FREDNINGSFORSLAG
FAABORG - MIDTFYN KOMMUNE – CARL NIELSEN SKOLEN

2

Forslagsstiller:

Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur

Kommune:
Adresse:

Faaborg - Midtfyn kommune
Lumbyvej 64 a, b, 5792 Aarslev
Lumbyvej 62, 5792 Aarslev
3a og 24b Nr. Lyndelse By, Nr.
Lyndelse
021733 hhv. 40993
Faaborg - Midtfyn kommune
Centralskole
Flere bygninger

Matrikel nr:
BBR-nr:
Ejer:
Betegnelse:
Komplekstype:
Opførelsesår:
Omfang:

FREDNINGSOMFANG

Ill. 1. Carl Nielsen skolen. 2018. Matrikelkort, Ois.dk. Se forklaring på næste side.

1960, 1970, antagelig 1983 og 1970.
Fem bygninger, der udgør første etape
af Carl Nielsen skolen.
To bygninger, der udgør klassefløj fra
1970.
Administrationsbygning antagelig
1983.
Sportshal i tilknytning til, fra 1974.
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Skolen og en kommunal sportshal ligger på to kommunale matrikler i udkanten af Nr. Lyndelse, der er
komponisten Carl Nielsen fødeby - deraf navnet på både skole og hal. Skolen har overordnet set udviklet sig
i fire store etaper og dertil kommer hallen og en nærliggende SFO barak. I fredningsforslaget beskriver vi
alle etaper, men i varierende grad alt efter deres arkitektoniske og kulturhistoriske betydning.

Etape 1

Etape 2 + 4

Ill. 1a.

Etape 3

Carl Nielsen hallen

Etape 1 af 'Carl Nielsen skolen inkl. 'Carl Nielsen salen'. Den ældste skole. Beskrevet som en klassisk
fredning.
Etape 2 + 4 af Carl Nielsen skolen. Klassefløjen, som er ombygget 2 gange.
Etape 3. Administrationsbygning. Antagelig bygget i 1983.
Carl Nielsen hallen.
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Landsforeningen foreslår to forskellige muligheder for fredningsafgrænsning:
1) En 'procesfredning', hvor skolekomplekset og hallen inkl. matriklerne indgår. Formålet er at bevare
centralskolen som et eksempel på en udviklingshistorie, der også har fremtidsperspektiv.

2) En mere klassisk fredning hvs. skolens etape 1 inkl. skolegården. Formålet er at bevare en centralskole
med udspring i 1958 skoleloven. Fredningen kunne evt. omfatte den oprindelige beplantning og udeanlæg.
Alle bygninger inklusiv hallen og området som helhed foreslås udpeget i samarbejde med kommunen som
kulturmiljø.
For begge forslag anbefaler Landsforeningen desuden at finde muligheder for sælig beskyttelse af det åbne
landskab nord for området, da det er karakteristisk for landskoler og ikke nødvendigvis et træk, der får
opmærksomhed i moderne planlægning.
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BYGNINGSBESKRIVELSE
Carl Nielsen skolen er en dansk centralskole på Fyn opført 1959 og siden om- og udbygget. I tilknytning til
skolen ligger en sportshal med tilhørende udendørs idrætsanlæg. Skole og hal er beliggende i udkanten af
landsbyen Nr. Lyndelse 15-20 km syd for Odense. Skolen blev opført af Årslev sogn. I dag ejes den af
Faaborg-Midtfyn kommune.
Skolens grundareal er 40.992 m2, heraf er 3.517 m2 bebygget. 358 m2 er tagetage.
Beliggenheden
Carl Nielsen skolen har selv i dag en for de oprindelige centralskoler meget karakteristisk beliggenhed.
Skolen ligger midt i sognet, op til landevejen, hvor der er lige og nem adgang for skolebussen og alle
sognets børn. Skolen ligger, hvilket også er karakteristisk for centralskoler, fri af den gamle landsby og er
stadigvæk omgivet af åbent landbrugsland mod nord. Mod syd, på den anden side af landevejen, er
landsbyen udvidet med en parcelhusbebyggelse.
Bygningskomplekset som helhed
Det samlede skolekompleks fremstår som et konglomerat af tre (fire) overordnede byggeetaper med
forskellige udtryk. Tyngdepunktet i anlægget er de først gulmurede skolebygninger fra 1959 samt en
tidligere inspektørbolig, organiseret omkring en skolegård. I 1968 blev skolen udvidet med en 'ny klassefløj'
og en ekstra skolegård mod øst. Udvidelsen er montagebyggeri bygget under Fynsplanen. Den tredje
byggefase omfatter en mindre gulmuret lærerværelsesfløj fra 1983. Klassefløjen fra 1968 er senest i 2017
totalombygget og moderniseret i en sådan grad, at ombygningen kan betragtes som en fjerde byggefase.
Det fremgår desuden af Hans Henning Hansens arkiv 1, at den nærliggende sportshal fra 1974 er opført som
erstatning for en ekstra gymnastiksal til skolen.
I det følgende er beskrivelsen af skolen samlet under de tre faser: Etape 1(Skoleanlægget fra 1960 med
lærerbolig), etape 2 + 4 (klassefløjen fra 1969, som er totalombygget i 2017) og etape 3 (den lille
administrationsfløj fra 1983). Sportshallen fra 1974 omtales kort. Vest for skolens matrikel ligger en SFObarak, som ikke beskrives nærmere. Udearealerne - skolegårdene er mindre indgående beskrevet, men må
ikke desto mindre betragtes som en fuldt integreret del af skolekomplekset. (Se f. eks. artikel af Martin
Søberg i By & Land bladet, sept. 2014.)
Bygningerne konstruktion, indretning og overflader.
Etape 1
Hovedbygning med gymnastiksal, flankeret af 2 etager på hver side. Fuld kælder. Fuldmuret konstruktion i
hel sten, gul teglsten. Muret skorsten midt i bygningen. Tagkonstruktionen er gitterspær. Tagbeklædning i
1

Hans Henning Hansen var en af Undervisningsministeriets rådgivende arkitekter. Rådgivningstjenesten blev nedlagt i
1987. Undervisningsministeriet skulle godkende alle folkeskolebyggerier. Hans Henning Hansens arkiv opbevares på
Rigsarkivet og omfatter 4180 sager fra perioden 1937-87. Carl Nielsen skolen omfatter fire sager i Hans Henning
Hansens arkiv. Se også Christian Larsen ´skolebyggeriet i arkiverne´, By & Land, tema-nummer om velfærdssamfundets
skolebygninger ca. 1930 - 1970. Sept. 2014.
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røde vingetegl. Dæk i jernbeton. Pudsede og malede vægge. Trapper i beton, terrassobelægning og
bøgehåndlister. Se ill. 9 og foto 13 - 16.
Gymnastiksal. Rumhøjde ca. 4,80 m. Loftet er et listeloft i lakerede kvadratiske fyrretræslister. Gulvet et
fyrretræsgulv. Alle vinduer er termoruder, hvidmalede. Redskabsrum gymnastiksal er listebeklædt og har
højtsiddende dagslysindtag . Alt originalt. Se ill. 6 og principsnit og facade. Se foto 23 - 24.
Stueplan flankeret af gymnastiksalen. Til den ene side (øst) hhv. skolebibliotek, pedelkontor og læserum
for syns- og hørehæmmede børn. Til den anden side (vest) omklædning for piger. Se ill. 7.
Skolebiblioteket . Gulv er beklædt med linoleum i mønster. Synlige rørføringer. Akustikpladeloft. Blåmalede
vægge. Loftsarmaturer. Inventar: Hylder og hyldebærere i metal og originale. Hylder i teaktræ. Alt originalt.
Se foto 17 -20
Omklædning piger: Beklædning på vægge af hvide fliser til 210 over dør. Vægfliser originale. Pudset loft.
Malede vægge i grøn kulør. Fyrretræsbænk, der adskiller linoleumsområder fra fliserne. Vinduer i
mælkefarvet glas. Teaktræsdøre. Lave radiatorer under bænkene. Alt originalt. Se foto og foto 25 - 28 (se
også længere under 'ombygning.)

