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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

FLATÅSEN SKOLE
Øvre Flatås vei 59

INTRODUKSJON
 Flatåsen skole består i dag av både Flatåsen og Furuhaugen skole, skolene har nylig 
blitt slått sammen. Navnet er hentet fra Flatås-gårdene som lå i nærheten. Tidligere bebyggelse 
i området var ellers noen  fabrikkanlegg  langs vannfallene i Leirelva som rant gjennom strøket. 
Resten av Flatåsen ble utbygd som moderne drabantby i 1960- og 1970-årene. 

BYGNINGENE
Tidligere ”Furuhaugen skole” (nå Flatåsen skole, øvre bygg) ble oppført som åpen skole 

1977, samme år som skolekretsen ble opprettet. Arkitekt var Knut Bergersen arkitektkontor. 
Bygningene ble oppført i en høyde av 2 – og til dels 3 etasjer, og består av tre sammenheng-
ende blokker med pulttak, to i to etasjer, og én i tre, som samtidig er plassert så fritt at en viss 
variasjon i takkontur oppnåes. Litt spesiell er høydelen i tre etasjer + messanin som rommer 
formingsarealene på toppen, og derigjennom tar opp en gammel tradisjon med å ha tegnesaler 
i loftsarealene.  Fasadene har rødmalte plater, og litt særpregede vinduspartier bestående av tre 
liggende lange glass hvor det midtre har et lite åpningsbart vindu midt i.

Arkitekter for Flatåsen skole (nedre bygg) var Kjell Jacobsen og Egil Holter, og skolen 
åpnet 1982, samme år som skolekretsen ble opprettet. Også dette var en åpen skole. Skolen har 
form av en langstrakt rektangel, og er plassert mellom rekkehus i vest, blokker i syd, en stor 
fotballbane i nord og et skogholt i øst som gir en relativt hyggelig skolegård til dette ellers litt 
triste skoleanlegget. Bygningen er i to etasjer med valmede tak med liten helling, og dekket 
med grå blikkplater.  Fasadene har ellers et merkelig ”hoppende” og urolig preg med murstein, 
blikkplater og vinduer i forskjellig plasseringer.

”Flatåsen skole” (øvre bygg) fi kk i 1998 et tilbygg i anledning seksårsreformen. Dette er 
en bygning som er tilpasset de eldre bygningene formmessig, og til dels i vindus-utformingen, 
men med fasader i grå puss. Avvikende fargesterke trekk i f.eks vinduer gjør at tilbygget er en 
litt elegant og morsom variant av 1990-tallets mer varierte og vennlige skolearkitektur.

  
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1977 Knut Bergersen
2) 1982 Kjell Jacobsen/ Egil Holter
3) 1998 Bergersen Arkitekter AS
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Flatåsen skole, Nedre del. Under: Flatåsen skole, Øvre del (tidl. Furuhaugen skole). 2003.
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

HALLSET SKOLE
Østre Hallsetvangen 8

INTRODUKSJON
 Halset (med én ”l”) var navnet på en gård som i middelalderen tilhørte kirken, og som 
siden hadde en rekke ulike eiere inntil den i 1840 ble delt i gårdene Halset nordre og søndre.  Da 
strøket på 1960-tallet ble utstykket til boligbebyggelse, gav disse gårdene navnene til bydelene 
Nordre Halset og Søndre Halset. Førstnevnte har ennå gårdsbebyggelsen bevart nord for Sels-
bakkvegen 44. Til 1964 hørte strøket til Strinda kommune. 

Dagens skoleanlegg ligger på en litt fl att og pregløs tomt, omgitt av blokkbebyggelse 
fra 1970-tallet, og med Selsbakk ungdomsskole og Hallset kirke som naboer. Mellom kirken og 
skolen ligger likevel et lite skogholt.

BYGNINGENE
Skolens eldste del, det såkalte Gammelbygget, stod ferdig 1970, samme år som skole-

kretsen ble utskilt fra Byåsen. Arkitekter var Johan Arnstad og Ottar Heggenhougen, som også 
tegnet Hallset kirke, en sekskantet bygning i betong  innviet i 1974, og Selsbakk ungdomsskole 
fra 1977. Bygningen har kvadratisk form, fl att tak, og er oppført i to etasjer pluss sokkel. I sok-
kelen holder nå helsestasjonen til. 

Midt i bygningskroppen ligger en gymsal som går over to etasjer, men bare kan få over-
lys. Fasadene er kledt med sandblåste betongplater. Hallset er slik så å si identisk med to andre 
skoler oppført av samme arkitektkontor på denne tiden, Nardo og Kolstad. Den hører også til de 
siste såkalte klasseromsskolene som ble bygd i kommunen. Litt vest for hovedbygningen ligger 
den gamle vaktmesterboligen som nå har fått ny funksjon.

