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Hedeskoga skola – Karaktärisering och 
kulturhistorisk värdering 

Områdesbeskrivning 
Hedeskoga är ett samhälle strax norr om staden Ystad och ligger längs vägen som går mellan 
Bjärsjöholm och Öja. Gårdarna och torpen som lydde under Bjäresjö gods låg längs denna väg, 
idag kallad Hedeskogavägen, där också kyrkan är placerad. Bymiljön har lång historisk kontinuitet 
där bl.a. kyrkan från 1100-talet och skolan från tidigt 1900-tal utgör blickfång och en naturlig 
mittpunkt i byn. 

Kort historik 
I Hedeskoga har det bedrivits utbildning sedan 1810-talet. Till en början gavs utbildningar i 
fattighusets västra del men från år 1823 uppfördes ett nytt skolhus (idag församlingshemmet). 
Skolverksamheten bedrevs till en början genom kyrkans försorg. Skolan utökades allteftersom 
och år 1884 gjordes en större om- och tillbyggnad. I början av 1900-talet infann behovet av att 
utöka skolverksamheten. År 1905 stod dagens skolbyggnad färdig på södra sidan om 
Hedeskogavägen. 

Hedeskoga skola - Kronologi i korthet 

År 1905 Nybyggnadsår. En tvåvånings rektangulär byggnad i tegel med nyklassicistiska 
stildrag uppförs längs Hedeskogavägen. Ingång på östra gaveln (se fig 1). Lärare 
inhystes vid tidpunkten i den gamla skolan (nuvarande församlingshemmet) 

1910-tal En lärarbostad i samma nyklassicistiska stil uppförs på den sydöstra delen av 
tomten. Till lärarbostaden skapas en liten fruktträdgård i söderläge. 

1928  Huvudbyggnaden förses med en tillbyggnad, den som idag ger Hedeskoga skola 
dess karaktäristiska T-form. Tillbyggnaden huserade skolbespisning, lärosal och 
gymnastiksal. 

 

1960-90-tal Skolbyggnaden genomgår en större exteriör och interiör ändring där bl.a. 
fönster byts ut mot vita, pivåhängda dito utan spröjs. På baksidan av 
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huvudbyggnaden tas ett större fönsterparti upp i väggen. Skolgårdens 
främre delar omdisponeras något. Lärarbostaden inreds för 
förskoleverksamhet. En mindre tillbyggnad tillfogas den f.d. 
lärarbostadens östra fasad. 

1990-idag En ny låg tillbyggnad för förskoleverksamhet tillfogas huvudbyggnaden 
mot öst (2010-tal). Delar av skolgårdsmiljön omdisponeras. 
Huvudbyggnaden och lärarbostaden förses med nya tak av rött lertegel, 
tidigare gråsvart eternit. Huvudbyggnadens fönster ersätts med nya, vita 
pivåhända fönster med löstagbar spröjs. 

Byggnadsbeskrivning och kulturhistorisk bedömning 
För bedömningsgrund, se Bilaga 1: Värderingskriterier, KMV-forum, framtagna i samarbete med 
Ystad kommun, hösten 2017 

Skolbyggnad 

Uppförd: 1905 
Arkitekt: Nils Nordén, Skolmästare 
Ombyggd/utökad/ändrad: 1928, 1990-tal, 2010-tal 
Status: Utpekad i bevarandeprogram för Ystad byar, 1985 

Kulturhistorisk bedömning 
Ursprunglig skolbyggnad som genomgått flera om- och tillbyggnader men som till delar fortsatt 
bevarat sin nyklassicistiska karaktär. 1930-talets tillbyggnation är utförd i samma stil och med 
samma material som de ursprungliga delarna. Senare tillkomna fönster förtar något upplevelsen 
av fasaden. Tidigare fönstersättning inåtgående, sidohängda och kopplade träfönster med 2 lufter 
och mellanliggande glasdelande spröjs. Tillbyggnationen i ett våningsplan från 2010-talet är till 
form, höjd och material anpassad till huvudbyggnaden men dess fasad mot Hedeskogavägen 
(idag inlastning) förtar något upplevelsen av platsen. 