1. sal. Original rumfordeling, intet originalt mht overflader og indretning, se under 'ombygninger'. Til den
ene side af gymnastiksalen (øst) er indrettet forberedelsesrum for lærere. I lokalerne var der tidligere
skolelæge og tandklinik. Til den anden side af gymnastiksalen er der i dag indrettet en specialklasse-enhed,
hvor 6 -8 børn undervises, før de kan sluses ud i klasserne. Her var der tidligere lærer eller pedelbolig. Se
foto 29 - 30.

Kælder. Fordelt mellem faglokaler til hhv. hjemkundskab, træsløjd, metalsløj, nu håndværk og design.
Hjemkundskab og et lille depot til hjemkundskB: Linoleum på gulv. Står originalt. Grønmalede pudsede
vægge. Bemærk vaskepaneler. Inventar antages at være fra 1970´erne. Se foto 32 - 37.
Metalsløjd og træsløjd ligger under gymnastiksalen. (Da vi besøgte skolen i 2015 var det metalsløjd og
træsløjd). Se foto 37a. I fordelingsarealer og på toiletter er gulve i beton, belægningen terrasso og
trappebalustre i jern. Håndlister. Se foto i træ. I træ- og metalsløjd er der trægulv og lysstofpaneler i loft.
Originalt. Døre er originale lakerede trædøre.
Længst mod vest og placeret under omklædning ligger omklædning til drenge. Originale hvide fliser på
vægge. Se foto 31.
Carl Nielsen salen
Bygningen rummer en kombineret koncert- og teatersal bestående af et trapezformet rum med en
rumhøjde på ca. 5 m., hvor der er højest. I salens ene ende, mod øst, findes en scene. Koncertsalens gulv
ligger ca. 2 m under terræn. Den solitære og trapezformede bygning er muret i gul sten. Tagkonstruktionen
opbygget i træ. Tag beklædt med kobber. Facaden mod skolegård har vinduer i stueplan, men også vinduer
som højtsiddende dagslys inde i salen. Flunker i lysindtag i facaden ud mod skolegården er beklædt med
træ. Se ill. 10 og foto 40.
Trægulv og scene opbygget i træ. Fra scenen kan man se direkte op i tagkonstruktionen. Bjælkerne ligger
frit.
Langs vinduesfacaden er et bredt gangareal, som ligger i terrænniveau. Gangen er lakeret fyrretræsparket
og forbinder salen med den øvrige skole. Rækværk ned mod scenegulvet og jernbalustre er gråmalede.
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Vægge er hvidmalede og pudsede. Alt er originalt.
Ventilationsriste.
I rummet er der plads til 210 siddende personer. Hvis der skal opsættes borde rummes der plads til 128
borde. Stole til salens siddepladser er indbygget under gangarealets gulv og kan køres ud på en skinne og
sættes op manuelt i løbet af én time. Se foto 40 - 50.
Gangen
Er dels hovedindgang til skolen, dels forbindelsesgang til salen, østfløjen, administrationen og
udskolingsfløjen. Gangen forbinder østfløjen med Carl Nielsen skolen. Betongulv med belægning med
gulvkakler som grå ølandssten. Kantfliser - overgang gulv/væg. Vægge hvidmalede. Balustre i rækværk i
gråmalet jern. Indfatninger til døre malet mørkegrå. Glatte loftsplader i hvid. Faste bænke i bejdset
fyrretræ. For enden af gangen er der et rengøringsrum. Originalt. Se ill. 7 og ill. 11.
I gangen er der et forsænket areal, som er et lille opholdssted og samtidig udgang fra Carl Nielsen salen. Se
foto 51 - 58

Østfløj - køkken til administration - klasselokaler til børnehaveklasse samt musiklokale
Fløjen rummer et køkken, 2 klasselokaler og et musikrum.
Gulvkonstruktionen er et tegl dæk og udført med en mindre krybekælder til rørføring. Den ene facade er en
muret konstruktion. Alt i gul sten. Længen har asymmetrisk sadeltag med større udkragning væk fra
skolegården. Den anden en let konstruktion i træ. Den lette vender ind mod skolegården.
Gavle og skillevægge murede. Dagslys fra østfacaden vinduer. Den lette facade er udført med vandret
beklædning i sorte brædder. Stern er også træ og i sort. Brædder under udhæng er hvidmalet. Vinduer er
hvidmalede. Originalt. Se ill. 8.og foto 59 - 60.
Gulve beklædt med linoleum. Toiletter er indeliggende i bygningen. Håndvaske bevaret. Originalt.
Som før omtalt er østfløjen bygget sammen med lærerfløjen og gangen, der forbinder og betjener
udskolingsfløjen og den selvstændige lave bygning med toiletter. Se ill. 11 og foto 63 -68.
Vestfløj - klasselokaler. Forskolen og de første klasser samt SFO
Klassefløj sammenbygget med en dobbeltgarage. Der er kælder under hele fløjen bygget til cykelparkering
og depot. Længen har asymmetrisk sadeltag med større udkragning ind mod skolegården. Dagslys primært
fra østfacadens vinduer.
Klassefløj som østfløj i konstruktion. Brædder under udhæng og sternkanter er beklædt med hvid
krydsfinér. Som afskærmning for sol er der et originalt treillage. Indgangsparti og vinduer mod skolegården
originale. Døre er originale og i fyrretræ. Indgangen til gangarealet er døre i teaktræ m/F 3 glas. Toiletter
indeliggende. Originale.
Fast inventar i form af håndvask i klasseværelser og indbyggede skabe. Skabene har en høj detaljeringsgrad
og er med glaslåger. Originale. Se foto 82 - 84.
Klassefløjene er oprindeligt indrettet sådan, at der ingen forhøjning er ved tavlevæggen. Deangan et
moderne tiltag. Originalt.
Inspektørbolig
Fuldmuret hus på 148 m2 i gul sten med tegltag. Oprindelig rumfordeling. I inspektørboligen er der
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vaskekælder. Køkken originalt. Blå indvendige døre.
Bemærk udgang til terræn fra inspektørbolig. Se ill.12 og foto 85 - 90.
Etape 2
Klassefløj og gang.
Elementbyggeri fra Fyns skoleprojektet, hvor flere fynske tegnestuer gik sammen om at udarbejde et
byggesystem, de kunne sælge til landets kommuner. Samarbejdet foregik med Undervisningsministeriet
som part.
Bygning i 2 etager: Modulbyggeri opført med fladt tag. Etageadskillelse betondæk med asfaltbelægning og
linoleumsgulve. Plastpaneler. Faste loftsplader. Ovenlys. F3 glas i døre. Nedhængte lystofrør i klasselokaler.
Der er opsat almindelige Louis P armaturer. De er monteret som nedhængte armturer. Fastmonterede
vinduesplader. Linoleumsgulve. Fodpaneler erstattet med plastkanter. I den ensidigt belyste
udskolingsbygning er der blåmalede lister som håndlister ved rækværk i det hvidmalede vinduespartiet. Se
foto 92 - 102.

Toiletbygning
En etages solitær bygning . Adgang til toiletter kan også ske fra lille bygning, der ligger tæt ved
udskolingsfløjen,fra 'udearealerne'. Se foto 103.
Etape 3 Administrationsbygning (1983, Arkitekt Poul E. Kristensen)
Administrationsbygning fra 1983 består af en lille gulmuret længe i én etage og med et rødt tegltag. Taget
har ensidig taghældning. Fløjen er sammenbygget med klassefløjens forbindelsesgang, hvorfra man har
adgang. Se. ill.11.
Carl Nielsen hallen (1974. Arkitekt Bent Pedersen)
Bygningen har sin egen adresse og matrikel, men er knyttet til skolen som nabobygning. Hallen og skolen
deler parkeringsplads. Opførtes i 1974 som byens sportshal. Skolens elever benytter hallen i dagtimerne.
Om aftenen tager lokalsamfundet over. Der er er sket en udstykning, da skolen skulle etableres og senere
igen en yderligere udstykning til hallen. Arkitekten bag hallen er Bent Petersen, Nr. Lyndelse. Se foto 3 fra
1992 og luftfoto FBB, foto 1.

