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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

SPONGDAL SKOLE
7074 Spongdal

INTRODUKSJON
 Spongdal er i dag et bygdesenter på Byneset, men var frem til 1964 kommunesenter i 
den gamle herredskommunen. Her ligger Spongdal skole, butikk, posthus og forsamlingshuset 
Folkvang, omgitt av et tradisjonsrikt jordbrukslandskap. Skolen ble grunnlagt i 1871 og 125års-
jubileum ble feiret 1996, bl.a med en trykksak om skolens historie. 

Dagens skolekrets på Spongdal oppstod utfra sammenslåing av kretsen på Høyem, Gau-
stad, Raustan og Skjøstad. På Høyem ble bygning reist i 1863, men ble fl yttet til Spongdal 1870.  
På Gaustad ble nytt skolehus tatt i bruk i 1864, men i 1870 fl yttet også dette huset til Spongdal. 
Raustan skole ble oppført i 1863, og fl yttet til Spongdal først 1891, og ble da sammenbygd med 
huset fra Spongdal. I 1891 skal det gamle skolehuset fra Røstum ha blitt fl yttet til Spongdal og 
sammenbygd med skolehuset.

På Skjøstad ble skole oppført 1865, og senere tilbygd og påbygd. Skolen ble nedlagt og 
elevene overført til Spongdal 1959, mens bygningen ble revet i 1989. Så vidt vites er for øvrig 
alle disse bygningene nå revet.

BYGNINGENE
De nåværende bygningene ble oppført 1959, et spesialromsbygg i toetasjer lagt langs 

veien, et mellombygg med inngangsparti og et énetasjes klasseromsbygg i skrå vinkel til det 
førstnevnte slik at en beskyttet skolegård oppstod. Bygningen som er tegnet av arkiktekt Bjarne 
Borgersen, har saltak og lyst pussete fasader

 1972 stod et nytt byggetrinn for ungdomsskolen oppført, også det tegnet av arkitekt 
Bjarne Borgersen. Bygningen var et stort rektangulært bygg i én etasje pluss sokkel, skjønt det 
ble bekrevet som en toetasjes nedsenket bygning. Midt i den nokså brede huskroppen var gym-
salen lagt, en fremgangsmåte som var vanlig på denne tiden, og slik at denne også stakk opp 
over det ellers fl ate taket og tok inn overlys. Etter dette ble også den ganmle skolebygningen 
revet. Begge anleggene var tradisjonelle klasseromsskoler. 

Foreløpig siste byggetrinn ble oppført til seksårsreformen 1997, tegnet av Per Solem 
Arkitektkontor AS. Det var en utvidelse av de eldre klasseromsfl øyene, men bidro også til å 
skape en mer lukket og lun skolegård.

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1959 Bjarne Borgersen
2) 1972 Bjarne Borgersen
3) 1997 Per Solem Arkitektkontor AS
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Gamle Spongdal skole, nå revet.
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STABBURSMOEN SKOLE
Sørbruvegen 4

INTRODUKSJON
 Stabbursmoen skole ble åpnet 1980 som kombinert barne- og ungdomsskole, samme 
år som skolekretsen ble opprettet. Fra gammelt av hørte barna i området, som da var en del av 
Tiller herred, til Breidablikk skole, men utbyggingen på 1970-tallet økte behovet for skoler i 
strøket. Dagens tomt ligger like nordvest for Heimdal sentrum i et område med eneboliger, og 
var tidligere en fotballøkke kjent som ”Brumlebanen”.

BYGNINGENE
Skolens arkitekt var Fjellanger Widerøe AS og Dag Henning Braathen, og planprinsip-

pet var en såkalt ”åpen skole”. Den tomten som stod til rådighet var relativt begrenset av stør-
relse, og lå dessuten til stor del på et gammelt bekkefar. Dette har vel bidradd til å gi den litt 
særegne utformingen på skolen, med én etasje i øst, men hele tre i vest. 

Skolebygget slik det fremtrer i dag har fl att tak, bærende konstruksjoner i betong og 
yttervegger i kledd med rødbrune Steni-plater. De avrundede hjørnene er kjent trekk ved Braa-
then, og går også igjen ved inngangene. Et lignende trekk er vindusbåndene hvor ulik bryst-
ningshøyden synes å være brukt for å skape variasjon. På fasaden mot øst og skolegården er 
store siffere plassert på fasaden for å markere de ulike klassetrinnenes innganger, men trolig 
også for å være dekorativt. I 1997 gjennomgikk skolen en større ombygging i forbindelse med 
6-årsreformen. 

Ved skoleinngangen er det et fonteneanlegg fra 1986 av kunstneren Tore Bjørn Skjøls-
vik.  Midtpunktet i anlegget som heter ”Glede og trivsel”, er en bronsestatue av en liten gutt.  

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1980 Fjellanger Widerøe AS

Inngangsparti med tall som dekor
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Heimdal sentrum og stabbursmoen-området, oppe til høyre i bildet, 1952.

Stabbursmoen skole. 
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STAVSET SKOLE
Enromvegen 6

INTRODUKSJON
 Stavset var opprinnelig trolig brukt om en gård som lå inneklemt mellom de to bekkene 
Kystadbekken og Leirelva, og en tror at navnets opprinnelse - fra norrønt stafr, ’stav’, og setr, 
’bosted’ - har med denne landskapsformasjonen å gjøre. Gården tilhørte Trondhjems Hospital 
til 1823, og etter den tid tilhørte gården Kystad og private eiere inntil Trondheim  kommune 
overtok den i 1910, selv om dette hørte til Strinda kommune frem til 1964. Stavset er i dag  et 
litt karakterløst boligområde, i hovedsak preget av eneboliger og rekkehus fra 1980- og 90-tal-
let. Skolen ligger nær bydelens kjøpesenter.

