatt i Tonstadbrinken 20), en ordning som varte helt til 1939 da sentralskolen på Breidablikk 
tok over. Bydelen Kroppanmarka som er nærmeste nabo, ble bygd ut med eneboliger og rek-
kehus på 1980-tallet.

BYGNINGENE
Skolen ble oppført 1997 som følge av en konkurranse vunnet av Pir II Arkitektkontor 

AS,  på en utpreget naturtomt, omgitt av skog og visstnok med egne fi skerettigheter i Nidelva. 
Okstad  er noe så uvanlig som en 2-parallell 1-4-skole (barna fortsetter på Sjetne), med sfo-
ordning, og ble bygd som en åpen skole (senere visstnok noe mer oppdelt). Bygningen brukes 
dessuten som grendahus.    
 Bygningen er oppført i én etasje, og består av to fl øyer. Den ene – litt høyere - fl øyen 
inneholder rom for administrasjon og personale samt gymsal/storsal, mens den andre innehol-
der undervisningsarealer. Stilmessig er den holdt i 1990-tallets litt mer varierte og varme stil 
med trepanelvegger – til dels umalt – og med en del avstivingskontruksjoner i stål som demon-
strativt er plassert utenfor fasaden. Det litt dekonstruksjonistiske – eller simpelthen ”lekne” 
– preget forsterkes av innvendige vinduer  plassert skrått på veggen.
 Rådgiver for landskapsbearbeidingen var Asplan viak Trondheim AS.

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1997 Pir II Arkitektkontor AS D (nyere tids kulturminne)
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Okstad skole. Nederst ”Legatets skole” i Tiller (i dag Tonstadbrinken 20). 
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

RANHEIM SKOLE
Ranheimsveien 211

INTRODUKSJON
 Ranheim var opprinnelig navnet på en rekke gårder i Strinda, omtrent mellom Grilstad 
og Være, som i middelalderen hørte til Bakke kloster. Navnet antas å komme fra det norrøne 
rani , snute, tryne eller spiss - som trolig refererer til en terrengformasjon - og heimr, gård. Tett-
stedet Ranheim vokste opp omkring papirfabrikken, grunnlagt 1882, som igjen bygger på de 
gamle bedriftene langs Vikelva.  I dag er Ranheim Trondheims østligste bydel.  

BYGNINGENE
Den første faste skole på Ranheim ble opprettet i Lykkens rodestue 1855, en liten stue 

som ligger like øst for dagens idrettsplass. I 1858 fl yttet skolen til Ranheim nedre mens den i 
1873 – 1903 hadde tilhold på Elvertun like ved stasjonen. Alle disse bygningene står fortsatt, 
om enn i til dels kraftig ombygd skikk. 

Den Nåværende Ranheim skole åpnet i 1903, samme år som skolekretsen ble opprettet. 
Første byggetrinn ble oppført i 1903, en 1,5-etasjes bygning i sveitserstil. Den stod like ned-
enfor dagens gymnastikksalsbygning, men for lengst revet. Annet byggetrinn, en særdeles høy 
og slank tretasjes trebygning, tegnet av ark. Rolf G. Bruun, stod ferdig i 1917. På folkemunne 
fi kk bygningen navnet ”høyskolen”. Den ble i 1963 redusert til to etasjer og ble revet  2002. 
Skolen hadde også to lærerboliger, bygd 1903 og 1921. Førstnevnte ble revet for å få plass til 
gymnastikkbygningen.  

Ifølge en ny skolelov i 1936 ble gymnastikk et obligatorisk fag, og i 1939 stod en gym-
nastikkbygg ferdig. Dette var tegnet av F.W. Rode i utpreget funkisstil, og var en del av en 
storslått plan hvor denne bygningen skulle være et fondmotiv med to større fl øyer foran seg. 
Den ene av disse fl øyene ble også oppført – om enn i en litt annen stil enn opprinnelig tenkt – i 
1963. Det var det såkalte ”Grønnbygget”, tegnet av arkitekt Torleiv Vold. Denne bygningen har 
senere blitt ombygd og rehablilitert 1985 og 2001. Rodes bygning som for øvrig har en stilmes-
sige paralleller på Nidarvoll og Byåsen, har vært truet av riving, men vurderes å være av høy 
antikvarisk verdi. 