SFO barak (2004)
Sommeren 2004 er der bygget en SFO - barakbygning. Skyldes, at den nærved liggende Nr. Søby skole
lukker og der derfor optages flere børn på Carl Nielsen skolen.
VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND
Skolen er generelt velholdt. Inspektørbolig dog i mindre grad vedligeholdt. Boligen kan af kommunale
myndigheder ikke opnå godkendelse til undervisningsbrug. Driften står Faaborg- Midtfyns tekniske
forvaltning for.
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BYGNINGSHISTORIE
Den lokale baggrund for etablering af skolen og historien bag den gamle skole i byen:
Før kommunalreformen i 1972 bestod Årslev sogn af fem små byer. Fire af byerne havde landsbyskoler,
som var Lumbye, Fredtofte (skole + forskole), Dømmestrup og Branstrup. I disse små skoler var der 2 eller 4
klasser, hvor børnene fra flere forskellige aldre var bragt sammen.
På Lumbyvej ligger, tættere ind mod byen, den gamle skole i Nr. Lyndelse. Stedet kaldes Skolelodden.
Den tidligere skole i Nr. Lyndelse ligger som nabo til Carl Nielsen skolen og var tidligere (vi ved det var
tilfældet i 1910) dels skole og dels bolig for skolelederen. Da Carl Nielsen skolen åbnede blev skolelederen
boende og husede stadig i skolestuen elever, idet han lejede skolestuen ud til den nye skole.
Carl Nielsen skolen er løbende blevet renoveret og lettere ombygget, bl.a. er der sammenlagt klasserum og
udskiftet døre. Etape 1 fremstår original, uden væsentlige ændringer. Især er gymnastikfløjen med de
generøse omklædnings- og badefaciliteter intakte inkl. brusearmaturer, bænke og fliser.
Administrationsfløjen fra 1983 fremstår umiddelbart uændret inkl. vinduer og indretning. Klassefløjen fra
1970 er stærkt ombygget.
Ombygningerne er listet herunder, kronologisk
Etape 1
Hovedbygning
Stueplan. Pigernes omklædning er renoveret. Der er indrettet bad til piger i kælderetagen. Omklædning for
piger er udført med grå fliser på gulv. Nubrede med opkant, hvor man går barfodet. Datering ubekendt. Alle
vinduer pt. er termoruder
Den gamle pedellejlighed på 1. sal, til venstre for gymnastiksalen, er ombygget i 1992. Lokalerne har huset
skolelæge og senere også været ungdomsklub. Pt. er der støttepædagog for et lille antal elever. Hvornår
ombygningerne er foretaget er uklart .
I 1950´erne var der lærermangel. Derfor var lærerboligen attraktiv.
På 1. sal til højre for gymnastiksalen, er lokaler i 1992 ombygget til en tandklinik. Senere er tandklinikken
nedlagt og lokalerne ombygget igen til læserum til lærere.
Kælder. Skolekøkkens inventar er røde køkkenelementer, antageligvis bygget på stedet i 1970´erne.
Udsugning i køkken kommet til på et senere tidspunkt end opførelsen.
Træsløjd og metalsløjd. Kældergulv i toilet med kantfliser hele vejen. Ikke originalt. Dele af disse lokaler har
været indrettet til musikrum. Er ombygget til håndværk og design i 2014 - 16. (foto mangler)
Carl Nielsen salen
I 2016 er der etableret akustikloft. Tidligere var der fast pudset loft. Armaturer i loft udskiftet til LED.
Østfløj
I 1968 - 70, hvor flere bygninger bygges sammen med østfløjen, sådan at bl. a. lærerværelse og
administration udvides. Se ill. 11, østfløjen er bygning mærket med 3 og foto 91.
Sammenlægning af klasserum. Udateret. Døre med kighul ( se Dansk skolehistorie, bd. 4, kap. 10, p. 196) nu glatte døre til klasselokalerne.
Køkken. Bemærk vinduer i taget, så man får sekundært lys. Se foto 61 - 62..
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Vestfløj
Indskoling. Samtlige lokaler er ombygget fra det originale med undtagelse af de indeliggende toiletter.
Sammenlægning af klasselokaler I 1988. Klasserummene på 44 m2 fik arealet forøget ved, at der blev slået
hul i væggene ud mod gangarealet og derudover lagt en terrasse langs facaden ud mod det grønne areal,
der samtidig fungerer som adgangsvej til klasserne. Indgange m/vindsluser ikke oprindelige. Gamle
branddøre med F3 glas. Nye blev formodentlig lavet som termoruder. Fungerer også som flugtvej.
Sammenlægning af klasserum. ved tablering af foldevægge i 1999. Gangareal mod have inddraget i
klasserum. Døre til det fri mod terrassen, mod 'haven', hvs. friarealet og legepladsen. Dørene fungerer også
som flugtvej. Vestfløjens brystningspartier er fast plade under vinduerne, men er i 2015 tilbageført med
listebeklædning igen svarende til det oprindelige. Gulve beklædt med linoleum. Vinduer er sortmalede.
Vestfløjen renoveret indvendig med nye lofter. Se foto 76 - 77. og foto 80 - 81.
I 2007 inddrages cykelkælderen under denne fløj til materiale fra den nedlagte Nr. Søby skole.
Gangen
Fik udskiftet loftsbelysning til LED i 2016.
Den tidligere skoleinspektør-bolig
Hvornår huset er forladt som inspektørbolig er ikke oplyst. 1970´erne er nævnt. Huset er fritliggende og
ombygget i 1980´erne. Bygningen er vurderet uegnet til skolebrug. Nedrivning og ombygning har været
overvejet. Så vidt, det er oplyst, har bygningen været ombygget til SFO. Lokalhistorisk forening har også
haft til huse i boligen. Forskellige lokale interessenter har holdt til i huset. Pt. holder spillemænd til i huset.
Carl Nielsen skolen har en tilladelse til at benytte skolen til mindre aktiviteter. F.eks. er der støttepædagog
og støttesygeplejerske og dagplejemor tilknyttet huset.
Etape 2 + 4. Klassefløjen
Klassefløjen projekteres i 1967. Står færdig i 1970. Gangen, der bliver en forlængelse af hovedindgangen,
lærerrum og administration bygges også til skolen i 1970. Se foto B1070, udateret, ca. 1970 - 75.
Der er indrettet et støttecenter for børn med vanskeligheder allerede, da udskolingen blev bygget.
Der er sket flere ombygninger: Fra fladt tag til tag med rejsning er foregået efter 1992 og før
kommunesammenlægningen i 2007.
I 2013 er der udskiftet ventilationsanlæg.
I 2015 er der renoveret for pcb. Ingen bygningsændringer ud over fjernelse af nogle håndvaske i
klasseværelserne.
I 2017 ombygges fløjen fuldstændig. Der tilføjes 'udkigskasser' i facaden mod Carl Nielsen hallen. Der
facaderenoveres og påbygges en mindre bygning i direkte sammenhæng med den eksisterende.
Sålhåndvaske i samtlige klasserum og et fastmonteret højskab i hvert klasserum er fjernet ifm nuværende
ombygning. Ombygningen pågår og forventes afsluttet i 2018. Se bilag fra Creo arkitekter.
Etape 3 Administrationsbygning
Ikke undersøgt.
Carl Nielsen hallen
Ikke undersøgt.
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SFO barak (2004)
Ikke undersøgt.
Udearealer
Der er i øvrigt ændret på udearealer, herunder flisearealer, legearealer, cykel- og parkeringsforhold. Det
store børnetal og transporten til og fra skole, som foregik på cykel var der sørget for parkering til, hvilket
foregik i cykelkælderen under klassefløjen mod vest. Der var jf. politiken på området en grænse på 3,5 km´s
afstand man kunne drage på cykel. Cykelstativerne er opsat efter 2007. Ved indgangen til skolen og tæt på
parkeringspladsen er der opsat cykelskure i 2015.
I 1983 er der opsat en barakbygning til en ungdomsklub. Barakken er opført af Årslev kommune. Jeg har
endnu ikke styr på dets beliggenhed.
1 1988 er der etableret vindfang ved garagen.
Igen i 1993 er der opsat en barakbygning.
i 1995 ser der ud til at være opført et udhus.
Herudover er der på hele skolen sket flere små ændringer så som indretning af handicaptoiletter,
udskiftning af træbeklædning på klassefløjenes facader, udskiftning til termoruder, etablering af kopirum,
ændringer af malede overflader osv. Vi har ikke det fulde omfang af alle disse ændringer.
Der har fra byggeriets opførelse været installeret et samtaleanlæg, der er taget ned, da det ikke kunne
vedligeholdes.
Lignende anlæg:
Centralskoler er betegnelsen for de skoler, der blev opført på landet, efter skolelovene i 1937 og 1958. De
ligger spredt ud over hele landet og optræder i forskellige bygningsformer: Fra 2½ etages murede
vinkelbygninger til 1950´ernes en-etages komplekser som f.eks. Carl Nielsen skolen og 1960 - 70´ernes
montageskoler. I både samtidig og nutidig litteratur optræder flere typebetegnelser, der tager navn efter
struktur eller lovgivning eller pædagogiske idéer. F.eks. kamskoler, åben plan-skoler, de grønne skoler,
montageskoler, 'skoleplaner'.... Landsforeningen har ikke fundet nogen samlet oversigt eller kategorisering
af skolerne. Desuden er der tegn på, at lokale arkitekter har tegnet en skole, som er blevet opført med
større eller mindre variation flere steder indenfor den nærmeste landsdel. Eksempelvis Folke Olsen på Fyn,
som kendetegnes ved den 'trelængede' udgave i stil med den trelængede bondegård, som var særlig
udbredt på Fyn (se Ning de Coninck-Smidt, 2011, s. 109), Jacob Kjær på Vardegnen, Zander Olsen på
Sjælland og Lolland Falster.
Kendte skoler af Folke Olsens tegnestue er listet i nedenstående afsnit.
Arkitekt:
Johannes Folke Olsen , 1908 - 2002. Udlært tømrer, gik på sløjdskole i Askov. Bygningskonstruktør fra
Odense konstruktørskole. Folke Olsens tegnestue indgik samarbejde med 12 tegnestuer, som i 1963 indgik
et samarbejde om at opføre 12 skoler på Fyn og deltog i 'Fyensplanen' om udvikling af byggesystemer til
opførelse af centralskoler. Folke Olsens tegnestue specialiserede sig tidligt i skolebyggeri og deltog i
konferencer og studierejser til England og USA. Tegnestuen skønnes at have stået bag ca. 20 nye skoler og
skoleudvidelser på Fyn samt en del andet kommunalt byggeri (de Coninck-Smidt 2010, 43-44).
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Tegnestuen indgik i 1963 samarbejde med andre 12 tegnestuer (Centralkontoret for praktiserende
arkitekter på Fyn) og tre ingeniørfirmaer om at opføre 9 skoler på Fyn, de såkaldte 'Fynsplanen skoler' elelr
'Rationelt skolebyggeri på Fyn'. Iht. Coninck-Smidt 2011, s. 107 er sammenslutningen 'efter engelsk
forbillede'. Beskrivelsen af Folke Olsens tegnestue findes i flere af de Coninck- Smidts udgivelser.
Betonmodul byggesystem, som er beskrevet i Henrik Nissen Modulprojektering fra 1975. Iht. Nissen blev
der efterfølgende opført Fynsplanen skoler flere steder på Fyn, Sjælland, Færøerne og i Jylland. (Nissen,
1975, s. 334).
Poul E. Kristensen, som var arkitekt for Carl Nielsen skolen etape 3, er så vidt vides en lokal arkitekt.
Bent Pedersen, arkitekt for hallen, er så vidt vides en lokal arkitekt.