BYGNINGENE   
 Stavset oppvekstsenter ble tatt i bruk 1993 (ark. Dag Henning Braathen) for å dekke 
behovet som oppstod ved utbyggingen med tett-lav-bebyggelse her i strøket på 1980-tallet. 
Tidligere hadde de få fastboende her hørt til Byåsen skole. Stavset skole er særpreget, og vel 
byens eneste eksempel på et såkalt postmoderne skoleanlegg. Spesielle trekk i den retning er 
f.eks inngangspartiets portal, og ”tårnet”, med funksjon som ”landmark”, på skolegården. En 
påfallende opptatthet av arkitektur som noe billedrikt preger også preger også arkitektens rede-
gjørelse for bygget.
 Skolen var bygd som et multifunksjonsbygg på en litt uvanlig måte ved at den i tillegg 
til å romme bydelshus også skulle kunne fungere som kirke, sistnevnte funksjon gav visstnok 
glassbyggets basilikaform. Materialmessig er skolen holdt i lyst grått murverk, og med mørkere 
koksgrå detaljer og tak, og i dette knytter det bevisst an til kjøpesentrets fargeskjema.
 I anledning seksårsreformen 1997 fi kk skolen et et mindre tilbygg i den østre delen, 
tegnet av Pir II Arkitektkontor AS.   
   
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1993 Braathen Arkitektkontor AS D (nyere tids kulturminner)
2) 1997 Pir II Arkitektkontor AS
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Stavset skole.
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STEINDAL SKOLE
Steindalsvegen 1

INTRODUKSJON
 Navnet ’Steindal’ er beslektet med Steinan, fra norrønt steinn som trolig henviser til det 
steinete landskapet i denne delen av gamle Strinda. Gården Steindal tilhørte i middelalderen an-
takelig både erkebiskopen og Bakke kloster. På slutten av 1600-tallet eide Trondhjems hospital 
gården mens ulike private eiere overtok på 1700-tallet. 1847 ble gården delt i Steindal nordre 
og søndre, og den førstnevntes hovedbygning står fortsatt i Bjarne Ness´ veg 22. Frem til 1772 
stod også hovedbygningen på Lerchendal gård her i strøket.   
 Boligområdene som omgir skoletomten ble bygd ut fra midten av 1960-årene, og do-
mineres av treetasjes blokker. Blokkene sør for skolen tar med sine røde fasader del i samme 
fargeholdning som de to skolene. 

BYGNINGENE
Steindal skole, tegnet av arkitekt Nils Henrik Eggen, åpnet i 1979. Skoleanlegget er 

E-formet og ligger på en sørvestgående åsrygg, med én etasje pluss sokkel mot nord (tilsvarer 
vertikalen i ”E-en”), mens det én etasje mot sør, hvor skolegården befi nner seg. Her er det også 
tre inngangsfl øyer som deler opp skolegården i mindre, beskyttede enheter. Skolegården har en 
vid og åpen utsikt mot Bymarka.

Skolen er også avtrappet i sørvestlig retning hvor terrenget stiger, således er tilfartsvei 
og hovedinngang i sokkelinngangen på kortsiden i vest. Ved denne inngangen står en liten 
bronsestatue av Solveyg W. Schafferer som ble gitt til skolen ved innvielsen. Helt i øst ligger 
et større énetasjes tilbygg fra 1997 som ble oppført i forbindelse med 6-årsreformen, men som 
form- og fargemessig knytter an til det eldre anlegget.

Bærende konstruksjoner og dekker er i betong, og med yttervegger i rød teglstein. Taket 
er røstet slik at hver halvdel møte i ulike høyder i mønet, og dekket med brun betongstein. Vin-
duene er også røde, og forsterker inntrykket av enhetlighet. Litt høyere opp og ca 50 m lenger 
borte på samme åsrygg ligger Hoeggen ungdomsskole, tatt i bruk 1982,  som også knytter an 
arkitektonisk og fargemessig til Steindal.   

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1979 Nils Henrik Eggen D (nyere tid kulturminner)
2) 1997 Nils Henrik Eggen

SÆRLIG BEHOV AV VERN:
 Helhetssituasjonen, sammen med Hoeggen skole. Landskapskvalitetene her er er også 
betydelige, ikke minst samspillet mellom vegatasjon og bygninger.
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Steindal skole.
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STRINDHEIM SKOLE
Bromstadveien 1

INTRODUKSJON
 Strindheim skole var til for kort tid siden et av de kulturhistorisk mest interessante  
skoleanleggene i kommunen, og fremstod som en nesten komplett katalog over de fysiske ram-
mene omkring skoleutviklingen fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. 

Skoletomten hadde opprinnelig tilhørt Myr, en parsell av Belbuan gård (revet 1993), 
men ble fradelt i 1873, og fi kk i den anledning navnet Emiliesminde. I 1894 kjøpte Strinda 
kommune eiendommen, og døpte om stedet til Strindheim – samme navn som bydelen skulle 
få. Før denne tiden hadde Eliplass skole (like ved nåværende Lademoen kirke) vært bygdas 
eneste fastskole (Ved byutvidelsen i Trondheim i 1893 havnet dette området i Trondheim kom-
mune).  