I 1964 ble Ranheim som til da hadde tilhørt Strinda slått sammen med den nye storkom-
munen Trondheim. I 1996 fi kk skolen enda et større (840m2) tilbygg, ”Nyskolen” (ark. Ole 
Gustav Øverdahl) som på en god måte forbandt den gamle læreboligen med det nye bygget.  
Det har i senere tid (2001) blitt oppført noen provisoriske paviljonger som planlegges erstattet 
av et nybygg ved årsskiftet 2002/2003. 

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1917 Rolf G. Bruun  Nå revet
2) 1921 Rolf G. Bruun 
3) 1938 F.W.Rode B
4) 1996 Ole Gustav Øverdahl
5) 1963/ 1985 Torleiv Vold/ D.H. Braathen

SÆRLIG BEHOV AV  VERN: Den gamle funksjonalistiske gymsalen har stor antikvarisk 
verdi. Sålangt mulig burde en ved oppføring av nye bygninger ta hensyn til F.W. Rodes plan 
fra 1939.
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Lykkens rodestue

Elvertun

”Høyskolen”
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Ranheim skole. Østfl øyen (tegning) og den om- og tilbygde lærerboligen.
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

ROMOLSLIA SKOLE
Tamburhaugen 1

INTRODUKSJON
 Navnet Romul eller Romol skal stamme fra gården Romol i Melhus. Bydelen Romulslia 
er likevel ikke oppkalt etter denne, men etter en gård i gamle Leinstrand kommune som lå sør 
for Leirelva, mellom Flatås og Okstad. Opprinnelig hørte denne til Flatås gård, men ble fradelt 
på 1600-tallet og har siden vært både kirkegods, bygslet bort og i bondeselveie fra 1834. Går-
den ble utstykket til bebyggelse fra 1960-årene, men hovedbygningen og et stabbur står fortsatt 
integrert i boligområdet.   

BYGNINGENE
Skolen åpnet 1976 og var bygd som en søsterskole til Brundalen som stod ferdig et par 

år tidligere. Tidligere gikk barna her i strøket på Åsheim skole. Arkitekt for begge anleggene 
var Nils Henrik Eggen, og de ble bygd som åpne skoler – de første i kommunen - etter at myn-
dighetene i 1970 hadde gått inn for økt fl eksibilitet som mål for skolebygging. Til det ytre var 
skolen likevel ikke forskjellig fra andre av tidens skoler: formen var et kvadrat i to etasjer, fl att 
tak, og med en utstikkende fl øy med gymsal. 

Ofte var bygningene tilpasset et kupert terreng og nedtrappet til én etasje mot en skole-
gård, slik fi kk en også en direkte rømningsvei fra det ”landskapet” som nå ble lagt til 2. etasje. 
Når det gjelder Romolslia ble skolegården lagt mot vest, mellom skolen og noen koller, slik at 
gården lå lunt og beskyttet til.

Inntrykket av fasadene er ellers litt monotont, med rastervegger; dvs liggende rødbrun-
malte rektangler som kan være vinduer, eller (opprinnelig) hvite plater. Den markerte utkragete 
gesimsen styrker inntrykket av taket som en plate som ligger på veggene. Alt i alt gir bygningen 
et lite vennlig inntrykk. 

Arkitektkontoret Lusparkens tilbygg fra 1997 i anledning seksårsreformen er i så måte 
annerledes. Gjennom tilbygg i sør og nordvest har den tidligere noe rigide bygningskroppen 
blitt brutt opp, og nye materialer – blåfarget puss – har slått an en hyggeligere tone. Dette til-
bygget rommer også en helsestasjon.

Ved skoleinngangen står bronsestatuen Heiagjengen av kunstneren Solveyg W. Schaf-
ferer, bekostet av Kaare Romulslis legat og satt opp i 1984.  