Andre værker af arkitekten:
Fra Ning de Coninck-Smidts udgivelser samt med hjælp fra By og Land-foreningen i Faaborg, som bladt sine
medlemmer tæller en af Folke Olsens sønner, kender vi pt. til følgende skoler af Folke Olsens tegnestue:
Vester Hæsinge Centralskole
Tre Ege skole, Ryslinge
Firkløverskolen, Frørup
Stenstrup skole
Gudme skole

Kunstnerisk udsmykning:
Skulpturen 'Josef' foran skolen. Opstillet 15. september 1962. Udført af J. Gudmundsen - Holmgren.
Skænket af Ny Carlsberg Fondet.
Carl Nielsen skulpturen, der står foran Carl Nielsen salen er udført af Anne Marie Carl - Nielsen. Den er
opstillet ved skolens indvielse i 1960.
Ning de Coninck- Smidt har mundtligt gjort opmærksom på, at centralskolerne meget ofte har kunstnerisk
udsmykning af høj kvalitet, men at der mangler kortlægning og forskning af forholdet.
KILDER
Bilag 1. Gennemgang af centralskoler.
Bilag 2. De Coninck-Smidt 2014. Dansk skolehistorie 1920 - 1970, bd. 4, Aarhus Universitetsforlag 2014.
Bilag 3. De Coninck-Smidt, 2011. Barndom og arkitektur. 'Centralskolerne og det ændrede landskab.' s. 85 90.
- foto fra samme artikel.
Bilag 4. De Coninck-Smidt, 2010. Arkitekterne, skolebyggeriet og velfærdsstaten 1940-1970 ca. Artikel
udgivet i Utbildingshistoriska meddelanden, 16. oktober 2010.
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Bilag 5. Henning Hansen, 1977. Dansk skolehistorie. 'Skolebyggeri gennem skiftende tider'.
Bilag 6. By og Land. Temanummer, 'Velfærdssamfundets skolebygninger ca. 1930 - 1970'. September 2014.
Bilag 7. Artikler af bl. a. skolehistoriker Ning de Coninck Smidt, arkivar Christian Larsen, kunsthistoriker
Martin Søberg, historiker Jacob Ørnbjerg m.fl.
Bilag 8. Nissen, Henrik, 1975. Fynsplanens skoler. Kapitel 18 i bogen Modulprojektering s. 332 - 361.
Bilag 9. Projektforslag, Creo, der beskriver ombygningen af udskolingsfløjen. Udføres i 2017 - 18.
Bilag 10. Noter til gennemgang af centralskoler v/Grethe Pontoppidan.
Andre kilder:
Scannede fotos af skolen i 1964/1979/1992.
Lokalarkivet i Nr. Søby. (LNS)
Arkiv. dk (fri afbenyttelse af billeder)
Arkibas: Foto 1966 - 75. Carl Nielsen skolen m/p-plads.
'Centralskoler Fyn - Langeland'. Oversigt v/Grethe Pontoppidan.
Danmarkshistorien.dk. Folkeskoleloven 1958
FBB. Databasen for fredede- og bevaringsværdige bygninger.
OIS.dk.
NB! Folke Olsens tegnestues arkiv blev sendt til forbrænding ved tegnestuens lukning i 1974. Faaborg Midtfyn kommunes arkiv findes fysisk i en kælder og venter på digitalisering. Nedenstående er
informationer samlet op ved læsning af tegninger og ved kommunikation med folk på stedet.
Kontaktpersoner:
Anders Snitkjær, bygningskonstruktør og driftsansvarlig for skolen for Faaborg-Midtfyn kommune.
PLANBESTEMMELSER/KOMMUNEATLAS
Der er ingen planbestemmelser for området.
MILJØMÆSSIG VÆRDI
Den for centralskolerne afgørende og karakteristiske beliggenhed midt i sognet og ved landevejen.
Sammenhængen mellem skole og lærerbolig i etape 1, samt den trefløjede struktur med den særegne
overdækkede forbindelsesgang i gården.
Den centrale skolegård med kontakt til klasseværelserne og de nærliggende sportsplæner.
Den trelængede organisering omkring skolegården, som er karakteristisk for Folke Olsens skoler.
Carl Nielsen skolen har desuden en særlig miljømæssig værdi i den additive struktur. Skoleudvidelserne fra
1969 og 1983 og hallen fra 1974 er tilføjet den oprindelige skolebygning uden særlige indgreb, mens
ombygningen af klassefløjen fra 2017 meget tydeligt fortæller om vor tids kritik af montagebyggeriet og
totale opgør/manglende forståelse af den fascination/optagethed af industrialiseret modulært byggeri som
Fynskolen var udtryk for.
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KULTURHISTORISK VÆRDI
Carl Nielsen skolen repræsenterer meget stærkt efterkrigstidens danske centralskole og dens udvikling
frem til i dag. Dens fortsatte funktion og seneste ombygning peger endog mod en fortsat funktion. Skolen
er således et fremragende, helstøbt og endda levende kulturhistorisk vidnesbyrd om efterkrigstidens
skolwe og den moderne folkeskole på landet, dens skolepædagogiske principper, dens kulturelle betydning
for lokalsamfundet og debygningsmæssige svar herpå.
Etape 1. Den oprindelige skole fra 1958
Fag- og klasselokaler, indeliggende toiletter, håndvaske- og mælkeluger til klasserummene, et etages
hjemlighed, gode lysforhold, gymnastiksal med generøse omklædninger for både drenge og piger... alt
sammen udtryk for de nye skolepædagogiske idéer, krav om faglokaler og ikke minds skoleloven af 1958,
der kræver lige adgang for land og by til realskoleeksamen. (Se. f.eks. de Coninck-Smidt 2014 s. 11).
Lærerboligen med tæt forbindelse til skolen er et af de tydeligste tegn på centralskolen som et
landfænomen og dens rødder i landsbyskolen, hvor lærerbolig og skole var et og skolelærerens hverv et
kald og en institution. Læreren havde ikke nødvendigvis bil, der var både bolig- og lærermangel og den
moderne bolig har formentlig også været væsentlig for at kunne tiltrække de få nye faguddannede lærere.
Skolens etape 1 viser, hvordan lokale arkitekter også lod sig inspirere af internationale strømninger, og at
der i høj grad blev arbejdet med lokale arkitekter, der havde et højt niveau, uanset de ikke var kendte.
Carl Nielsen salen er et ikke-sædvanligt element ved centralskoler. Der ligger imidlertid i naturlig
forlængelse af, at centralskolerne i vid udstrækning også blev brugt som sognegårde. Gymnastiksal,
skolebibliotek og faglokalerne blev stillet til rådighed for foreninger og andre, når skolen var slut.
Koncertsalen er opført med direkte reference til Carl Nielsen, der var født i Nr. Lyndelse og knytter således
skolen specifikt til Nr. Lyndelse.
Etape 2. Klassefløjen fra 1969
Klassefløjen afspejler den stadig stigende efterspørgsel efter nye skoler, der modsvarede de nye skoleidéer
f.eks. som 'hjemklasser' (de Coninck-Smidt, 2014, s. 12). Samtidig er det et tydeligt billedet på det skift, der
skete i bygningskultur og planlægningsidéer om billige, hurtige, industrielt tilpasset byggeri. Fynplanens
skoler var således et svar på montagecirkulæret i 1960 og undervisningsministeriets prioritering af de store
skoleplaner. Byggebevillingerne blev givet i puljer og kun til projekter, der kunne opfylde kravene om
montage. Klassefløjen og Fynsplanen var også udtryk for nye arkitektoniske idealer, hvor præfabrikation,
standardisering, materialeoptimering og generel anvendelighed var et mål i sig selv. Fynsplanen blev