BYGNINGENE 
Den eldste bygningen, fra 1895, det såkalte Gulbygget, ble revet i 2002 etter en lang 

strid som bevaringsinteressene tapte. Det var en panelkledt og okermalt tømmerbygning i 1,5 
etasjer, og hadde da det ble bygd rommet to klasserom, skolebestyrerbolig og et rom og kjøkken 
for lærerinne. Som skoletype hadde denne ingen motstykker i kommunen. 

Det såkalte ”Rødbygget” ble tegnet 1912 (tegninger stemplet Strinda skolestyre) og  
påbygd to klasserom i 1924 (Strinda herredsingeniørkont.v/ ark. Ingvald Ystgaard). Bygningen 
ble revet i 2003. Med disse to bygningene, sammen med et uthus mot øst og et lite stabbur/
leskur mot vest, fremstod skoleanlegget som noe av et trøndersk fi rkanttun. Rødbygget var 
kanskje det mest karakteristiske og best bevarte eksemplaret i kommunen av sin skoletype, nå 
gjenstår bygningene på Nidarvoll og Byåsen (etter at en tilsvarende bygning på Ranheim ble 
revet for et år siden).

Lengst nord i en rekke langs Bromstadveien lå frem til 2003 ”Gammelbygget” fra 1932, 
en toetasjes trebygning i tilnærmet nyklassisistisk stil, trolig tegnet av Ingvald Ystgaard. En 
gymnastikksal fra 1937 i funkisstil lå overfor denne og dannet en ny lekeplass orientert mot 
syd. Denne var tegnet av ark. Roede som også hadde tegnet gymsalene på Ranheim og Byåsen 
skole omtrent samtidig. Da den ble revet i 2003 hadde bygningen også gjennomgått et par 
ombygginger. Det forelå også planer i 1939 til en utvidelse av rekken langs Bromstadveien, 
tegnet av ark. Osness, og dessuten med et monumentalt fondmotiv mot syd, men disse ble ikke 
realisert.  

Nåværende hovedbygning, en trehusrekke langs Bromstadveien, ble tatt i  bruk 1953 
(ark. Roar Tønseth), på et tidspunkt da Strindheim var Strindas største skole. Denne del ble 
tilbygd og fullrehabilitert i 1997. I forlengelsen av rekken langs Bromstadveien lå også en 
lærer-/vaktmesterbolig fra 1955 tegnet av Ingvar Tagseth. Anlegget vurderes i dag ikke lenger 
som antikvarisk interessant.

Våren 2003 ble arbeidene med nye Strindheim barneskole, inkludert helsestasjon, 
igangsatt, etter planer fra Arkiplan AS Arkitektkontor. 

 
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1895 Ukjent ( C ) 
2) 1913/ 1924 Strinda Herredsingeniørkont. ( B ) 
3) 1933 Strinda bygningschefkontor ( C ) 
4) 1937 F.W.Roede ( C ) 
5) 1953/1997 Roar Tønseth/ Per Solem
6) 1955 Strinda bygningssjefkontor
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”Gulbygget” (nr. 1 på sit.kart) og – under – ”Rødbygget” (nr. 2 på sit.kart).
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Strindheim skole. Murbygget (nr. 5 på sit.kart), og 30-tallsfl øyen (nederst, nr.3 på sit.kart).
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Den gamle gymsalen – revet 2003 (nr. 4 på sit. kart). 

Planlagt ny situasjon.
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SUNNLAND SKOLE
Klæbuveien 211

INTRODUKSJON
 Sunnland (uten ’d’) ungdomsskole er oppkalt etter Sundlandsgårdene, som lå like sør 
(sudr) for Nardo. I middelalderen var disse gårdene kirkegods, og har bl.a hørt til Vår Frue 
kirke og Klæbo sogneprestembeter. På slutten av 1700-tallet gikk enkelte av gårdene over til 
privatpersoner, men Sundland søndre (fra 1899 Sundland vestre) – som skoletomten nå ligger 
på – var i kirkelig eie til 1885 da den ble solgt til selveie. Etter krigen er gården utstykket til 
boligtomter.
 1902 kjøpte og fradelte Trondhjems Indremisjonskrets en tomt av gården og anla den 
kristne folkehøyskolen Fredly på tomten. Skolen hadde en relativt omfattende bygningsmasse 
med bl.a en 500 m2 stor tømmerbygning i tre etasjer, gymnastikksalsbygning og en rekke andre 
mindre bygninger. Fredly fl yttet i 1967 til Børsa. 

BYGNINGENE
Sunnland ungdomsskole åpnet 1967, samme år som skolekretsen ble opprettet, og over-

tok til å begynne med bygningene fra Fredly. Ett av disse står fortsatt, det såkalte administra-
sjonsbygget fra ca 1956 (1961?), tegnet av arkitektfi rmaet Lien & Risan. Den tidligere hoved-
bygningen ble revet i 1975 og den gamle gymnastikksalen omkring 1970. Lien & Risan tegnet 
også det nye store såkalte undervisningsbygget som stod ferdig i 1977. Det bestod av et kvadrat 
i to etasjer, pluss sokkel mot øst, og var bygd som en tradisjonell klasseromsskole (senere har 
skolen visstnok blitt bygd om til åpen skole, for igjen å bygges om til klasseromsskole). 

De to store hovedbygningene fremtrer i dag som et enhetlig anlegg med fl att tak, mørk 
metallkledning og lys puss. Anlegget gir i dag et litt røft inntrykk, og er omgitt av lite vegeta-
sjon – med unntak for østsiden hvor det står noen fi ne, store trær.