        
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1976 Nils Henrik Eggen
2) 1997 Lusparken Arkitektkontor
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

ROSENBORG SKOLE
Stadsingeniør Dahls gate 1

INTRODUKSJON
 Rosenborg er navnet på et tidligere gårdsbruk som oppstod 1835 da Bakke gård ble delt; 
senere har det bl.a blitt brukt som gatenavn, stedsnavn og altså også som navn på en ungdoms-
skole. En tidligere gårdsanlegg med en bygning i sveitserstil, like øst for skolen, har også blitt 
kalt Rosenborg gård, men har ikke noe med den opprinnelige gården å gjøre. Strøket omkring 
dagens skoleanlegg hørte frem til byutvidelsen i 1893 til Strinda kommune.
 Ifølge den reguleringsplanen som gjaldt tidlig på 1950-tallet skulle det være  boligbebyg-
gelse i tre mellom Stadsingeniør Dahls gt og Bjørnsons gt. Dette ble sløyfet i overensstemmelse 
med bystyrevedtak i 1954, da Norges lærerhøgskole ble tildelt en tomt her. Forutsetningen var 
at det også skulle reserveres plass for framhaldsskolen innenfor dette område. Rosenborg skole 
åpnet som framhaldsskole i 1962, var deretter realskole, og fra 1968 ungdomsskole. 

BYGNINGENE
Spørsmålet om tomt ble livlig drøftet på slutten av 1950-tallet, men til slutt endte man 

opp med dagens tomt for enden av Nonnegata. Skolebygningen stod ferdig 1962 og var tegnet 
av Knut Bergersen som hadde vært byarkitekt og nettopp tegnet Lade skole. Planformen hadde 
alle klasserommene samlet i en 3-etasjes blokk for seg , og alle praktiske rom liggende i heste-
skoform rundt en aula. Å bygge aulaer som sentralrom var ikke vanlig i trondheimsskolen, og 
er vel ikke helt realisert her heller ved at klasseromsfl øyen, med sidekorridor, ble relativt lang. 
Hovedfasaden mot nordvest ble for øvrig nokså rigid, med en massiv veggfl ate bare perforert 
av små glugger.

Bergersens intensjoner fremtrer for øvrig i et brev til rådmannen; det skal være ”så enkle 
og hele blokkvirkninger som mulig”, og ellers tror han at en ”røff materialbehandling” – be-
tong, tegl, furu – vil gi skolen den ”rette karakter”.
 Første byggetrinn hadde ikke med gymsal, men en idrettsshall – Rosenborghallen – med 
ulike sekundærfunksjoner som tannlegekontor og klubbrom ble bygd kort tid etter. Den ble lig-
gende like sydøst for skolens anlegg, og var tegnet av samme arkitekt. Et markert trekk her er 
de kraftige utenpåplasserte horisontale og vertikale store betongbjelkene – et slags rammeverk 
-  som likevel merkelig nok helt mangler på baksiden.

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1962 Knut Bergersen
2) 1963 Knut Bergersen
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

ROSTEN SKOLE
Østre Rosten 43

INTRODUKSJON
Rost var på norrønt navnet på et veistykke av omtrent én mils lengde, og ble brukt som 

navn på noen gårder på Tiller, med omtrent denne avstanden til Trondheim by.  Skoleanlegget 
ligger i dag midt i det tettbefolkete området ved City syd, og har som nærmeste naboer Rosten-
hallen og Tiller videregående skole.  
 
BYGNINGENE

Rosten skole åpnet 1986, med bygninger tegnet av Arkiplan AS Arkitektkontor v/Ole 
Gustav Øverdahl, som også tegnet Rostenhallen påfølgende år. De pedagogiske prinsipp som lå 
bak planene ble i byggemeldingen beskrevet som ”klasserom i undervisningslandskap”.  