forbillede for lignende skoleplaner, blandt andet 'Midtjyllandsplanen' og 'Sjællandsplanen' (Se Jacob
Ørnbjerg, 2014. Skoler på samlebånd. Artikel i By og Land september 2014). Fynsskolens planer er
medtaget i Henrik Nissens lærebog: Montageprojektering fra 1975.
Det særlig interessante ved Carl Nielsen skolen er, at Folke Olsen har bygget både den første og anden
etape af skolen. Skolen viser således også det skift og den udvikling i det arkitektoniske idélandskab - den
kulturudvikling, der sker for arkitekterne...
Sportshallen 1974
Det fremgår af Henning Hansens arkiv over skolebyggerier 1939 - 1987, at sportshallen er opført som
erstatning for en ekstra gymnastiksal til skolen. Sportshallen understreger klart Carl Nielsen skolens
funktion som sognegård med folkebibliotek og koncertsal, der udvikler sig til et stadig stærkere lokalt
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kulturelt centrum. Sportshallen og samlingen af skole-koncertsal med reference til Carl Nielsen hallens
sportsfaciliteter er formentlig afgørende for at fastholde Nr. Lyndelse som et lokalt kulturelt centrum i dag.
Etape 3. Administrationsfløjen fra 1983.
Den lille administrationsfløj vider/påminder fint om, at skolen løbende udvikler og ændrer sig. I 1983 er
lærerstaben større og ikke mere bosiddende på skolen eller i landsbyen. Lærergerningen er mindre et kald
end et lønarbejde, skolevæsenet er blevet mere centraliseret og mere administrativt. Administrationsfløjen
er en praktisk nødvendighed, som den lokale arkitekt har kunnet bygge uden reference til
skolepædagogiske eller arkitektoniske idéer.
Etape 4. Ombygningen af klassefløjen, 2017.
Ombygningen af klassefløjen totaltransformerer det oprindelige klassefløjsbygning i en sådan grad, at det
er svært at se det oprindelige montagebyggeri. De repetitive modulfacader og søstenselementer er
forsvundet bag tilbygninger med glas, corten- og anden pladebeklæding. Tilbygningerne lægger vægt på at
skabe formmæssig og visuel variation. Ombygningen fuldender det opgør med montagebyggeriets æstetik
som startede allerede få år efter opførelse af klassefløjen, i løbet af 1970´erne. Det er karakteristisk, at
klassefløjen ikke bliver nedrevet og det fortæller måske meget godt, at klassefløjens bevaringsværdi netop
ligger i det modulære, logiske og fortsat moderne konstruktionsprincip.
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ARKITEKTONISK VÆRDI
Etape 1. Carl Nielsen skolens arkitektoniske værdi knytter sig særligt til det ældste skolekompleks fra 1959
- 60. Det fremstår med funktionel tydelighed og høj æstetisk og håndværksmæssig kvalitet .
Skolen repræsenterer byggeteknisk en brydningstid mellem traditionelt håndværk og modulbyggeri, hvor
hovedhuset er opført som traditionelt muret byggeri med armerede betondæk og gitterspær.
Tagbeklædningen er tegl.
Etape 2. Klassefløjens arkitektoniske værdi knytter sig til det forbilledlige eksempel på Fynskolernes ærligt
og gennemførte rationelle montagebyggeri med rester af tidstypisk søstensbeton.
Carl Nielsen skolen er en lokal fortolkning af en skolebygning. Situationsplanen mimer en trelænget gård,
opført af lokale håndværkere, hvilket sognerådet betingede sig. Det er en arkitektonisk værdi som et
eksempel på en brydningstid i arkitekturen mellem traditionelt håndværk og modulbyggeri.
Skolen repræsenterer byggeteknisk en brydningstid. Hovedhuset er opført som traditionelt muret byggeri
med armerede betondæk og gitterspær. Tagbeklædningen er tegl. Detaljering er ikke udpræget. Til
gengæld er der en stor præcision og en høj byggeteknisk kvalitet over de udførte arbejder.
Længerne, her klassefløjene er dels murede gavle, dels lette yder- og skillevægge- og er i højere grad
modulbyggeri. Her træder rationaliteten frem og tidens anstrengelser for at rationalisere byggeriet. Alle
materialer er standardmaterialer som mursten, træ, tegl og beton.
Der er en række greb, som påkalder respekt for efterkrigstidens økonomisering med midlerne. Alt er
fornuftigt udført rent funktionelt. Pergolaen binder fløjene sammen, så man kan gå tørskoet, selvom man
er ude. Det er fornuftigt, at skorstenen er placeret i husets midte. Det er fornuftigt, at skolebiblioteket
også fungerer som folkebibliotek. Det er fornuftigt, at Carl Nielsen salen både betjener skolens elever og
lokalsamfundet. Det er fornuftigt, at der er taget hensyn til solafskærmning af facaden for at beskytte
eleverne. Det er fornuftigt, at cyklerne kunne stå beskyttet i cykelkælderen under vestfløjen. Det er en
arkitektonisk kvalitet og repræsenterer tidens ydmyge opfattelse af rumbehov og teknisk fortolkning.
Det er en arkitektonisk kvalitet, at skolen er nem at orientere sig i. Der er logiske adgangsforhold
understreget af den overdækkede pergola, der rumligt er med til at nedbryde formaliteten ved et sådan
stort byggeri i en mindre by.
Det er en arkitektonisk kvalitet, at tidens pædagogiske holdning til arkitekturen først og fremmest
udtrykkes ved, at dispositionsplanen er uformel. Der er en asymmetrisk hovedindgang i forhold til det trefløjede anlæg. Ved ankomsten til skolen går man ind for enden af den ene længe og hen mod skolens
hovedindgang fra siden. Man møder ikke skolen frontalt. Hierakiet undgås.
Der er en nærhed, som er udtrykt arkitektonisk ved, at man kan se fra klasselokalerne ud i skolegården.
Den pædagogiske holdning er afspejlet i byggeriet. 'Hjemklasse-princippet' udvikles efter 2. verdenskrig.
Børnene finder selv deres klasse og deres plads på skolen. Tilsvarende er 1960érnes idealer manifesteret i
skolebiblioteket med gode dagslysforhold og plads læse-ophold. Det er et antiautoritativt rum. Alt er
klemt på pladsen, men det er tydeligt, at der er en ambition om kvalitet udtrykt i farver og opholdsarealer.
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Man etablerede fagklasser, hvor eleverne kunne dygtiggøre sig indenfor de praktiske fag. At der var
etableret særlige rum til tale, syns- og hørehæmmede børn kan også aflæses rumligt i bygningen.
En syv-klasset skole skulle som minimum have 9 lokaler. 3 faglokaler og 6 klasseværelser. De to yngste
klasser brugte samme lokaler og gik i skole hhv. formiddag og eftermiddag. Dette er præcis, hvad Carl
Nielsen skolen har. Det er en arkitektonisk kvalitet som et eksempel på 60´ernes skolebyggeri, at dette
stadig kan aflæses i bygningerne.
Skorstenen i hovedbygningen er med til at centrere byggeriet og give det karakter.