Senere har også Nye fl øyer, byggetrinn 1, fra 1996 i anledning seksårsreformen, og byg-
getrinn 2, fra 1999 blitt oppført. Dette er bygninger i 1990-tallets mer varierte og forseggjorte 
stil, med brun mursten som kontrasteres med gule, oppdelte vinduer med stående format. De 
nye fl øyene har bidradd positivt til å skape en mer beskyttet skolegård. Trekk som knytter an til 
det eldre anlegget er de fl ate takene, og at det iallfall delvis er samme arkitektfi rma som tegnet 
de nye delene. Her er også mer moderne pedagogiske prinsipper fulgt og åpne landskap er lagt 
inn. 

 
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1970 Arnstad og Heggenhougen
2) 1972 Trondheim kommune
3) 1996 Arnstad Heggenhougen Hage
4) 1999 Arnstad Heggenhougen Hage
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

HOEGGEN SKOLE
Edgar B. Schieldrops vei 1

INTRODUKSJON
Hoeggen – trolig ”den høye ryggen” (etter terrengforholdene) - var navnet på en gård som til-
hørte Hospitalet på 1600-tallet. På 1700-tallet gikk den over i privat eie, og ble på 1800-tallet 
oppdelt i fl ere enheter. Hoeggen var også sogn og prestegjeld i Strinda prosti, men ble utskilt 
som eget prestegjeld i 1979. Det gårdsanlegg som lå nærmest Hoeggen skole var ellers Steindal 
Søndre som nå er revet, men dette navnet var allerede brukt av barneskolen.

Skolekretsen ble opprettet i 1982 som følge av den omfattende utbyggingen av området, 
som i høy grad består av treetasjes blokker. Selve skoleanlegget (sammen med Steindal skole) 
er likevel omgitt av store grøntarealer der hvor det ligger på toppen av en åsrygg med vid utsikt 
mot vest og Bymarka    

BYGNINGENE
Skolen stod ferdig samme år som skolekretsen, tegnet av Ragnar Enghs arkitektkontor. 

Den var da bygd som en åpen skole, men har senere i høyere grad blitt oppdelt og fått karakter 
av landskapsskole.  Anlegget har store likhetstrekk med Nils Henrik Eggens Steindal skole som 
ble innviet i 1979, og som ligger på samme åsrygg like nedenfor Hoeggen. Likhetene gjelder 
f.eks fargeskjemaet: det er også her brukt rød murstein, og i tillegg røde plater på veggene. 
Takformene ligner også ved at Hoeggen tar opp røsteprinsippet med to takhalvdeler som møtes 
i ulike høyder i mønet. 

I likhet med Steindal har også Hoeggen en litt avvisende fasade mot nord, mens de to u-
formede skolegårdene henvender seg til øst og vest. Anlegget er også avtrappet slik at vestsiden 
er i to etasjer, mens østsiden er i en etasje. Treklynger med lauvtrær som trolig er plantert ved 
byggingen, har blitt et verdifullt landskapstrekk. 

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1982 Ragnar Enghs arkitektkontor D (nyere tids kulturminner)

 
SÆRLIG BEHOV AV VERN: Som en relativt ny skole forventes den ikke å være i behov av 
spesielt vern.
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HUSEBY SKOLE
Saupstadringen 9

INTRODUKSJON
 Huseby er en eldre gård, nevnt første gang 1590; den tilhørte da Bakke kloster. Siden 
har den i likhet med mange liknende gårder hatt mange eiere, og delvis blitt stykket opp, men 
gårdshusene er fortsatt bevart ved Husebyvegen/Søndre Husebytun. I 1960- og 1970-årene ble 
eiendommen som til 1964 hadde hørt til Leinstrand kommune, utstykket til boligbebyggelse. 
 Ellers er det relativt få eldre kultur- og landskapstrekk omkring skolen, området øst for 
skolen kan snarest beskrives som en grus- og asfaltørken. Men det går en fi n poppelallé mel-
lom Huseby og Saupstad skole, og jordene opp fra skolegården og til Saupstad gård og Kolstad 
kirke utgjør et vakkert landskapsparti. 