Skolen består av to to-etasjes u-formede bygninger som henger sammen med en glas-
soverdekket lysgård, eller ”gate” – beskrevet som en ”arkitektonisk attraktiv møteplass”. Slike 
”gater” var et grep som var vanlig i Trondheim på denne tiden, men som ikke hadde vært vanlig 
i skolebygg. Derfor ble også Rosten brukt som modellanlegg i bøker om skoleanlegg.  De to 
u-formede kroppene dannet også to beskyttete skolegårder hvorav den ene er orientert mot syd, 
og den andre – litt uvanlig – mot nord.        
 Bygningene er stramme med sine fl ate tak og kubiske fasader, men virker likevel rela-
tivt vennlige med den røde mursteinen og blåmalte oppdelte vinduer. Dette farg- og materiale-
grepet – rød stein og klare vindusfarger - går for øvrig igjen i omkringliggende bygninger som 
Rostenhallen og Tiller vidergående, og gir en viss enhetlighet.
 Rostens arkitektoniske uttrykk har ikke mange motstykker i andre skoler i Trondheim.
    
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1986 Arkiplan AS Arkitektkontor D (nyere tids kulturminne)



144

Rosten skole.
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RYE SKOLE
7070 Bosberg

INTRODUKSJON
 Rye var opprinnelig navnet – med ukjent betydning - på noen gårder på Byneset, nord-
vest for Bosbergheia. Stedsnavnet nevnes i Sverres saga knyttet til hendelser på 1200-tallet, og 
gårdene har senere vært kirkegods, krongods og i bondeselveie. Frem til 1974 var Rye en del av 
Byneset herredskommune.  
 Skolen på Rye omfattet de to tidligere kretsene Hangersletten og Rye, hvor skolehu-
set på Hangersletta ble bygd i 1882. Dette ble i 1904 fl yttet til Krigsbakken på Veviks grunn. 
Skjøstad skole som lå ved brannstasjonen på Rye, startet opp 1891, og ble nedlagt og revet for 
godt 1989. På Rye åpnet skolen i 1923. Denne bygningen ble tatt ut av bruk 1979, men ble først 
relativt nylig revet.  

BYGNINGENE 
Den nåværende skoleanlegget ble oppført i 1980 (ark. Knut H. Andersen Arkitektkontor 

A/S) som kombinert åpen skole og samfunnshus, og ligger i et småkupert kulturlandskap. Et-
ter at et tidligere prosjekt med et mer konvensjonelt utseende hadde blitt forkastet, ble dagens 
anlegg reist i én etasje pluss sokkel, fasader kledt med rødmalte kryssfi nerplater, og med torv-
tekkete tak – et vennlig trekk som skolen er alene om i Trondheim, men som vel speiler det 
miljøorienterte 1970-tallet.

I 1997 ble et tilbygg i samme stil reist i anledning seksårsreformen. Tilbygget er føyd  
på skolens vestre del, og er tegnet av Krag arkitektkontor A/S.  

   
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1980 Knut H. Andersen Ark. Kont.
2) 1997 Krag Arkitektkontor A/S

Skjøstad skole –en av Bynesets 
nå nedlagte skoler, revet 1989.
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SAUPSTAD SKOLE
Saupstadringen 87

INTRODUKSJON
 Gården Saupstad hørte tidligere til Leinstrand og lå mellom Huseby og Kattem. Navnet 
antas å komme fra norrønt saup, ’kjernemelk’ eller et elvenavn av stammen súpa, drikke. Går-
den er nevnt første gangen omkring 1530, og den hørte da til erkebiskopen. Ved reformasjonen 
ble den krongods, men tilhørte fra 1660-årene familien Schøller. På slutten av 1780-tallet ble 
den delt, og gikk over til bondeselveie.  Dagens Saupstad gård kan sees fra skolen, og er en del 
av et vakkert landskapsmotiv. Saupstad er i dag et av byen tettest befolkede områder

BYGNINGENE
Barneskolen åpnet 1977, omtrent samtidig med naboene Huseby skole og Husebyhal-

len. Bygningen som er tegnet av arkitekt Knut Bergersen, knytter også an til disse 
med sine fl ate tak og sin materialbehandling, særlig bruken av rå betong som pillarer eller syn-
lige etasjeskiller i fasadene kontrastert mot plater eller rødmurstein. De liggende vindusforma-
tene i rasterstil er også et fellestrekk mellom skolene. 
 Bygningen ble oppført som åpen skole – skolelandskapet ble i søknad oppgitt som nes-
ten 1000 m2, med en lang hovedkropp i to etasjer (eller én etasje + sokkkel) mot øst og avtrap-
pende til én etasje i vest, en side som er litt mer variert med utskytende fl øyer, etc, og hvor også 
skolegården er. Deler av fasadene hvor betong kontrasteres med murstein har en viss streng og 
minimalistisk eleganse.   
    Et klasserom ble bygd til i 1994.