I nord på tomten er en lang brakke, hvor ca halvparten var bygd på Fredlys tid og vel 
fungerte som en slags verkstedsbygning. Den andre halvparten, som ligger nærmest Klæbu-
veien, er oppført relativt nylig og har fungert som tilleggsareale for undervisning. 

I sør på tomten ligger to bygninger som i dag brukes til barnehage, men som tidligere 
var gutteinternat/ bibliotek respektive rektor- og vaktmesterbolig (TS 1). Gutteinternatet er en 
litt eldre toetasjes bygning med skifertak, og gir et velholdt inntrykk. Den andre boligen er en 
tidligere lærerbolig i én etasje med fl att tak fra 1970-tallet.   

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
TS 1) ca 1912
2) ca 1956 Lien & Risan D (nyere tids kulturminne)
3) 1931
4) 1961 Lien & Risan D (nyere tids kulturminne)
5) 1977
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Fredly ungdomsskole, revet.

Sunnland skole.
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SVERRESBORG SKOLE
Framveien 20

INTRODUKSJON
 Kong Sverres borg (oppført 1182-83) som nå ligger på Trøndelag folkemuseums grunn, 
har fått gi navn både til dagens bydel og ungdomsskole. Området på østsiden av borghøyden til-
hørte senere gården Stavne nedre og lyststedet Cecilienborg, og var ennå i mellomkrigstiden et 
utpreget jordbrukslandskap. På 1950-tallet begynte boligutbyggingen for alvor på Sverresborg 
og i nærområdene på Byåsen.

BYGNINGENE
 Skolen åpnet 1959 som et interkommunalt intiativ mellom Trondheim og Strinda og 
hadde de første årene ettermiddagsskole i Gerhard Schøning skoles lokaler. Byggingen av an-
legget som ble oppført 1961-62 (ark. Johan Arnstad og Ottar Heggenhougen) stod Strinda for. 
Skolen var opprinnelig realskole med gymnas med real- og engelsklinje, men ble fra 1964 en 
ren ungdomsskole.
 Anlegget er en tradisjonell klaseromsskole, og består av fem blokker, hovedsakelig opp-
ført i mur og betong og fordelt på tre etasjer. To av blokkene er vinkelstilt og danner rommet for 
den sørvendte og nokså romslige skolegården. Den vestre av blokkene har også en inntrukket 
sokkeletasje som fungerer som uværsskur. Den østre av blokkene er inngangsparti og rommer 
også en aula orientert mot nord. I  sokkel til denne ligger også det som fungerte som vaktmes-
terbolig frem til 1976. Tre av skolens blokker ligger på nordsiden av de nevnte, og danner to nye 
rom, én innelukket gård mot nord som vel ikke har noen skikkelig funksjon, og én gård mot vest 
som fører til en sekundær inngang og også rommer en parkeringsplass. På østsiden av anlegget 
er en fotballbane og en del grøntarealer.
 Bygningene har fl ate tak og fasader som følger et relativt rigid, men tidstypisk raster-
system med vertikale betongbjelker mellom hvert vindu. Vinduene har stående format og er 
innrammet av fargete glassplater. Enkelte steder er det pussede partier, og har fasaden mot øst 
et litt mer variert og dramatisk uttrykk.
 Kunstnerisk utsmykning ved skolen er bl.a Karl Johan Flaathe bronsesskulptur ”Ved 
kilden” som ble satt opp 1963. 

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1959 Arnstad og Heggenhougen D (nyere tids kulturminne)
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Sverresborg ungdomsskole, 1962. Foto: Klaus Forbregd, Trondheim. UBiT. Under: Utsnitt fra 2003.
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TONSTAD SKOLE
Torvmyra 4

INTRODUKSJON
 Opprinnelsen til navnet Tonstad er trolig avledet av kvinnenavnet Torny, eller av elve-
navnet Tunna. Området ble antakelig ryddet i vikingtid, eller middelalder, og var da trolig kir-
kegods ettersom det etter reformasjonen var krongods. Fra slutten av 1600-tallet hadde gården 
Tonstad fl ere private eiere, men var fra 1734 i samme slekts eie.  Hovedbygningen (vest for E6) 
er en trønderlån fra ca 1830. Tonstad er i dag et boligområde i Tillerbyen, like sør for Sjetne-
marka.
 Den tidligste fastskolen for barn fra Nordbygda – det nordvestligste bygdelaget i gamle 
Tiller kommune (som Tonstad var en del av) var Anders Haarstads legats skole. Denne startet 
opp 1856 eller –58 og holdt det gående helt til Breidablikk tok over som sentralskole i 1939. 
Bygningen ble etter krigen i en periode brukt som Tiller aldershjem, og står fortsatt i Tonstad-
brinken 20. 

BYGNINGENE
 Tonstad skole åpnet 1981, samme år som skolekretsen ble opprettet, og er bygd som 
en åpen skole. Anlegget ligger på en fl att litt myrlendt tomt midt i hva som tidligere kaltes 
Heimdalsmyra, og i dag Tillerbyen. Hovedbygningen som er tegnet av arkitekt Dag Henning 
Braathen, er lett u-formet, og med åpningen mot nord. Her ligger også skolegården. Anlegget 
er i to etasjer, kalt henholdsvis sokkeletasje og øvre plan. Fasadene er kledt med mursten i ulike 
rødsjatteringer og har vindusbånd, men med litt varierende høyde på brystningene. Et særtrekk 
er bygningens avrundede hjørner, som også går igjen ved inngangspartiene. Taket er valmet og 
dekket med svarte metallplater.  