BYGNINGENE
Skolen er nært knyttet til Husebybadet og Husebyhallen, og er tegnet av samme arki-

tektkontor: Arkiplan. Den ble oppført som åpen skole 1976, omtrent samtidig med naboen i 
nord, Heimdal videregående skole (ark. E.F.Myklebust) og naboen i syd, Saupstad barneskole 
(ark. Knut Bergersen). Huseby skole benytter dessuten hallen som gymsal på dagene, og var 
opprinnelig også administrativt ansvarlig for bygningen. Alle disse bygningene har enkelte 
trekk til felles, som f.eks fl ate tak og betongkonstruksjoner som vesentlige deler av fasadene. 

Huseby er oppført i to etasjer mot øst, hvor også hovedinngangen er, men trappes ned 
til én etasje mot vest. Skolen er nok én av de mer ekspressive skolene i Trondheim, med sine 
rå betongkonstruksjoner, store rødmalte vinduspartier og spissformede glassoppbygg på taket. 
Sistnevnte skal ta inn lys til en vinterhage i toppetasjen. 

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1976 Arkiplan D (nyere tids kulturminner)
2) 1976 Arkiplan
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Huseby skole.
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HÅRSTAD SKOLE
Hølbekken 62

INTRODUKSJON
 Hårstad er en svært gammel gård, trolig ryddet i merovingertid (ca. 570-800), som siden 
har vært både ødegård, krongods og i bondeselveie. Navnet er trolig avledet fra mannsnavnet 
(Hárek), eller hór som betyr ”høyt beliggende”.  Hårstadmarka i søndre utkant av ”Heim-
dalsmyra” er et av de få litt eldre områdene på Heimdalsmyra, med bebyggelse fra 1950-tallet 
og senere. Selve skoleanlegget ligger i utkanten av dette området, og kobler seg til et strøk som 
i hovedsak ble utbygd med eneboliger på 1990-tallet.   

BYGNINGENE
Hårstad skole er tegnet av HUS Arkitekter/Bjørn C. Sørum som et u-formet anlegg med 

en toetasjes hovedbygning, beskrevet som ”en rygg”, mot nord, og to fl øyer – også i to etasjer - 
som skyter ut mot sør. I hovedbygningen er det administrasjonsrom og spesialrom, bl.a gymsal, 
mens de to fl øyene er rene klasseromsfl øyer. Slik dannes også en skjermet skolegård – orientert 
mot sydvest – mellom fl øyene. Området øst og sør for skolen er dessuten skogkledt og utgjør et 
morsomt og spennende nærmiljø. 

I et forprosjekt fra 1996 beskrives ambisiøst at ”Skolen som form, skal ha kraft til å være 
symbolbærer.” Dette tenktes realisert gjennom at enhetene skulle uttrykke seg arkitektonisk et-
ter funksjon og karakter, bl.a skulle ”ryggen” og adkomstpartiet ha en spesiell ”symbolkraft”. 
”Variasjon” og ”opplevelse av arkitektoniske kvaliteter” nevnes også eksplisitt, og er slik sett 
tidstypiske for skolene som ble bygd på 1990-tallet. I praksis realiseres dette ved varierte fade-
materialer og farger - lys murstein, ulike typer panel – og ved en oppbryting av ulike fasade-
elementer. Hovedfasaden mot nord benytter seg også av buede veggpartier på en svært uvanlig 
måte i standard skolearkitektur. 

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1997 HUS Sivilarkitekter D (nyere tids kulturminner)
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Hårstad skole.
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ILA SKOLE
Mellomila 7/9

INTRODUKSJON
 Bydelen Ila har en enestående samling av skoler som dekker utviklingen fra slutten av 
1700-tallet og frem til i dag. Den første skolen – Ilens friskole – ble opprettet av biskop Marcus 
Fr. Bang i 1770 og holdt til i Mellomila 29 hvor bygningen fortsatt står. Den lille beskjedne 
bygningen ble trolig for trang, og i 1839 fl yttet skolen, som da het Ilens Almueskole, et par 
hundre meter lenger øst til Wolds hage. Den bygningen – en enkel toetasjes trebygning med 
valmtak – står også fortsatt, og brukes i dag av Steinerskolen som fl yttet til Mellomila 1a i 1983 
da Nidareid videregående skole fl yttet. Hovedbygningen for de to sistnevnte skolene var likevel 
knyttet til tredje trinn i Ilas skolehistorie: arkitekt Ole F. Ebbells murbygning fra 1877. Dette 
var en murbygning i tre etasjer og med 18 klasseværelser, og opprinnelig bygd som en såkalt 
avdelingsskole, dvs med to separate trappehus, men uten egentlig midtkorridorforbindelse – 
kanskje for å separere kjønnene. På tross av en del senere tiltak (utskifting av vinduer; uheldig 
fargesetting, etc) fremstår denne bygningen i historiserende stil som antikvarisk verdifull, både 
i seg selv og som del av et miljø.  
 