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1977 Knut Bergersen D (nyere tids kulturminner)

SÆRLIG BEHOV AV VERN:
I seg selv moderat, men danner sammen med Huseby skole og hall (2) et helstøpt samlet 
miljø.
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Saupstad skole.
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SELSBAKK SKOLE
Selsbakkvegen 31

INTRODUKSJON
 Selsbakk-navnet har vært brukt blant en rekke gårder på Byåsen mellom Hallset, Flatå-
sen og Okstad. Gårdene har hatt en blandet historie, som kirkegods, i privat eie, bondeselveie, 
etc. Allerede mot slutten av 1800-tallet ble det oppført en del bolighus i området som var knyttet 
til industriutbyggingen ved Leirelva. Likeledes ble det i mellomkrigstiden da strøket ennå hørte 
til Strinda, reist en del boliger i strøket. 

Den store utbyggingen kom likevel i slutten av 1960-årene, og området er i dag preget 
av blokkbebyggelse. Skolenes nærområde er litt fl att og pregløst. Litt lenger øst bygges nå By-
åsen videregående skole, slik blir alle skoleslagene er representert i strøket. 
 
BYGNINGENE

Skolen åpnet 1977, samme år som skolekretsen ble opprettet. Arkitekter var Johan Arn-
stad og Ottar Heggenhougen, samme arkitekter som tegnet naboen Hallset skole, tatt i bruk 
1970. Dette anlegget var likevel bygd med åpen planløsning, og i 1970-tallets noe mer varierte 
stil, med en hovedblokk i to etasjer, og et mellombygg i én etasje som kjedet hovedbygningen 
sammen med en blokk med gymsal. Mellomblokken har funksjon som vestibyle og ”sentral-
gård”, men rommer også en vinterhage.

Bygningene har et relativt tidstypisk utseende og kan kanskje betegnes som preget av 
”strukturalistisk” arkitektur, rå betong i pillarer og etasjeskillere som skal vise konstruksjonene, 
kontrastert med rød murstein og vindusbånd med liggende rektangulært formede rammer i fl ere 
lag.

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1977 Arnstad og Heggenhougen
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Selsbakk skole.
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SINGSAKER SKOLE
Jonsvannsveien 2 

INTRODUKSJON
Det særpregede navnet antas å stamme fra det norrøne mannsnavnet Singulfr og akr, 

åker. I middelalderen var Singsaker en del av Elgeseter kloster, som etter reformasjonen ble 
krongods og senere i privat eie. Singsaker ble fradelt i 1796, og hadde ulike éneeiere til utpar-
selleringen begynte på 1870-tallet.     

Tidligere skolelokaler for området var bl.a Lerchendal gård hvor det var skolested for 
Singsaker og Valene 1885-90. Behovet for en ny skole i Trondheim meldte seg like etter at Lil-
leby skole hadde åpnet i 1912 da det ikke bare var Østbyen som vokste raskt, men også Øya. 
Det var uenighet om hvor skolen skulle ligge, og Marinevold var også en kandidat. Singsaker-
alternativet vant frem i bystyret 1913. 

Singsaker hadde en turbulent tilværelse på 1900-tallet. Etter å ha blitt tatt i bruk som 
barneskole i 1915, rommet den i 1915-21 også den kommunale middelskolen. Fra 1965 ble den 
tatt i bruk som realskole, og senere benyttet som barne- og ungdomsskole. Fra 1970 var den en 
ren ungdomsskole, men ble nedlagt i 1982. I årene 1982-94 rommet anlegget Nidareid videre-
gående skole. Fra 1995 ble den igjen ordinær barneskole.     