Kulturhistoriskt värde: 2 
miljöskapande: ja - del i skolmiljön 

Lärarbostaden 

Uppförd: omkr 1920-tal 
Ombyggd: interiört ombyggd 1980-1990-tal. Exteriört oförändrad med undantag för en enklare 
tillbyggnad mot öst. 
Ursp. Funktion: Lärarbostad 
Nuvarande funktion: Förskola 
Status: Utpekad i bevarandeprogram för Ystad byar, 1985 

Kulturhistorisk bedömning 
Ursprunglig lärarbostad i nyklassicistisk stil som till sitt yttre är välbevarad med bl.a. ursprunglig 
tegelfasad med markerade hörnpilastrar och takfortsgesims, putsad fasad mot väst, ursprungliga 
sidohängda fönster av trä med mellanliggande och genomgående spröjs. Senare tillbyggnad mot 
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öst förtar något byggnadens karaktär – denna del bör enkelt kunna återställas utan att lämna 
betydande spår. 

Kulturhistoriskt värde: 2 
miljöskapande värde: ja - del i skolmiljön 

Skolmiljö / omgivningar 

Uppförd: 1906 
Ombyggd/ändrad: 1960-, 1990, 2000-tal 
Ursp. Funktion: Skolmiljö 
Nuvarande funktion: Skolmiljö 
Status: Utpekad i bevarandeprogram för Ystad byar, 1985 

Kulturhistoriskt värde: 2 
miljöskapande: ja 

Kulturhistorisk bedömning 
Kuperad skolgårdsmiljö som genomgått ett flertal förändringsarbeten över tid. Rester av fruktträd 
och troligen ursprunglig växtlighet (syrén) återfinns i den fd. lärarbostadens trädgård, strax söder 
om byggnaden. 

Samlad kulturhistorisk bedömning 
Hedeskoga skola utgör tillsammans med kyrkan, kyrkogården och den äldre bebyggelsen längs 
Hedeskogavägen de äldsta och starkaste identitetsbärarna i bymiljön där skolverksamhet bedrivits 
sedan början av 1800-talet.  

Skolans historiska koppling till kyrkan och vidare utveckling genom utbyggnad och 
omlokalisering centralt i byn visar på ett starkt samhälls- och socialhistorisk värde och utgör ett 
välbevarat exempel på hur folkskoleutvecklingen skedde i Sverige med start i och med 
folkskolestadgan år 1842.  

Skolbyggnaderna som uppförs under början av 1900-talet innehar arkitekturhistoriskta värden 
genom sin tydliga nyklassisitiska karaktär med tidstypiska material och detaljer som fasader i 
handslaget tegel med profilerad tak- och fasadgesims som tillsammans med den branta takformen 
och ursprunglig fönstersättning (undantag för fönstermaterial- och hängning på skolbyggnad). 
Skolbyggnadens centrala, och lärarbostadens integrerade, läge i skolmiljön visar exempel på 
folkskolans och läraryrkets status och utveckling under 1900-talets första decennier. 

Lärarbostadens bevarade fruktträdgård utgör miljömässiga kvalitéer och förtydligar något 
lärarbostadens intima koppling till skolmiljön i sin helhet. 

Värdefulla karaktärsdrag: 

• Skolans kontinuitet med oavbruten verksamhet alltsedan 1800-talet 
• De tidiga 1900-talsbebyggelsens ursprungliga volymer, planform, tegelfasader och 

tegeldetaljer i nyklassicistisk stil 
• Den ursprungliga skolbyggnaden och lärarbostaden som en del i beskrivningen av 

folkskolans utveckling på landsbygden. 
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• Skolbyggnad och lärarbostadens rumsliga placering och förhållande till varandra i den 
samlade skolmiljön. 

• Ursprunglig fönster- och dörrsättning på ursprunglig skolbyggnad (ej material, 
fönsterindelning) 

• Ursprungliga sidohängda fönster med genomgående spröjs. 
• Dörrar av trä på fd. lärarbostaden 
• Delar av bevarad trädgård med fruktträd och buskage i anslutning till lärarbostaden 

Framtida förhållningssätt 
• En utveckling av skolmiljön genom om- och tillbyggnation bör ses som möjlig. Ny 

bebyggelse bör genom sin utformning och placering förhålla sig till den tidiga 1900-
talsbebyggelsen på platsen. 