BYGNINGENE

Det siste tilskuddet i det miljøet var domkirkearkitekt Olav Nordhagens mesterverk fra 
1921, den fi reetasjes murbygningen med tårn i nasjonalromantisk stil – visstnok tenkt som ob-
servatorium - som i dag dominerer dette skoleanlegget. Mens de tidligere kaserneskolene var i 
puss, benyttet Nordhagen rød, håndbanket mursten sammen med detaljering i granitt i overens-
stemmelse med periodens interesse for materialekthet. Det mest påfallende trekket i bygningen 
er kanskje valmene på taket som er trukket ned til over tredjeetasjen og slik både gir et særegent 
uttrykk samtidig som det tilpasser den svære huskroppen til den lavere nabobebyggelsen. Den 
elegante, lett vridde og lavere, gymnastikksalsfl øyen  mot nord virker også som en formidler 
mot den lavere bebygggelsen i Mellomila. Bygningen er ellers en tradisjonell midtkorridor-
skole med tre inngangspartier.            
 Bygningsmessig gjennomgikk dette skoleanlegget en del forandringer på slutten av 
1900-tallet, bl.a ble skolegården bygd om. Ellers gjaldt endringene i hovedsak interiøret, og Ila 
skole vurderes i dag på et arkitektonisk grunnlag til å være av fredningsverdi. En svær eik ved 
vestfasaden er i dag et påfallende trekk ved anlegget.

ANTIKVARISK VURDERING
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Vurdering
TS1) ca1770? Ukjent B ( høy antikvarisk verdi)
TS2) 1839 Ukjent B (høy antikvarisk verdi)
TS3) 1877 Ole.F. Ebbell C (antikvarisk verdi)
4) 1921 Olav Nordhagen A (av fredningsverdi)

   
SÆRLIGE KRAV TIL VERN

Skolebygningen fra 1921 bør fredes. Bygningens detaljering – f.eks de utvendige lyktene – må 
tas vare på. Partiet vest for gymsalen bør få parkmessig pleie. 
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Dagens Ila skole. Nordhagens fasadetegning og eldre fotografi  (østfasaden).
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Ila skole: Bygningene fra 1770 (øverst) og 1839. UBiT.
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Ila skoles gamle hovedbygning fra 1877 (øverst). Foto: Hilfl ing-Rasmussen (etter 1910). UBiT.  
Under: Skolen Trolla som hørte inn under Ila (nå revet). UBiT. 
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KALVSKINNET SKOLE
Bispegaten 9c

INTRODUKSJON
 Strøkets og skolens navn er knyttet til norsk historie gjennom slaget på Kalvskinnet i 
1179, selve stedsnavnet skriver seg trolig fra bruken av kalveskinn som verdienhet. Ellers ble 
strøket på 1700-tallet i hovedsak brukt som åker etter at kongen hadde kompensert borgere som 
hadde blitt skadelidende pga Cicignons byplan i 1681 med jord her; bymessig bebyggelse kom 
først på 1800-tallet. 

Skolen åpnet i 1887 da også skolekretsen som skulle ta imot alle barn i Midtbyen, ble 
opprettet. Den var en fortsettelse av Domsognets friskole, grunnlagt 1775, som til da hadde 
holdt til i Prinsens gate 22a (for piker) og i Waisenhuset (for gutter). Til å begynne med var det 
likevel bare pikedelen av skolen som fl yttet til Kalvskinnet, samtidig med at elevene – gutter 
og jenter – fra den såkalte betalingsskolen også fl yttet til dit samtidig med at deres skole ble 
nedlagt. Til da hadde denne holdt til i Dronningens gate 29 (jentene) og i Olav Tryggvasons gate 
17 (guttene). Alle disse bygningene står fortsatt. 

Flere skoler har hatt tilhold i anlegget. Spesialklasssen ”Eftermiddagsskolen for aandelig 
abnorme Børn” (grunnlagt 1880) hadde lokaler her; en teknisk aftenskole (tidligere Trondhjems 
tegneskole) hadde lokaler på loftet frem til 1919, og byens første framhaldsskole ble opprettet 
her i 1903. I 1921 ble Waisenhusets skole slått sammen med Kalvskinnet, men elevene ble ikke 
overført før 1932. 