BYGNINGENE
Da skolen først var vedtatt bygd, ble det invitert til innenbys arkitektkonkurranse. Ar-

kitekt Claus Hjelte vant konkurransen og ble også utførende arkitekt. Tomten var gitt i Sverre 
Pedersens byplan fra 1912, hvor en skole var lagt inn som fondmotiv for Øvre Allé. Bygningen 
var i tre u-formete etasjer med sokkel og loft, men det symmetrisk oppbygde og monumentale 
anlegget fremstår snarere som toetasjes ved at takene er trukket ned. Store kobbhus gir lys til 
loftsarealene. Til forskjell fra skolene på Lademoen med sitt rendyrkete midtkorridorsystem, 
var det her to større haller i hver ende. Iallfall skolegården skal også ha vært oppdelt etter kjønn 
midt etter plassen. 

Stilen kan beskrives som nasjonalromantisk, med store bratte tak, dekket med holland-
ske sortglaserte teglpanner, og smårutete vinduer. De mektige takgavlpartiene innrammes med 
hogd natursten. Veggene var ellers i bærende og pusset tegl,  som fortsatt står ubehandlet. Over 
inngangene var det lagt inn ”sluttsteiner” med middelderinnspirerte motiver. 

Singsaker var den første skolen i Trondheim som hadde svømmehall, i bruk frem til 
1990-tallet. Gymnastikksalene ble her ikke plassert i egen bygning, men i sokkelen og på det 
store loftet.  I en egen, elegant toeetasjes villa var det overlærer- og vaktmesterbolig. Denne 
fungerer i dag som barnehage. 

Skoleanlegget har med unntak for dør- og vindusutskiftinger klart å bevare mye av sitt 
opprinnelige preg. Den mest negative forandringen er kanskje innbyggingen av den åpne ve-
randaen til ”lærerindeværelset”.

ANTIKVARISK VURDERING
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Vurdering
1) 1915 Claus Hjelte B (høy antikvarisk verdi)
2) 1915 Claus Hjelte B (høy antikvarisk verdi)

LANDSKAP/MILJØ: Singsaker skole har i lang tid vært omgitt av store løvtrær, og at skolen 
skulle være omgitt av grøntaraeler – slik det sømmer seg en skole i en haveby – fremgår tydelig 
av originaltegningene. Disse trærne, og ikke minst de fi re store lindene som innrammer forplas-
sen, er det viktig å verne. 
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Perspektivtegning (UBiT) og eldre fotografi .
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SJETNE SKOLE
Parallellen 14

INTRODUKSJON
 Sjetnemarka er i dag en bydel mellom Romulslia og Tonstad. Navnet er tatt fra én av 
Sjetnan-gårdenes husmannsplasser som lå i dette området, og skal visstnok være en avledning 
av verbet sitja, ’stedet hvor man er bosittende’. Området har en lang historie som bosetning, 
og ble trolig ryddet allerede 400 e.Kr. Det har senere avvekslende hørt til kirken, kronen, eller 
ulike stormenn. På 1800-tallet gikk de fl este av gårdene over til selveie, etter bl.a å ha ligget 
under Leira gods på 1700-tallet.
 Den første faste skolen på Tiller, var trolig Anders Haarstads legats skole på Sjetnan 
øvre, som åpnet i 1856. Det var en liten fi rdelt skole som holdt det gående helt til 1939 da Brei-
dablikk tok over. Bygningen står fortsatt , nå med adresse Tonstadbrinken 20.

Den moderne bydelen ble utbygd, hovedsaklig med småhus, fra 1970-tallet, og skole-
kretsen ble opprettet i 1971. Tidligere hadde de relativt få bofaste sognet til Breidablikk, som 
skolen også delte rektor med til 1972. 

BYGNINGENE
Sjetne skole var da den ble oppført i 1971, én av de første åpne skolene i Trondheim. 