Det ble i 1983 og 1985 også bygd to paviljonger sør for hovedbygningen, og disse ble 
sammenbygd med et mellombygg i 1997.

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1981 Fjellanger Widerøe 
2) 1983/85, 1997 Trondheim Kommune, Pir II
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Tonstad skole.
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UGLA SKOLE
Uglavegen 13

INTRODUKSJON
 Ugla (antakelig etter en elv) har i hovedsak vært et gårdsnavn inntil A/S Graakallbanen 
anla trikkelinje gjennom området og Ugla ble endestasjon (1925-33). Slik så mange andre går-
der, har eiendom vært krongods på 1500-tallet, men var fra annen halvpart av 1600-tallet i pri-
vat eie, og har også vært et underbruk til Ferstad gård. I 1847 ble gården et selvstendig bruk, og 
hadde da to møllebruk og stampekvern. 1917 ble jordveien utstykket til boligbebygelse mens 
gårdsanlegget ble gjestgiveri - dessverre ødelagt av brann 1929 eller 1931. Ungdomsskoler i 
dette området har ingen lang historie, men Åsveien skole hadde framhaldsskole fra ca 1920 og 
det kan antas at barn fra Uglaområdet, i gamle Strinda kommune gikk der før 1967. 
 Dagens skoletomt ligger midt i hva som kan betegnes som et friluftsområde, og er mor-
som og variert.

BYGNINGENE
Ugla ungdomsskole åpnet i 1967, samme år som skolekretsen ble opprettet. Bygningene 

er tegnet av ark. Nils Lien og Sverre Risan, og har en planløsning som ikke kjennes fra andre 
skoler i Trondheim. Anlegget består av to avlange blokker, til dels i to fulle etasjer, til dels som 
én etasje pluss sokkel. Blokkene er parallelle men forskøvet både i plan og i høyde. Den vestre 
blokk skyter således frem lengre mot syd enn den østre, og ligger også én etasje høyere. De to 
blokkene er forbundet med hverandre ved hjelp av en énetasjes blokk med foajé i den høyde 
som de har felles. En ulempe ved planløsningen er at bygningene får særdeles lange korridorer, 
og uten dagslys da de har klasserom på hver side.      

Ellers har bygningen fl att tak i tidens ånd, og fasader kledt med plater i sandblåst betong. 
Et positivt trekk ved skolen er foajéns kunstneriske utforming, en stor veggdekorasjon av kunst-
neren Jørleif Uthaug fra 1967.

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1967 Lien og Risan Arkitektkontor
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Ugla skole.
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Byantikvaren, Trondheim Kommune 

UTLEIRA SKOLE
Stubbanvegen 80

INTRODUKSJON
 Gården Utleira – dvs ytre Leira (tidl. skrevet Utleren) var opprinnlig trolig et erkebis-
kopgods, men gikk ved reformasjonen over til å bli krongods. Utleira overgikk i privat eie på 
1600-tallet, men ble omkring år 1800 delt i fl ere deler. I dag drives noen av gårdene fortsatt som 
gårdsbruk, og ved enden av Ada Arnfi nnsens vei – like ved skolen - gjenstår (deler av) hoved-
bruket.  

Det meste av gårdsbrukene ble utlagt til boligområder på 1960- og 70-tallet, og Utleira 
ligger i dag midt mellom lavblokkbebyggelsen på Risvollan og et strøk med eneboliger vest for 
skoleanlegget. 

BYGNINGENE
 Skolen åpnet 1974 med bygninger tegnet av arkitektene Nils Lien og Sverre Risan. 
Inntil da hadde barna i strøket sognet til Nidarvoll. Det nye anlegget – en såkalt åpen skole 
- var en i hovedsak kvadratisk énetasjes bygning med etasjeskillere i betong, fl att tak med stor 
utskytende gesims, og minner i så måte om skoleanlegg fra samme tid som Nardo og Sunnland 
(sistnevnte av samme ark.fi rma). Mot vest og hovedinngangen, hvor terrenget heller, er det også 
en sokkeletasje. Fasadene har vindusbånd, og plater med den tidstypiske sandblåste betongen. 
Mot sør skjøt gymnastikksalen ut som en litt høyere enhet. 

I sammenheng med seksårsreformen kom en énetasjes bygning i bindingsverk og tegl 
1997, denne funger i dag som kunst- og håndverksavdeling. En større utbygging, tegnet av Per 
Solem arkitektkontor AS, ble tatt i bruk 2001. Denne tilbyggingen skapte et indre lukket gårds-
rom mellom eldre og nyere bygninger, et uvanlig grep blant trondheimsskolene.   
 Ikke langt fra Utleira står fortsatt bygningene til den tidligere Lialøkken skole, som nå 
fungerer som forsamlingslokale på Leira.

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1974 Lien & Risan
2) 1997 Per Solem Arkitektkontor AS
3) 2001 Per Solem Arkitektkontor AS

Gamle Lialøkken skole på Leira 
står fortsatt
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Utleira skole.
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VIKÅSEN SKOLE

INTRODUKSJON
 Vikåsen er en ås mellom Tesli og Reppe (høyeste punkt 290 m o.h.), og fi kk på 1980-
tallet gi navn til boligområdet Vikåsbyen. Området ligger tett oppi skogkanten, med grankledte 
åser i ryggen og med Vikelva i ravinen mellom Vikåsen og Reppe. Elven har også en viss his-
torisk interesse siden vannkraften har vært benyttet til ulike industrivirksomheter iallfall siden 
1600-tallet: sagbruk, møller og kobbervalseverk. Barneskoleelevene i dette tynt befolkede strø-
ket hørt til Ranheim skole.  

