
Navneforslag til de nye v.g. skolene Brundalen og Strinda

En navnegruppe i Sør-Trøndelag Fylkeskommune skulle høsten 2009 innstille på navn til de
nye skolene. I den forbindelse har navnekomiteen i Strinda historielag og styret vurdert
spørsmålet og sendt våre navneforslag til rektoren ved Brundalen v.g. skole og rektoren ved
Strinda v.g. skole. Bakgrunnen for nye skolenavn er fylkeskommunens vedtak om at
Brundalen v.g. skole og Ringve v.g. skole skal slås sammen og plasseres på arealene til
nåværende Brundalen v.g. skole, og at Ladejarlen v.g. skole skal slås sammen med og flyttes
til Strinda v.g. skole.

Strirnda historielag anbefaler at skolene bør ha geografiske navn og vi foreslår følgende navn:

Brundalen videregående skole:
A Beholde navnet Brundalen.  Navnet er et områdenavn som er godt forankret i lokal

navneforståelse. Skolens arealer inngikk i en parsell som i 1925 ble utskilt fra Øvre
Rotvoll gnr. 16 bnr. 7. Ved å videreføre navnet Brundalen gis skolen en
stedstilknytning som er godt forankret i nåværende skolenavn, og som har fulgt skolen
siden 1. byggetrinn var ferdig i 1971. (Første byggetrinn ved fagskolen Charlottenlund
ble tatt i bruk høsten 1969).

Områdenavnet Brundalen brukes i dag om:
Brundalen barnehage, Brundalen barneskole, Brundalen Sykehjem, Brundalen
Tannklinikk, Brundalen Borttslag. Denne navnebruken forsterker betydningen av å
nytte et godt innarbeidet skolenavn for ikke å lage geografisk forvirring.

B Charlottenlund v.g. skole vil være videreføring av lokal navnepraksis for
Charlottenlund barneskole, Charlottenlund ungdomsskole, Charlottenlund kirke,
Charlottenlund legesenter, Charlottenlund helsestasjon og Charlottenlundhallene.

Navnet Charlottenlund i Strinda kommune ble tatt i bruk i 1854 da båtbygger Michael
Voigt kjøpte en parsell på ca. 80 daa fra Grilstad gård og senere anla skipsbyggeri på
eiendommen. Skipsbyggeriet var en betydelig arbeidsplass i årene 1860-1880. Da
Meråkerbanen ble tatt i bruk i 1881 ble Charlottenlund jernbanestasjon anlagt og var i
bruk til ??. Charlottenlund Postkontor var i drift årene 1907 til 1991
Charlottenlund Sportsklubb ble stiftet 24. mai 1945 og er fortsatt områdets idrettslag
med fotballbaner og idrettshall.

Dersom ”nye” Brundalen v.g. skole skal gis et personnavn er vårt forslag:
Johannes Midelfart videregående skole
Vår begrunnelse er: Johannes Midelfart var rektor for felles landbruksskole for
Nordre- og Søndre Trondhjems Amt i årene 1860-70 da skolen hadde tilhold på Øvre
Rotvoll, som på den tiden også disponerte arealene hvor Brundalen v.g. skole i dag
ligger. Skolebestyrer Midelfart flyttet landbruksskolen fra Munkvoll, Byåsen og til
Rotvoll. Middelfart utmerket seg med en særdeles framtidsrettet undervisning, hvor
det inngikk forsøk med nydyrking (grøfting), ulike vekstforsøk, husdyrhold m.m.
Grundig belegg for skolens virksomhet og Midelfarts egenskaper er beskrevet i
”Landbruksundervisningen i Sør-Trøndelag gjennom 100 år”, se side 64-105, skrevet
av Ingv. Grande, Nidaros Boktrykkeri AS, Trondheim 1947.  Sine siste år som



yrkesaktiv, årene 1889-1908, var Johannes Midelfart forstander for Thomas Angells
Stiftelser.

Strinda videregående skole:
A Beholde navnet Strinda v.g. skole.

Navnet Strinda er et gammelt navn for Strindafylket (Strinda, Malvik, Frosta, Åsen og
Leksvik).  Strinda fogderi utgjorde tinglagene Buvika, Skaun, Børsa, Byneset,
Leinstrand, Klæbu, Tiller Innstrinda og Oppstrinda.
Fra 1837-1964 var Strinda egen kommune, ja årene 1837-1891 inngikk Malvik også i
Strinda kommune.

I dag nyttes Strinda som navn på blant annet Strinda prosti, Strinda kirke, Strinda
frivillighetssentral, Strinda Smådyrklinikk DA, Strinda Bydelsavisa og Strinda
historielag.

  Navnet Strinda benyttes fortsatt for områdebegrepet Moholt, Tyholt, Strindheim og
Tunga. Videre er Strindmarka, ”Snaustrinda” og Strindfjorden i daglig bruk for
”eksakte” geografiske områder. Strinda Landbrukslag stiftet 1811 er fortsatt i
virksomhet og kommer til å markere sitt 200 års jubileum i juni 2011.

Nåværende Strinda v.g. skole ble grunnlagt i 1933 og har i hele driftsperioden hatt
Strinda i skolenavnet. Med bakgrunn i oven-fornevnte navnepraksis ønsker Strinda
historielag at nåværende skolenavn, Strinda videregående skole blir navnet på den nye
skolen.
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