BYGNINGENE
Arkitekt Ole F. Ebbell – som 10 år tidligere hadde tegnet Ila skole – laget tegningene 

for den nye skolen, en fi reetasjes pusset murbygning med midtkorridor i tradisjonell, noe 
historiserende (nyrenessanse) stil. Eldre bilder viser tydelig hvordan både bygning og skolegård 
var delt etter kjønn, og med separate innganger fra gaten: jentene fra Sverres gate og guttene fra 
Bispegaten. Bygningen har et relativt velbevart eksteriør, selv om vinduene har blitt skiftet ut, og 
sydfasaden fi kk et lite tilbygg i 1985 i anledning en modernisering. Derimot har installasjonen 
av heis i det ene trappehuset, og igjenbyggingen av lysinnslipp fra kortsidene virket negativt inn 
på miljø og lysforhold innvendig.  

Det ble dessuten oppført en gymnastikksal i mur i en egen mindre bygning samtidig 
med hovedbygningen. Dette var en sjarmerende paviljongbygning som dessverre har tapt seg 
noe etter et tilbygg i syd i 1950. Enda senere har dessuten både opprinnelig bygg og tilbygg fått 
skiftet dører og vinduer, noe som har forsimplet eksteriøret.  

Mot Bispegaten ble likeledes oppført en separat bygning med kontorer og boliger for 
overlærer og vaktmester. På Ebbells tegninger fremstår bygningen som nokså forskjellig fra i 
dag, på tegningen var den f.eks bare i 1,5 etasje og hadde rundbuede vinduer. Da det ikke er 
spor etter store ombygginger, ble bygningen trolig oppført i to etasjer og med dagens fasader, 
med én gang. Senere ombygging er f.eks rømningsvei mot øst fra andreetasjen og utskifting 
av vinduene (med relativt pene koblete vinduer). I sistnevnte bygning deles nå mellom en 
barnehage og Birralee International School.  
 Totalt vurderes skoleanlegget å ha høy antikvarisk verdi.

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Vurdering
1) 1887 Ole F. Ebbell B (høy antikvarisk verdi)
2) 1887 Ole F. Ebbell B (høy antikvarisk verdi)
3) 1887 Ole F. Ebbell B (høy antikvarisk verdi)
4) Tilbygg 1950 Håkon Bleken
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Kalvskinnet skole. Etasjeplaner i hovedbygningen.
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Kalvskinnet skole ca 
1890. Bemerk planken 
med jente- og gutte-
side. Under: Bygningen 
fotografert fra Sverres 
gate ca 1888. Foto: Erik 
Olsen, Trondhjem. UBiT.
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Kalvskinnet skole. Fasaden mot skolegården. Foto: (etter 1910) Hilfl ing-Rasmussen, Trondhjem. UBiT.
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

KATTEM SKOLE
Uståsen 6

INTRODUKSJON
 Bydel og skole har fått navn etter en eldre gård, Kattem (koteimr), som visstnok skal 
bety ’lite hus’ (kot) og (heim). Gården tilhørte erkebiskopen i middelalderen, og har senere vært 
både krongods og tilhørt familien Schøller. Gården ble delt i 1785, og hadde da siden 1727 vært 
i bondeselveie. Hovedbruket (198/1) står fortsatt. 

Kattem som moderne drabantby ble utbygd fra begynnelsen av 1970-årene. Før utbyg-
gingen hadde Åsheim skole – én av Leinstrands to skolekretser - vært skolen i strøket.  

BYGNINGENE
 Den nye skolen består av to sammenbygde byggetrinn bygningene: 1. trinn (Gammel-
bygget) som ble oppført 1983-84 (Jakobsen og Holter Arkitekter MNAL) og 2. trinn (Nybygget) 
som ble oppført i forbindelse med seksårsreformen litt syd for hoveddelen, og tatt i bruk i 1997. 
Gammelbygget er i to etasjer – til dels et midtparti med tre - og grunnet en liten tomt var det 
et uttalt ønske om å bygge komprimert. Klassearealene er i første etasje, mens personalrom/
administrasjon er i 2. etasje, spesialrom er i sokkelen. Mot skolegården som er orientert mot 
sydøst, er bygningen altså bare i én etasje. Planløsningen er basert på prinsippet med åpen 
skole. 

Bygningen er utført med betong etasjeskiller, rød murstein i yttervegger (og til dels med 
panel eller plater i sterkere farger) og røstet tak med nedseget valm. Takene er dekket med sort 
Zanda betongtakstein som bidrar til å gi et litt dystert inntrykk. Fasaden har store buede vinduer 
i sokkeletasjene. Nybygget er utført på liknende måte. Arkitekturen er nokså representativ for 
1980-tallets mer påkostede skolearkitektur med mursteinsfasader, valmtak og  buede vinduer. 
Et sympatisk trekk er at det nærliggende servicesentret og COOP-butikken er holdt i samme stil 
som skolens anlegg.

