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Historik
Folkskolan blev, genom den svenska folkskolestadgan från 1842, obligatorisk och
varje socken skulle uppföra minst en skola. I Skabersjö byggdes den första skolan
redan 1830 och trettio år senare byggdes ytterligare en. Båda byggnaderna finns
kvar men är idag omgjorda till bostäder.
Från 1935 utgick ett statsbidrag till nya skolbyggnader och året därpå togs
beslut av skolråd och kyrkostämma i Skabersjö att låta uppföra en ny skolbyggnad.
Tomten där skolan skulle byggas var avstyckad av greve Stig Thott på Skabersjö
fideikommiss. Villkoret för bidraget bestod i ökade krav på undervisningssalar samt
att det skulle finnas speciella utrymmen för slöjdverksamhet, skolkök, barnbespisning, toalett, gymnastik, omklädning och skolbad. Den nya skolan inrymde allt
detta och var ritad av arkitekten Sante Johansson. Skabersjöskolan invigdes 1942
och verksamheten fortsatte fram till 1992. Idag inrymmer skolhuset friskolan I Ur
och Skur Skabersjöskolan.
Sedan 1998 skyddas Skabersjöskolan som byggnadsminne enligt Kulturminneslagen. Den ligger även inom område av riksintresse för kulturmiljövården och har
utpekats som ett av de kulturhistoriska uttrycken.
Skolbyggnaden i två våningar med förhöjd källare är uppförd i tegel med ljusputsade fasader. Taket är ett sadeltak. Fasadens fönstersättning är symmetrisk med
ett centralt placerat trapphus. Samtliga fönster och dörrar är original från byggåret.
Över huvudentrén finns skolklockan samt skolans namn och byggår i tunna metallbokstäver. Skabersjöskolan är representativ för 1940-talets offentliga modernistiska
byggande, samtidigt som den är speciell då det sällan förekommer funktionalistiska
skolbyggnader på den skånska landsbygden.
Skolgården omgärdas av ett enkelt och tidstypiskt staket som är en väsentlig del
av såväl skolgårdens karaktär som miljön utmed bygatan. Staketet var år 2004 i
stort behov av restaurering.

Renoveringens omfattning
Staket
Stängslet runt fastigheten, som består av ståltrådsnät upphängt på betongstolpar,
var i dåligt skick och många av stolparna var skadade. Ståltrådsnätet var lappat med
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nya delar och kompletterat med träplankor fästa upptill på betongstolparna. Grindarna vid huvudentrén var rostiga.
Enligt vårdplanen för Skabersjöskolan, som är upprättad av Bygg-A Ernfors och
Jacobson Arkitekter 2004-10-26, skulle de nya stolparna tillverkas med de befintliga som modell. Enligt Länsstyrelsens beslut om vård och underhåll 2005–2010
var villkoret för bidraget att ingreppen skulle minimeras och att befintliga byggnadsdelar i möjligaste mån skulle lagas istället för att bytas samt att endast inte
funktionsdugliga stolpar skulle bytas mot nya.
De befintliga grindarna av metall skulle, enligt vårdplanen, vid restaurering rostskyddsbehandlas genom att rosten slipades bort, metallytan grundades med järnmönjefärg och slutligen ströks med linoljefärg från Ottossons Färgmakeri. En ny
grind mellan parkeringen och skolgården skulle göras med entrégrindarna som
förlaga, likaså en grind ut mot åkermarken i norr och en grind mot angränsande
tomt i öster.
Åtgärder

Stängslet av ståltrådsnät byttes ut i sin helhet. Skadade cementstolpar byttes ut (51
nya cementstolpar samt 8 nya strävare/stag till hörnstolparna tillverkades). Nya
grindar efter äldre förebild sattes upp mot parkeringen i öster. En ny enkel grind
sattes upp i norr och i öster. Grindarna målades svarta.

Antikvarisk kommentar
Vid antikvarisk kontroll 2005-09-29 visade sig arbetena på staketet vara utförda på
ett sådant sätt att de inte kunde godkännas. Efter fördjupad kontroll 2005-10-17
sändes ett PM till Länsstyrelsen i Skåne län med en preciserad lista samt
fotodokumentation över det som behövde åtgärdas. Vid den slutliga antikvariska
kontrollen 2006-03-20 godkändes de omgjorda arbetena.
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Fotodokumentation
Fotografierna tagna före restaureringen.

Fotografierna tagna 2005-09-30, 2006-03-15 och 200702-13, efter restaureringen.