Vikåsbyen ble ble bygd ut på 1990-tallet med eneboliger og rekkehus og oppstod delvis 
utfra jordvernhensyn – en ville ikke bygge på dyrket jord, men fremtrer også som den siste sa-
tellitt-byen som ble realisert før idealet ble fortetting. Strøket fremstår i dag som litt isolert på 
et nordvendt høydedrag og med skogen i ryggen, men med til dels praktfull utsikt over Trond-
heimsfjorden.

BYGNINGENE 
Den nye skolen skulle være en del av ”Vikåsen lokalsenter” som bygde på en sambruks-

modell, dvs felles lokalisering av ulike kommunale tjenestetilbud. I byggesøknaden ble anleg-
get kalt et kombinasjonsbygg sammensatt av  ”skole, barnehage og bydelshus”; skolen kalles 
i dag også ”Vikåsen oppvekstsenter”.  Anlegget ble bygd i fl ere trinn, og første del sto ferdig 
1993, samme år som skolekretsen ble opprettet, siste trinn 2002. 

Arkitekt for anlegget var Eggen Arkitekter AS som fi kk oppdraget etter en konkurranse. 
Samme fi rma tegnet også Vikåsenhallen og Markaplassen ungdomsskole som stod ferdig 2002, 
og var også sammen med landskapsarkitekt Hans I. Kjærem ansvarlig for planene for utearea-
lene. Vikåsen har i likhet med fl ere moderne skoler fått en ”E-formet” planløsning hvor det for-
bindende leddet er en kommunikasjonsgate med fellesarealer og de vinkelrette fl øyene rommer 
klasserom og samtidig danner beskyttede skolegårder. Dette anlegget har sin lange rette vegg 
mot fjorden i nord, og denne delen er også den høyeste med ca 2,5 etasjer, mens sydsiden med 
skolegårdene er holdt i 1,5 etasje.

Skolen gir sett nedenfra visse assosiasjoner i retning av en langstrakt uthusbygning kledt 
som den er med rødmalt panel, en fargeholdning som styrkes av takets rødbrune sementstein. 
Det mest særpregede arkitektoniske inntrykket skapes av  glassoppbyggene på nordsiden som 
gir bygningen et ”basilika-aktig” preg. Ellers har bygningen fl ere trekk som gjør den til en 
utpreget 1990-tallsbygning, bl.a de oppbrutte huskroppen og oppdelte vinduene, og et litt mer 
vennlig og lekfullt preg enn det som tidligere var vanlig, f.eks med innlagte hemser og utsky-
tende små balkonger, og med lave brystninger i barnehageavdelingene. 

 Skoleplassen er en sydvendt beskyttet nedsenkning, og med muligheter for spennende 
leketerreng i skogen. Utearealene ser nå temmelig slitt ut, og en burde kanskje ha en plan for å 
beskytte eldre og nyere vegetasjon. 

 
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1993 Eggen arkitekter AS
2) 2002 Eggen arkitekter AS
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Vikåsen skole.
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ÅSHEIM BARNESKOLE
Myrstadvegen 1

INTRODUKSJON
 Skolekretsen ble grunnlagt 1885 som én av Leinstrands to (tidl. fi re) skolekretser. Den 
holdt da til ved Søbstad – omtrent hvor Kongsvegen krysser Saupstadringen - i en tidligere sko-
lebygning på 11 X 11 alen som hadde blitt fl yttet fra et sted ved gården Moe som hadde rommet 
1. krets (Lauglo, Sundet, Lerfald, Ringvold, Leinum, Busklein og Moe) fra 1867. Denne lille 
bygningen ble også tilbygd 1904. I 1914 ble det bygd ny skolebygning med fi re klasserom. 
Denne ble søkt revet i 1972. Åsheim krets som bl.a omfattet Heimdalsområdet kom til å bli 
svært barnerikt, og fi kk lenge før krigen 7-delt skole.     

BYGNINGENE
De eldste delene av dagens skoleanlegg ble oppført i to byggetrinn i perioden 1955-58 

(ark. Torleiv Vold), men det synes som om tegningene allerede var ferdige i 1951-53. Nordfl øy-
en som ligger langs Ringvålveien, skal være fra det første byggetrinnet, mens Østfl øyen langs 
Myrstadveien er fra byggetrinn to. Begge fl øyene er tidstypiske skolebygninger fra 1950-tallet 
tradisjonalistiske stil: pussete murbygninger i to etasjer med slakt saltak og oppdelte vinduer 
med sprosser – og enkelte mer forseggjorte deler som f.eks inngangspartiene. Østfl øyen har 
dessverre fått nye, lite kledelige vinduer, mens nordfl øyen har bevart en del av sine gamle.                            

Et tredje trinn – Vestfl øyen - kom i 1971 (samme ark.) og inneholder et mellombygg i én 
etasje og et 2-etasjes bygg med åtte klasserom i en enkel 1960-tallsstil. To paviljonger av enkelt 
slag ble dessuten i perioden 1975-79 oppført sør og vest for Vestfl øyen.   