På skolegården står bronsestatuen ”Søsken” (1985) av Annasif Døhlen.
 

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1984 Jakobsen og Holter Arkitekter  
2) 1997 Arkitekkontoret Kvadrat AS
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Kattem skole (øverst tilbygget fra 1997).



87

Byantikvaren, Trondheim Kommune 

KOLSTAD SKOLE



88



89

Byantikvaren, Trondheim Kommune 

KOLSTAD SKOLE
Saupstadringen 16

INTRODUKSJON
 Bydelen Kolstad ble utbygd på grunn som hadde tilhørt gamle Leinstrand kommune før 
sammenslåingen med Trondheim i 1964. Navnet var knyttet til noen gårder som på 1500-tallet 
hadde tilhørt Bakke kloster før eiendomsretten overgikk til en rekke ulike trondhjemsborgere. 
Senere ble gården delt og gikk over i bondeselveie i 1773. 

Kolstad ble utbygd fra slutten av 1960-årene, og er et av de tettest bebygde drabant-
byene i Trondheim. Den størrelsesmessig relativt begrensede skoletomten er også omgitt av 
blokkbebyggelse på tre sider, mens et lite skogholt har blitt bevart i sør.
 
BYGNINGENE

Skolekretsen Kolstad ble opprettet i 1972, samme år som det nye skoleanlegget, tegnet 
av arkitektene Arnstad og Heggenhougen, stod ferdig. Den opprinnelig helt kvadratiske byg-
ningskroppen synes å være skåret over samme lest som Nardo skole, av samme arkitekter og 
tegnet like før. Det samme gjelder det fl ate taket, vindusbåndene og de sandblåste betongplatene 
som utgjør fasadebekledning. Kolstad var også en av de aller siste tradisjonelle klasseromssko-
lene som ble oppført i Trondheim. 

Skolebygningen er i to fulle etasjer mot skolegården i vest, mens mot nord og øst også 
har sokkeletasje med samme fasadeutstyr som bygningen ellers. Den fremstår her som relativt 
avvisende. I perspektiv fremstår likevel skole og omgivende blokkbebyggelse som påfallende 
tilpasset hverandre.

Til seksårsreformen i 1997 ble det oppført et tilbygg like sør for hovedbygningen. Til-
bygget er tegnet av arkitekt Øystein Thommesen, og fremstår med sine lyse mursteinsfasader 
og mer varierte utforming som en god representant for 1990-årenes skolearkitektur. 

Ved inngangen står en statue av en gås, laget av Skule Waksvik, som skolen fi kk i gave 
ved innvielsen.

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1972 Arnstad og Heggenhougen D (Nyere tids kulturminne)
2) 1997 Øystein Thommesen
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

LADE SKOLE
Ladehammerveien 45

INTRODUKSJON
 Lade er velkjent som én av de historisk sett rikeste områdene i Trondheim kommune, 
eksempelvis har Lade gård vært både høvdingesete, kongsgård og og borgerlig lystgård. Ringve 
gård med musikkhistorisk museum og botanisk hage er velkjent. Den gamle kirken, en lang-
kirke i stein, ble oppført omkring 1190, og avløste da kanskje en  stavkirke. Flere store institu-
sjoner etablerte seg på Lade på 1900-tallet, bl.a Østmarka sykehus i 1919 og Norges geologiske 
undersøkelser i 1962. En viss industrivirksomhet har også eksistert i strøket , bl.a Lysholms 
såpefabrikk og Nobø. 
 Boligutbyggingen på Lade skjøt fart i etterkrigstiden, og Sverre Pedersen laget en re-
guleringsplan for området mellom kirken og Korsvika, der hvor vi i dag har Lade skole. I 1952 
gikk Ladehalvøya over fra Strinda kommune til Trondheim. 