Carl Nielsen salen ligger skudt ind som selvstændig bygningskrop og er med til at udgøre en del af den 3længede gård, men der er et arkitektonisk overraskelsesmoment i placeringen og udtrykket. ikke uden
elegance. Arkitektonisk adskiller den sig ved at være trapezformet og signalerer en' anderledeshed' fra de
øvrige bygninger. Koncertsalens vinklede tagform adskiller sig fra de øvrige bygninger dels ved sin form,
dels ved at være beklædt med kobber. Konceptuelt er koncertsal med lokalscene og skole knyttet sammen.
I lokalsamfundet er sammenblandingen med til at give et indtryk af det uformelle og invitere
lokalbefolkningen ind. Det svarer til tidens opfattelse og nedbrydning af rang. Det er en arkitektonisk
kvalitet, at det kan aflæses i anlægget.
Stilmæssigt er arkitekturen lokalt fortolket national funktionalisme. Skolen står i gul sten med rødt tegltag
og hvidmalede vinduer. Der er en vis nøgternhed over det samlede indtryk. Set fra afstand er det tagene,
der markerer skolen arkitektonisk. Arkitekturen er renset for udsmykkende detaljer. Enkelte steder er der
gjort noget ud af murværket f.eks. ved murkronerne i de tre længer.
Det lette og det mere bastante er kulørmæssigt udtrykt ved at træpanelerne, længernes lette facader ind
mod skolegården, er malet sorte. Det er en arkitektonisk kvalitet, at det er et samlet anlæg og at
bygningerne er så fornuftigt indrettede og i en skala, der giver børn en fornemmelse af at være i et trygt
rum, både inde og ude. Inde ved at dyrke hjemklasse-princippet, hvilket var typisk for tiden og ude ved at
skolegården er overskuelig i størrelse, og at den fremstår som et afgrænset rum. Se foto 2 og 3.
Skolen har friarealer til at eleverne kan dyrke idræt, og børnene har nem adgang til friarealerne.
Det er en arkitektonisk værdi, at skoleinspektørboligen er bevaret i sit ydre. Boligen er med til at
understøtte forståelsen af skolen som et anlæg fra sin tid.
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BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
Carl Nielsen skolen som eksempel på en typisk og stadigvæk levende centralskole fra 1950´erne og som
typisk repræsentant for den udvikling, der siden har været i det danske skolevæsen.
Carl Nielsen skolen som vidnesbyrd og fortælling om det skift, der sker i bygningskultur- og tænkning fra
1950´ernes håndværk til 1960´ernes montagebyggeri.
Carl Nielsen skolen som eksponent for den rolle skolen har haft og stadigvæk har som lokalt samlingspunkt
og kulturelt centrum.
Carl Nielsen skolens etape 1 som eksempel på høj arkitektonisk kvalitet som almindelig dansk
skolearkitektur i 1950´erne. Skolens etape 1 står uden væsentlige tilbygninger. Det er stadig muligt at
aflæse skolens arkitektur, som skolen så ud, da den blev bygget. Skolen har autencitet Det er en bærende
fredningsværdi. Det er en bærende fredningsværdi, at Carl Nielsen skolen fysisk og aflæseligt afspejler
samfundets kulturhistoriske udvikling skoleområdet.
Inspektørboligen er selvstændigt beliggende, men indgår som et planlagt og arkitektonisk sammenhørende
element med de øvrige bygninger udført i . Det er et samlet bygningsanlæg, og som skolen står i dag
repræsenterer den en bærende fredningsværdi, som udtryk for sin tid.
1960´ernes opfattelse af pædagogik kan stadig aflæses og afkodes i bygningernes indre. Det gælder
rumflow, rumstørrelser, mindre specialklasserum, det bevarede skolebibliotek og køkken og den fornuftige
udlægning af adgangsveje og forbindelsesled i huset. Derudover, er toiletterne indeliggende, hvilket var et
nybrud. Det er en bærende fredningsværdi.
Carl Nielsen skolens etape 2 som eksempel på den gedigne kvalitet og de arkitektoniske idealer, der knytter
sig til Fynsplanens montageskolers elementkonstruktion.
ANBEFALINGER
Danske centralskoler belyser i kraft af deres omfang og deres direkte forankring i skolelovgivningen
pædagogiske idealer og det skolepolitiske landskab, væsentlige træk af den danske samfundsmæssige
udvikling.
Centralskolerne har haft og har afgørende samfundsmæssig betydning. Den virkelig repræsentative
centralskole er først og fremmest hverdgsarkitektur (tegnet af lokale arkitekter), der løbende ændres for at
følge udviklingen. Tendensen i dag går i mod yderligere centralisering og ny åbenplans skoleindretning, og
det har haft afgørende konsekvenser for centralskolerne. Der er lukket mange centralskoler de sidste 10 15 år. En af de helt store kvaliteter ved Carl Nielsen skolen er derfor, at den både bærer historisk
vidnesbyrd om centralskolerne og samtidig fremstår som en stadig levende og levedygtig kulturarv.
Landsforeningen anbefaler på denne baggrund at se på Carl Nielsen skolen som helhed inklusiv den
nærliggende hal og omkringliggende udearealer.
Alternativt foreslår Landsforeningen at frede etape 1 inklusiv skolegården - og i tæt samarbejde med
kommune og skole - udpege hele skoleområdet og hallen som et kulturmiljø med høj bevaringsværdi.
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Landsforeningen anbefaler at undersøge muligheden for beskyttelse af det åbne land omkring skolen som
et væsentligt og identitetsgivende træk.
Landsforeningen opfordrer desuden til at gentænke muligheder for en mere differentieret
fredningsforvaltning, således at det er muligt at håndhæve en streng beskyttelse af den meget fine
oprindelige skole og resterne af den oprindelige etape 2, men være åben for forandringer af
skolekomplekset i øvrigt. Formålet med fredningen må være at forvalte skoleanlægget med høj bevidsthed
om den arkitektoniske kvalitet, som kommer af den tætte sammenhæng med den danske skole som
idé/samfundsideal.
Landsforeningen anbefaler, at bygningsdele og- detaljer i det oprindelige skoleanlæg fra 1959 (etape 1)
gradvis tilbageføres, f.eks. skolemur og indgangsdøre.
Landsforeningen anbefaler for etape 2 til 4 helt konkret, at det konstruktive princip og materialerne
undersøges og formidles, således at der over tid opstår en større interesse og et større hensyn til den
oprindelige bygning.
Vi anbefaler, at Faaborg-Midtfyn kommune etablerer en fremadrettet bevaringsstrategi, så respekten for
den oprindelige skole og dens arkitektur bevares.
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TEGNINGER OG KORT
Et fysisk tegningsarkiv er parkeret ifm kommunesammenlægningen. Derfor er tegningsmaterialet ikke
intakt. Det er oplyst, at Faaborg-Midtfyn kommune planlægger en digitalisering. Pt. er det ikke muligt at
lokalisere de fysiske tegninger. Kun en lille del er til rådighed. De fleste er vedhæftet her.