Skolen ble rehabilitert i 1997 under ledelse av ark. Tore Viger og fi kk i den anledning 
et par - kanskje litt funkisinspirerte – runde fl øyer med fl att tak og kledt med trepanel, langs 
fasaden mot Ringvålveien. Dessuten kom et tilbygg i det indre hjørnet mellom de to eldste fl øy-
ene. Dette ble beskrevet som en ”kompaktløsning” og bygde bl.a på at en skulle benytte seg av 
faktisk eksisterende installasjoner. 
  På skolegården er bronsestatuen ”Rytmelek” av Astrid Dahlsveen fra 1983, bekostet av 
Kaare Romulslis legat og Kulturfondet.

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1955 Ark. Torleiv Vold
2) Ca 1958 Ark. Torleiv Vold
3) 1971 Ark. Torleiv Vold
4) 1997 T. Wiger og HSØ ark. kontor
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Lærer Jon Skogstad og en sjetteklasse på gamle Åsheim skole, 1921 – nå revet. Foto L. Granhus.

Åsheim barneskole.
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ÅSHEIM UNGDOMSSKOLE
Myrstadvegen 3

INTRODUKSJON
 Åsheim ungdomsskole mottar barn fra Kattem og Heimdalsområdet, og er nært knyttet 
til Åsheim barneskole - som de deler tomt med. Begge skolene ligger på det som før ble kalt 
”Ustmyren”. Skolen ble planlagt i daværende Leinstrand kommune og åpnet 1965, dvs like et-
ter at Leinstrand kommune hadde blitt slått sammen med den nye storkommunen Trondheim.

BYGNINGENE
Byggesøknad for skolen ble innsendt av arkitektene Ivar Aukrust og Trond Thommesen 

i 1963, og prosjektet ble da beskrevet som en ”linjedelt ungdomsskole”. Anlegget var u-formet 
med en midtre toetasjes del i mur omgitt av to énetasjes fl øyer: sør-østre fl øy med klasserom-
mene, mens nord-vestre fl øy inneholdt spesialrommene. Slik dannes også skolegård som åpner 
seg mot syd. Fløyene, eller paviljongene har klasserom på hver side, og gang med overlys i 
midten. Fasadekonstruksjonene synes litt forskjellig på den nord-vestre og den østre fl øyen, 
hvor den førstnevnte fasaden avgjort er den arkitektonisk mest forseggjorte.

Den sør-østre fl øyen som går langs Myrstadvegen fortsetter også litt forbi administra-
sjonsdelen, og her er skolens gymsal, med dobbel takhøyde. I denne delen av skoleområdet 
er også en idrettshall, ”Åsheimhallen”, som ble bygd senere ..-.. og som er konstruert som en 
halvsirkel og bygd med hjelp av limtrebjelker. 

Både skole og idrettshall er planlagt revet, bl.a har inneklimaet vært et problemområde, 
og nye bygninger skal oppføres på det som i dag er idrettsplass. Ny skole skal stå ferdig i 2004/
2005, og oppføres parallelt med Charlottenlund ungdomsskole. 

Et par midlertidige paviljonger, oppført 1985 og 2000,  er også oppført på skoleområ-
det.

 
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1965 Ark. Aukrust/ Thommesen
2) idrettshall 1980
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Åsheim ungdomsskole, hovedbygningen.
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ÅSVANG SKOLE
Jonsvannsveien 160

INTRODUKSJON
 Åsvang skolekrets ble opprettet i 1858 med fast skole på Bonæs, en tidligere husmanns-
plass under Granåsen, og Berg (i leide lokaler på Søndre Berg). Her hadde fastskolen i Strinda 
lokaler inntil fl yttingen til Åsvang 1881. Skoletomten ble fradelt Moholt østre og solgt til Lade 
skolekommune. Noe senere ble bygningen på Bonæs revet. 

Tomten som opprinnelig lå midt i et fl att utmarkslandskap på Snaustrinda, men like ved 
Jonsvannsveien, ligger i dag midt i småhusbebyggelsen på Angelltrøa. Den første tiden i Jons-
vannsveien var kretsen omfattende og rommet både Nardo, Blussuvoll, Brundalen og deler av 
Jonsvatnet. Senere ble følgende kretser skilt ut: Berg 1931 (områder fra Nidarvoll, Åsvang og 
Strindheim;  Nardo 1969 (overtok elever fra Blomsterbyen og Othilienborg, Berg overtok Østre 
og Vestre Moholttun); Brundalen 1973 (fra Granåslia).

BYGNINGENE
Den eldste skolebygningen, fra 1881 eller 1887 (tilbygd i øst 1914), inngår som en del 

av skoleanlegget, og er nå spesialregulert område. Endringer skal planlegges i samråd med by-
antikvaren.  Generelt for hele området gjelder at ”For ny bebyggelse skal det tilstrebes harmoni 
med eksisterende bebyggelse gjennom dimensjoner, formspråk, materialbruk og fargesetting.
 I 1928 ble enda en toetasjes trebygning oppført i vinkel og østfor gammelskolen. Det 
var en tradisjonell skolebygning som vi ikke kjenner arkitekten til. Etter krigen, i 1954 fi kk 
denne et tilbygg i nord, sokkel pluss én etasje, tegnet av arkitekt Ingvar Tagseth. Denne ble 
revet relativt nylig i anledning nybyggingen på skolen.
 Skolen hadde søkt om å få bygge gymsal siden lenge før krigen, men den stod ferdig 
først 1962, tegnet av Roar Tønseth for Strinda bygningssjefkontor. Den rommet da også to 
klasserom, en musikksal, og en vaktmesterbolig. Bygningen kom til å få stor betydning som 
samlingslokale for kretsen. Den høye slanke bygningen i lys puss er et fi nt eksempel på den 
tidlige etterkrigstiden pragmatiske arkitektur, og dessuten med et snev av nyklassisisme.   
 I 1974 ble et større toetasjes nybygg tatt i bruk, tegnet av arkitekt Bjarne Borgersen. Det gav 
rom til en rekke funksjoner som lærerrom, bibliotek, klasserom ogdessuten rom knyttet til hel-
seformål. Denne bygningen skal få stå og blir nå bygd sammen med det nye skoleanlegget. Det 
foreløpig siste byggetrinn ved Åsvang er nå snart ferdig, tegnet av arkitektfi rmaet Vis-Á-Vis, 
og er holdt i senere tids fargesterke og mer dekorativt orienterte arkitektur.  Bygget skal også ha 
arealer som kan benyttes til grendahus.