BYGNINGENE
Som et svar på befolkningsveksten i strøket ble Lade skole oppført, og første byggetrinn 

stod ferdig i 1954 på eiendommen til den nå nedlagte gården Tingstenen. Tidligere hadde barna 
på Lade sognet til skolene på Lademoen. Byarkitekten Knut Bergersen var arkitekt, og løsnin-
gen ble en paviljongskole i hvor første trinn var den lange enetasjes (pluss delvis med sokkel) 
husrekke som møter ved skolen i dag,  Skolens plassering like ved ved viktige kulturminner 
førte til en viss debatt, og forslaget ble av enkelte sammenlignet med brakker.  Det var en utpre-
get paviljongskole som også rommet en svømmebasseng.
 I et andre byggetrinn i områdets nordvestlige del ble en større murbygning i to etasjer 
pluss sokkel oppført, inkludert en lavere rekke som lukket den nye skolegården som nå oppstod, 
mot nord. Denne stod ferdig i 1960. I et tredje byggetrinn ble hovedbygningen her forlenget 
sørover og avsluttet med en særpreget gavlparti som bl.a rommet gymsal og svømmehall. Den-
ne delen stod ferdig omkring 1967. Senere har skolen også gjennomgått en del mindre om- og 
tilbygging.
 Lade skole gir et fordelaktig inntrykk der den ligger omgitt av kulturminner og et vari-
ert landskap, ikke minst akebakkene like sør for skolen er av stor miljømessig betydning. Selve 
skoleanlegget er også variert på en måte som ikke har mange motstykker i kommunen, med 
lavere og høyere bygninger i ulike fasadematerialer og utforming, og som danner intime gård-
plasser. De overbygde passasjene gjennom paviljongene er et sympatisk trekk. 
   
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1954 Byarkitekt Bergersen C (antikvarisk verdi)
2) 1960 Knut Bergersen C (antikvarisk verdi)
3) 1967 Knut Bergersen C (antikvarisk verdi)

SÆRLIG BEHOV AV VERN:
 Kontroll med bygningshøyder er av hensyn til Lade kirke og Lade gård særlig viktig.
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Lade skole. Del av bygning 1 
(Østfl øyen), Midtfl øyens østfa-
sade og Vestfl øyens hovedfa-
sade (bygn. 2 og 3 på sit.kart).
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

LILLEBY SKOLE (Lademoen)
Ladeveien 1

INTRODUKSJON
 Veksten i Østbyen på slutten av 1800-tallet økte dramatisk behovet for skoler. På Lade-
moen kunne Eliplass skole (opprettet 1840) - en litt stor trebygning - på langt nær dekke etter-
spørselen, og i 1906 åpnet Lademoen skole som barneskole. Tomten var i hjertet av Lademoen, 
på den trekanten mellom Innherredsveien og Mellomveien som også skulle ivareta offentlige 
funksjoner som kirke og park, og like ved Eliplass skole, som lå like nord for kirken. 

Her ble det ikke satset  på en ”paviljongskole” i tre som på Bispehaugen noen år i forvei-
en, men på en tradisjonelt anlagt ”kaserneskole” i tre etasjer (med sokkeletasje og loftsetasje), 
og med midtkorridor. Praktisk nok kunne en kunne overta et tidligere utkast for Bispehaugen 
utarbeidet av arkitektene Christensen og Lars Solberg (Sistnevnte ble også antatt som utførende 
arkitekt). I tillegg til hovedbygningen ble det også oppført en paviljong med gymnastikksal. 
Stilmessig er skolen oppført i en blanding av historisme og jugend, og mye av den dekorative 
effekten ligger i fremhevingen - ved hjelp av puss – av motiver som f.eks ”sluttsteinene” over 
vinduene. Bygningene spiller i noen grad også sammen med murgårdskomplekset Mellom-
veien 1-4, også tegnet av Solberg. 

Skolen ble nedlagt i 1993, og hadde da fungert som realskole og senere ungdomsskole 
siden begynnelsen av 1960-tallet. Bygningene har siden vært atelierer for bildende kunstnere.

BYGNINGENE
 Skoledekningen på Lademoen viste seg snart meget utilstrekkelig og i 1911 sto Lilleby 

skole ferdig. Elevtilfanget skulle i hovedsak være fra området mellom jernbanelinjen, fjorden 
og Ladebekken. Tomten var en del av ”den gamle eksercerplads”, men hadde senest fungert 
som sandtak. Arkitekt også for denne skolen var Lars Solberg. Skolene var omtrent like store, 
respektive 24 og 28 klasseværelser, og utført i mur og puss. De hadde også snarlike paviljonger 
som rommet gymsal og vaktmesterboliger, og i Lillebys tilfelle: overlærerbolig. Den største 
forskjellen mellom skolenes ytre er kanskje takløsningen; Lademoen har det avrundede, man-
sardaktige taket som gir det en viss eleganse, mens Lilleby har fl ere tverrstilte takarker som gir 
et livligere inntrykk. Et viktig arkitektonisk trekk er ellers de kolossalpilastere som deler opp 
fasaden. Innvendig har Lilleby vært en mer komprimert skole enn Lademoen, noe lavere tak-
høyde i hovedetasjene, mindre areal i klasserommene, og med mer bruk av kjeller- og loftsrom 
i undervisningen.  