Hovedbygget er tegnet av arkitekt Nils Henrik Eggen i betong, og med lette bindingsverkkon-
truksjoner i fasaden. Bygningen er i hovedsak i to etasjer – førsteetasjen er en slags sokkel og 
mangler i syd hvor bakken stiger. Hovedetasjen er en utpreget rasterfasade med avvekslende 
plater – opprinnelig i herdet glass eller eternitt - og  vinduer. Sokkelen har pillarer på utsiden av 
selve veggen. Over det hele er et stort valmet tak med grå båndtekkingsplater. Fasaden er holdt 
i en litt kraftig rødfarge. 

En paviljong i nord på tomten tilkom i 1975, med lignende tak og fasade. En smal pavil-
jong som var tenkt å være midlertidig, ble reist samme år på den plassen hvor Nybygget nå er. 
Sjetne grendahus stod ferdig i 1985, og var også tegnet av Eggen. Her leier skolen bla. Gymsal. 
Grendahuset ble tilbygd i 1991. ”Nybygget” ble oppført i 2001 i anledning seksårsreformen, 
og paviljongen som nå er i dårlig skikk, ble fl yttet ned til skolegården. Nybygget deler takform 
med de andre bygningene, men er i teglstein og er også ellers holdt  i 1990-tallets mer varierte 
stil. 

De eldre bygningene har vært gjenstand for fl ere ombygninger og rehabiliteringer. 

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk verdi
1) 1971 N.H.Eggen Arkitektkont. AS
2) 1975 N.H.Eggen
3) 1975 N.H.Eggen
4) 1985/1991 N.H.Eggen
5) 2001 N.H.Eggen
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Sjetne skole, hovedbygningen.
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SOLBAKKEN SKOLE
7057 Jonsvatnet

INTRODUKSJON
 Solbakken skole i Strinda kommune åpnet 1886, samme år som skolekretsen åpnet, på 
en parsell fradelt gården Flaten. Det første skolehuset var trolig en liten bygning fra 1864 (ble 
senere brukt som lærerbolig). Skolen holdt til på denne tomten til 1924, da den fl yttet til en ei-
endom vest for Solbakken bro. Et eldre bilde fanger godt inn begge de opprinnelige bygningene 
der de lå like ved Jonsvatnet. I 1946 ble det (trolig) reist en toetasjes trebygning (ark. Tycho 
Castberg) som fungerte som lærerbolig. Solbakken var den av skolene i Strinda – og fra 1964 
i Trondheim – som lengst hadde preg av en liten fådelt landsens skole. I 1981 ble det søkt om 
rivetilatelse for den gamle skolebygningen etter at den hadde stått uten skikkelig tilsyn noen 
år.

BYGNINGENE
1977 fl yttet skolen til den nåværende tomten, på en parsell av Fredrikkested, tidligere 

tilhørende gården Vikeraunet. Tomten er særpreget og lun der den ligger på et lite platå i sko-
gen, omgitt av åser med tett skog. Det relativt beskjedne bygningskomplekset (planlagt for 150 
elever) som er tegnet av arkitekt Knut Nørstrud, består av to sammenkjedede bygninger, en 
større rektangulær og en mindre kvadratisk som er forskøvet slik at det dannes en vinkel og en 
skolegård orientert mot syd. Sør for skolen ligger også en stor idrettsplass. 

Bygningen er i én etasje i bindingsverk med panel, pluss sokkel i betong. Det fl atte 
taket hviler på limtrebjelker som bæres av stålsøyler. Fasadene har i det hele et horisontalt 
preg, inkludert de tidstypiske ”liggende” vindusformatene. Skolen er en såkalt ”åpen skole” 
og førsteetasjen har ikke klasserom, men landskap. Sokkelen er derimot oppdelt i mindre rom 
for fagundervisning, kontorer, etc, og rommer også en gymnastikksal. I 2002 ble det oppført en 
midlertidig paviljong.    
 På skolegården står også en skulptur i malt betong av kunstneren Petter Leth-Olsen. 
Skulpturen som forestiller en mor som geleider en førsteklassing, ble satt opp i 1977 og bærer 
navnet Den første skoledag .

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1977 Knut Nørstrud
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Solbakken skole. Foto: De to eldste skolebygningene tidlig i 1930-årene (nå revet). UBiT. 
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