Historisk kort fra 1809, der viser stjerneudstykning i den traditionelle landsby.

Historisk kort fra 1954. Byen ikke er udbygget mod øst, hvor skolen kommer til at ligge. Vist med cirkel.
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Nutidigt luftfoto over Carl Nielsen skolen. Kilde FBB.
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Skolelederbolig. Opført 1960.
Ombygget
Nordøstfløj. Intakt.
1. sal. Lærerbolig, nu ombygget. Gymnastiksal. Speciallærer og
tidl. skole- og tandlæge.
Stuen. Omklædning piger. Gymnastiksal. Bibliotek.
Kælder. Omklædning drenge. Faglokaler. Delvis ombygget

Carl Nielsen skolen 1960

Carl Nielsen salen.
Intakt

Mellemskolen. Ombygget indvendigt i 1988.
Udvendigt er vindfang inddraget.
Indskoling. Ombygget ud- og indvendigt i 1999.
Udvendigt er vindfang inddraget. Terrasse tilbygget mod haveside.
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Carl Nielsen skolen 1983

Udskolingsfløj 1970.
Administrationsfløj. Antagelig bygget i 1983.
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Præsentationstegning f Carl Nielsen skolen., 1958.
Ill.4

Situationsplan for Carl Nielsen skolen. Tegning ikke i mål. Parkering og adgangsveje markeret mørkt. Ill. 5
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Plan over hovedbygningen, gymnastiksal og tagetage. Fra en ombygning i 1968. Ill.6
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Oversigtsplan over skolen. Den oprindelige skole ligger indenfor det røde felt Tegning ikke i mål. Ill.7

Hovedbygning. Mærket

Vestfløj. Mærket.

1

2
Østfløj. Mærket

3
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Snit i klassefløj. Ill. 8.

Snit i hovedbygning, gymnastiksal og fagklasser. Ill. 9.
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Plan, snit og opstalt af Carl Nielsen salen, plan, snit og opstalt.Ill.10

Opstalt og snit, der viser sammenbygningen af den gamle skole med den nye administrationsfløj. Klassefløjens gavl ses
i baggrunden. Ill.11
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Skolelederbolig. Ill. 12

BILLEDDOKUMENTATION

Carl Nielsen skolen, Lumbyvej 64. Skolen set fra Lumbyvej. Til venstre den trefløjede skole med . I forgrunden
cykelstativer, der er med til at afslutte anlægget mod Lumbyvej. I baggrunden til højre ses Carl Nielsen hallen, der
ligger på matrikel, matr. 24b, Nr. Lyndelse By, Nr. Lyndelse. Foto fra google maps 2018. Foto 2.
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Carl Nielsen skolen. Luftfoto, der viser fra venstre: Inspektørbolig, sydvestlige klassefløj, nordvestlige fløj med
gymnastiksal, specialfag og lærerbolig. Carl Nielsen skal med det trapezformede tag og sydøstklassefløjen. Bemærk
forbindelsesgangen. Bemærk også, at der har været en lav mur ud mod Lumbyvej, som afgrænser skolen fra vejen.
Foto: B1063. Daterin ubekendt, ca. 1962. Nr. Lyndelse lokalarkiv.Foto 3.

Carl Nielsen skolen. Datering ubekendt, ca. 1970 - 75 Luftfoto fra 1970, der viser hele skolen som overfor. Foto: B1070.
Nr. Lyndelse lokalarkiv. Foto 4.
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Inspektørbolig set fra Lumbyvej. I baggrunden midt i billedet ses den østlige klassefløj. Foto 5.

Cykelstativer, som skolen deler med Carl Nielsen hallen. Foto 6.

Foto af anlægget set fra sydøst, 2015 Man ser over mod
skole- og folkebiblioteksfløjen i hovedhuset og kan ane
den højere bygning i midten, gymnastiksalen. Yderst til
venstre i billedet ses 70-fløjen, som den så ud. Bliver pt.
ombygget. Foto 7.

Hegn der afgrænser skolens matrikel ud mod det åbne
land. Foto 8.
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Del af hovedbygning og gavl i vestfløj med legeareal for
indskolingen til højre i billedet.Foto 9.

Legeareal mod vest og ud for sydfløjen. Lumbyvej i
baggrunden. Foto 10.

Pergola

Pergolaen, der funktionelt gør det muligt at bevæge sig
tørskoet rundt i skolens bygninger. Foto 11.

Pergolaen med loft i listebeklædning. Bemærk den
originale flisebelægning. Foto 12.

Hovedbygningen Ude og inde

Hovedbygningen under opførelse. Bemærk gitterspær og
hanebåndsspær. Helstensmure. Foto 13.

Carl Nielsen skolen set fra Lumbyvej, Bagest hovedhuset,
den nordøstlige længe. Mod højre sydvestklassefløjen.
Foto 14.
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Hovedbygningen 2015. De højtsiddende vinduer er
gymnastiksalens. I billedets venstre side ses den 2-etages
fløj, der er lidt lavere end gymnastiksalen. Foto 15.

Hovedbygning, 2015 med den østlige klassefløj til højre.
Bemærk vinduespartierne, der i format går igen. Bemærk
det sammenhængende tegltag, der er med til at binde
huset sammen arkitektonisk. Bemærk de oplukkelige
partier i vinduerne til gymnastiksalen. Foto 16.

Stueplan, hovedbygning

Skole- og folkebibliotek. Forrum, hvor bibliotekaren
sidder. Foto 17.

Skole- og folkebibliotek. Læserum. Foto 18.
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Skole- og folkebibliotek. Blik ind i forrum fra læserum.
Foto 19.

Skole- og folkebibliotek. Hyldesystem. Originalt. -foto 20.