Lilleby har også vært nedleggelsestruet, men fungerer fortsatt som Lademoens barne-
skole, og rommer i dag også fl ere andre funksjoner som Lilleby helsestasjon og Lilleby nær-
miljøbarnehage. Utearealene nord for skolen har i dag en litt trist karakter etter at de fl este av 
strøkets pittoreske trehus har forsvunnet. Unntaket er Ladeveien 5, også kalt Sandstad, byplan-
leggeren Sverre Pedersens barndomshjem. Det er å håpe på at disse områdene fi nner en annen 
bruksmåte enn parkeringsplass, og kan utgjøre et hyggeligere naboskap for Lilleby skole. 

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Vurdering
1) 1906 Lars Solberg (/Christensen) B (høy antikvarisk verdi) 
2) 1906 Lars Solberg (/Christensen) B (høy antikvarisk verdi) 
3) 1911 Lars Solberg C (antikvarisk verdi)
4) 1911 Lars Solberg C (antikvarisk verdi)
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Lilleby skole. Opprinnelig etasjeplan, og eldre foto (etter 1910) Hilfl ing-Rasmussen, Trondhjem. UBiT.
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Lademoen skole og kirke sett fra Mellomveien ca 1906. 
Under Lademoen skoles innvielse 12. sept. 1906.
Foto: Erik Olsen. UBiT. 
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

MARKAPLASSEN SKOLE
Vikåsen 26

INTRODUKSJON 
Markaplassen var opprinnelig en husmannsplass i det tidligere Strinda,  i det vi i dag 

kaller Vikåsen. Området var i hovedsak skogbevokst med markante åser, og med Vikelva som 
rant igjennom på vei fra Jonsvatnet til fjorden. Elva har dessuten siden 1600-tallet fått gi kraft 
til sagbruk, møller og kobbervalseverk. 

Vikåsbyen ble bygd ut på 1990-tallet med eneboliger og rekkehus og oppstod delvis 
utfra jordvernhensyn – en ville ikke bygge på dyrket jord, men fremstår også som den siste 
satellitt-byen som ble realisert før idealet ble fortetting. Strøket fremstår i dag som litt isolert på 
et nordvendt høydedrag omgitt av skog, men med praktfull utsikt over Trondheimsfjorden. 

Barneskoleelevene i dette tynt befolkede strøket sognet tradisjonelt til Ranheim, mens 
ungdomsskoleelevene hørte til Charlottenlund. I dag får elevene ved barneskolene Ranheim, 
Vikåsen og Solbakken ved Jonsvatnet sitt ungdomsskoletilbud ved den nye skolen.

BYGNINGENE
 Eggen Arkitekter AS tegnet skolen som stod ferdig oppført til skolestart høsten 2001. 
Dette har gitt en viss kontinuitet da det også var Eggen som ti år tidligere tegnet Vikåsen 
oppvekstsenter (åpnet 1993) som er nær nabo til Markaplassen. Begge skolene betjener seg 
dessuten av Vikåsenhallen som ligger imellom og er tegnet av samme arkitekt.   

Skolens organisering følger Bystyrets vedtak i 1996/97 om målsettinger for rehabilite-
ring og nybygg av skoler i Trondheim kommune: ”Byggene skal ha åpne, fl eksible løsninger 
hvor det er mulig å nedtone tradisjonell klassestruktur.” Markaplassen har i likhet med fl ere an-
dre skoler bygd i overensstemmelse med slike prinsipper, fått en ”E-formet” planløsning hvor 
det forbindende leddet er en kommunikasjonsgate med fellesarealer og de vinkelrette fl øyene 
rommer klasserom og samtidig danner beskyttede skolegårder.
 Bygningen er nord/sydvendt og ligger ”innskutt” mellom barskog i en nordskråning, 
med skolens rom fordelt over tre plan. Fasadematerialene er puss og trepanel, og med en frem-
hevet takgesims i galvanisert blikk som avslutning mot et fl att tak. Hovedinntrykket er variert 
og vennlig.
 Anlegget fi kk i 2002 hederlig omtale da Skolebyggprisen ble delt ut. Juryen sa blant 
annet at ”skolen utmerker seg med sitt lyse og trivelige skolemiljø, med gode planløsninger av 
basene og deres kontakt med fellesarealene. Et kompakt og velproporsjonert anlegg.” 

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 2001 Eggen arkitekter AS D (nyere tids kulturminner)
2) 2001 Eggen arkitekter AS
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Markaplassen skole.