Til hundreårsjubileet i 1981 fi kk skolen som gave bronseskulturen ”Velstandsgris” av 
kunstneren Øyvind Åstein.

Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1881 (evt. 87) Ole Ebbell B (høy antikvarisk verdi)
2) 1914
3) 1928 Ukjent (nå revet)
4) 1954 tilbygg Ingvar Tagseth (nå revet)
5) 1962 Strinda bygn.sjefskontor  Revet 2003
6) 1974 Bjarne Borgersen
7) (ikke kart) 2003 Vis-Á-Vis
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Åsvang skole, ”Gammelskolen“ (nr. 1-2 på sit.kart). 
Under: Gymbygget (nr. 5 på sit.kart), nå revet.
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Åsvang skole. Nybygget fra 1974 (tegning), og oversikts-
bilde av situasjonsplanen før ombyggingen i 2003.
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Åsvang skole. Nybygg 2003.
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ÅSVEIEN SKOLE
Fagertunvegen 2

INTRODUKSJON
 Åsveien skole på Breidablikk åpnet 1915, på en eiendom som hadde hørt til Marienlyst 
gård. Grunnlaget for befolkningsveksten i denne del av Strinda var NSBs utbygging av jernba-
neverkstedene på Marienborg. Jernbanefunksjonærene ville gjerne bo i nærheten og  villabyen 
på Stavne oppstod. Det var for langt for barna å gå til Byåsen skole og kretsen ble delt i to: 
Byåsen og Åsveien. Nyskolen ble likvel administrert sammen med Byåsen til 1926. 

Skoletomten lå like ved trikkelinja, eller der hvor Thaulowbakken treffer Åsveien, og 
den første beskjedne skolebygningen står fortsatt på tomten. I 1922 stod en ny større bygning 
oppført (ark. J. Osness), og den gamle bygningen ble lærerbolig. Bygningen brant i 1941, og 
fi kk da fjernet én etasje. Den gjenværende bygningen ble benyttet av Byåsen skole 1951-63, og 
senere av det som het Statens lærerskoleklasser i Trondheim. Den er nå revet.

På begynnelsen av 1960-talet var elevtilstrømningen så stor til Åsveien skole at den nye 
skolekretsen Nyborg ble opprettet. 

BYGNINGENE
I etterkrigstiden økte elevtallet raskt i området (mellom 1940-60 med 264%) og nye 

bygninger ble oppført på den nåværende tomten i Fagertunveien 1951. Arkitekt var Roar Tøn-
seth og de nye bygningene var bygd i jernbetong og oppført i to etasjer. Stilen var det sene 
1940- og 1950-tallets pragmatiske stil med saltak med tegltekking, funkisvinduer og relativt 
varierte arkitektur. I 1954 ble det bestemt at en ”interkommunal folkeskole” skulle opprettes 
for de barna i skolens nærområde som hørte til Trondheim kommune. Desse resulterte i byg-
gingen  av det såkalte ”Trondheimsbygget” som stod ferdig 1957, og var også det tegnet av ark. 
Roar Tønseth. Det er den bygningen som ligger like øst og litt lavere enn hoveddelen, for øvrig 
ombygd 1984 (ark. Nils Henrik Eggen). 

Lærerskolen som hadde startet opp på tomten til gamle Åsveien skole, begynte 1960 
byggingen av en rekke paviljonger like øst for Åsveien skole (ark. Helge Abrahamsen og Hans 
Grinde). Disse hørte formelt til Åsveien, men skulle leies av lærerskolen i Trondheim, og senere 
tilbakeføres. Lærerskolen ble likevel på plassen til 1994, og bygningene har i dag en litt uklar 
status.

Det ble 1989 bygd en paviljong (ark. Selbuhus) for spesialundervisning, også noen av 
de gamle lærerskolebygningen brukes visstnok til dette formål. I 1997 ble et tilbygg i tilnærmet 
”funkisstil” reist i det tidligere gårdsrommet mot Fagertunveien. En viss kvalitetsmessig for-
ringelse har skjedd i senere tid med utskiftinger av eldre vinduer med nyere metallvinduer av 
utpreget fl at karakter.     
 Skolen ble rosende omtalt på 1950-tallet, og var tidligere kjent for sin rike kunstneriske 
utsmykning.
 
Bygning Tatt i bruk Arkitekt Antikvarisk vurdering
1) 1951 Roar Tønseth C (antikvarisk verdi)
2) 1957 Roar Tønseth C (antikvarisk verdi)
3) 1989 Selbuhus
4) 1997 Schjetlein og Tønseth
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Gammelskolen på Breidablikk 
(brant 1941, senere revet).