Skole- og folkebibliotek. Vinduesparti. Originalt. Foto 21.

Stigstrenge i biblioteket. Foto 22.
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Gymnastiksal, indvendig. Højtsiddende vinduer. Bemærk
skydevæg til adskillelse af rummet. Foto 23.

Gymnastiksal, indvendig. Bemærk balkon. Bemærk
gedigne materialer, loftsplader i lakeret fyrretræ.
Ligeledes beklædning på balkon. Foto 24.

Omklædning, piger med blik gennem redskabsrum og ind
til gymnastiksal. Grønmalede vægge. Hvidmalede
indfatninger i træ. Sokkelfliser, hvide af ældre dato. Nyere
gulv. Foto 25.

Omklædning piger. Bemærk den kant, der adskiller
beskidt fra rent område. Bemærk originale døre og
bænke. Foto 26.
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Bad piger. Bruseområde originalt. Foto 27.

Afskyldningsområde piger. Foto 28.

1. sal, stuehuset, hovedbygningen

1. sal. 2015. Lokalet ligger over omklædning til piger. Foto
29.

Toilet. 1. sal. Foto 30.
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Kælder, stuehuset, hovedbygningen

WC kælder. Originale håndvaske og fliser.Originalt
terrassogulv. Foto 31.

Skolekøkken. Grå linoleum og røde tage. Udsugning ikke
original. Foto 32.

Skolekøkken. Foto33.

Skolekøkken. Bemærk de gamle vinduer, de originale
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pendler og den originale vægbeklædning med fliser. Foto
34.

Skolekøkken med kig ind til depot. Foto. 35.

Udsugning i køkken. Bemærk listeloft i køkken. Foto 37.

Depot til køkken. Hylder originale. Foto 36.
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Sløjdlokalet 2018. Foto 37a.

Omklædning, drenge. Kælder. Pissoir. Foto 38.

Originalt greb og originale hvide fliser. Foto. 39.
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Carl Nielsen salen

Carl Nielsen salen under opførelse 1969. Den
trapezformede bygning aflæses tydeligt. Nederste
vinduesfag udgør gangarealets ene side. Øverte
vinduesfag er ovenlys ned i Carl Nielsen salen. Flunker
ved ovenlys er en vandret træbeklædning. Skolens
hovedindgang ses til højre. Foto 40.

Frontbillede af teatersal 2015. Foto 41.

Carl Nielsen salen 2015 med skolens hovedindgang og
pergolaen i forgrunden. Foto 42.

Carl Nielsen salen set fra gangarealet og ned mod
teaterscenen. Dørene i baggrunden leder ud til det
forsænkede areal i 100m gangen. Foto 43.

Den brede gang i Carl Nielsen salen, der forbinder den
sydøstlige klassefløj med hovedhuset. Originale
loftslamper. Skolegården til venstre i billedet. Foto 44.
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Scenetrappe Carl Nielsen salen. Bemærk den lodrette
træbeklædning, der er gråmalet som jerngelænderet.
Foto 45

Scene i Carl Nielsen salen. Foto 46.

Scene i Carl Nielsen salen. 2015. Foto 47.
Stole til brug i salen. Kan stuves sammen under
gangareal, der ligger bag den grå væg, hvor der bag er et
depot til stole. Foto 48.
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Varmeforsyning gang Carl Nielsen salen. Det lette
facadeparti ses tydeligt. Foto 49.

Trappe fra Carl Nielsen salens gulv op til gangarealet.
Foto 50.

100 m gang

'100 m' gang med det forsænkede areal, hvor udgangen
fra Carl Nielsen salen ses midt i billedet. Foto 51.

'100 m' gang. For enden ligger udskolingsfløjen med
indgang til fløjen for enden til venstre. Foto 53.

'100 m' gang. I baggrunden udgangen til skolegården.
Originale loftsarmaturer. Foto 52.
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Trappeløb fra det forsænkede areal op til 100 m gangen.
Original bænk. Bemærk listeloft i gangen. Originalt. Foto
54.

Forsænket areal ved 100 m gang. Originale pendler.
Originalt rækværk. Belægning af ølandsfliser original.
Foto 55.

Fra 100 m gangen ned mod det forsænkede areal. Foto
56.

Detalje gelænder. Foto 57.
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Original pendel i det forsænkede areal. Foto 58.

Østfløj

Facade af østlige klassefløj set mod Lumbyvej. Bemærk
underbrædder i udhæng, træbeklædt og sternbrædder og
facadebrædder som vandret beklædning i sortmalet træ.
Foto 59.

Østfløj. Underbeklædning i træ. Foto 60.
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Østfløj. Køkken lærerværelse. Bemærk originale vinduer.
Foto 61.

Østfløj. Indskoling. Skolegården til højre i billedet. Foto
63.

Køkken i østfløjen. Sekundært
administrationen. Foto 62.

Døre i østfløj. Originale. Foto 64.

lys

ind

til
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Østfløj mod skolegård. Se oplukkke-mekanisme. Foto 65.

Gangareal i østfløjen. Foto 66.

Østfløj. Klasseværelse.Vinduesfacaden vender mod
parkeringsplads og udkørsel. Foto 67.

Østfløj. Håndvask i klasserum. Originalt. Foto 68.

Østfløj. Skab i klassefløj. Blik fra klasselokale ud mod
gangareal. Skab originalt. Foto 69.

Østfløj. Skab set fra siden. Foto 70.
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Østfløj. Bevaret vinduesramme og beslag. Foto 71.

Loft med originale vinduesrammer. Foto 73.

Østfløj. Skillevæg gang og toilet. Foto 72.
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Østfløj. Vinduesbeslag. Foto 74.

Østfløj. Vinduesbeslag. Originale. Foto 75.

Vestfløj

Vestfløj med nedgang til cykelkælder, der nu er depot,
midt i billedet. Garager til venstre. Den asymmetriske
arkitektur fremstår kraftfuld. Foto 76.

Vestfløj. Foto 77.

Passage fra vestfløj mellem garager og inspektørbolig og

Fra gavl af vestfløj. Her ser man ind på den overdækkede
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ind mod skolegården. Foto 78.

terrasse, der udover at være et legeareal, er flugtvej fra
klasselokalerne. Foto 79.

Vestfløj. Muret krone, der bærer tagudhæng. Foto 80.

Treillage udhæng i sortmalet
Beskytter for sol fra syd. Foto 81.

fyrretræ.

Originalt.

Vestfløj. Foto taget fra forgang og ind mod klasselokale.
Foto 82.
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Originalt indbygget skab i vestfløj. Udført i teak. Foto 83.

Vestfløj. Toilet indskoling. Placeringen er original. Gulv,
fliser og radiator originale. Foto 84.

Inspektør bolig

Inspektørbolig med garage. Boligens gavl vender ud mod
parkeringspladsen. Foto 85.

Køkken i inspektørbolig. Vender mod Lumbyvej. Foto 86.
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Fra inspektørboligens køkken og et niveau ned til
stuearealet. Foto 87.

Fra inspektørboligen med blik ud mod Lumbyvej. Foto 88.

Fra inspektørboligen mod parkeringsarealet. Foto 89.

Inspektørbolig. Værelser. Foto 90.
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Etape 3.
lærere.

Administrationsområde for

Foto 91.

Etape 2 + 4. Klassefløjen ældre fotos, hvs.
fra før 2017.

70´er fløj. Foto 92.

Gavl i 100 m gang og sammenbygning af toiletbygning til
venstre og 70´er fløj til højre i billedet. Foto 93.
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70´er fløj.Foto 94.

70´er fløj.Foto 95.

70´er fløj.Foto 96.

70´er fløj. Foto 97.
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70´er fløj. Foto 98.

70´er fløj. Foto 99.

70´er fløj. Foto 100.

70´er fløj. Foto 101

Toiletbygning. Selvstændig bygning. Foto. 102
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Carl Nielsen hallen

Carl Nielsen hallen. Foto. 103.

Carl Nielsen hallen. Foto 104.