• Skolbyggnadens östra och södra fasader har omändrats varför tillbyggnation bedöms som 
mer lämplig på dessa platser. 

• Lärarbostaden utgör den bäst bevarade byggnaden och bör (liksom de äldre delarna av 
skolbyggnaden) bevaras och ingå i skolmiljön. En enklare tillbyggnad i trä vid den östra 
fasaden kan avlägsnas för att återbörda byggnaden ursprungliga kvalitéer. Tillbyggnad bör 
undvikas. 

• Ny bebyggelse kan prövas i ett nytt läge längre söderut. Krav bör ställas avseende 
byggnadshöjd och anpassning på platsen med hänseende till den samlade skolmiljön och 
kyrkans totalhöjd (högsta byggnaden på platsen). 

• Ny bebyggelse i skolområdet närmast Hedeskogavägen bör förhålla sig så att kopplingen 
mellan skolbyggnaden och lärarbostaden fortsatt kan uppfattas i bymiljön 
(Hedeskogavägen). 

Förslag på skyddsbestämmelser 

Skolbyggnaden (äldre delar) 

q1 Byggnaden får inte förvanskas gällande fasad- eller takutformning samt fasad- och 
takmaterial. Tegelfasader, lisener och listverk skall bevaras. 

k1 Ändringar skall göras med hänsyn till ursprungliga material och kulörer. 

k2  Tak av rött lertegel eller tak av grå eternitplattor 

k2  Tegelfog skall vara pärlfog lika befintligt utseende 

r  Byggnad får inte rivas (gäller även 1920-talet tillbyggda delar.) 

Lärarbostaden 

q1  Byggnaden får inte förvanskas gällande fasad- eller takutformning samt fasad- och 
takmaterial (gäller ej tillbyggnad av trä längs östra fasaden). Tegelfasader, lisener och 
listverk skall bevaras. 

k1 Ändringar ska göras med hänsyn till ursprungliga material och kulörer. Fönster skall vara 
sidohängda, nätta träfönster med genomgående, kittade spröjsar lika befintligt. 
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k2  Trädplanteringar skall vara fruktträd, 5 st 
 

k3  Markvegetation söder om fd. lärarbostaden skall vara gräs. Inslag av planteringar och 
buskar får förekomma. 

r  Byggnad får inte rivas 

Källor 

Bevarandeprogram för byarna i Ystad kommun, Ystad kommun, år 1985 

Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, Unnerbäck Axel, RAÄ, 2002 

Informant: 
Stenman, Mårten – Fotounderlag samt kortare samtal i samband med platsbesök, April 2019 

Bildbilaga 

Kyrk- och skolmiljön vid angörande från Hedeskogavägen i väst. I bilden skymtar den gamla skolan till vänster i 
bild (idag församlingshem), bakom den kyrkan och på motsatt sida Hedeskoga ”nya” skola med karaktäristisk 
tillbyggnad mot gatan. Foto dec 2016 
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Figur 1. Hedeskoga skola i början av 1930-talet. Bilden föreställer den östra fasaden innan 2010-talets 
tillbyggnad. 

  
Flygfoto år 1957 Flygfoto år 2018 
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Utdrag ur bevarandeprogram för Ystad byar, år 1985 
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Flygfoto (drönare), april 2019 

 
Vy mot öst från Hedeskogavägen. På bilden ses kyrkan, gamla skolan (idag församlingshem) och nya skolan till 
höger. 
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Huvudbyggnaden sedd från Hedeskogavägen, vy mot öst. På bilden ses 1920-talets utskjutande och 
karaktäristiska tillbyggnad. Till höger i bild skymtar den ursprungliga byggnadskroppen. 

 
Huvudbyggnadens fasad mot syd. Fasaden har fått en ny fönstersättning. Till höger skymtar nybyggnationen i ett 
våningsplan från tidigt 2000-tal. 
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Lärarbostaden fasad mot norr och väst. Byggnadens höga läge i landskapet kan ana en historisk koppling till 
lärarens status och översikt över skolgården. 

  
T.v. Lärarbostaden, exempel på ursprunglig fönstersättning i fasad mot norr. Fönster i tre lufter, sidohängda, av 
trä, mellanliggande och genomgående spröjs, hörnjärn, målade i vit kulör. T.h. med kalkbruk putsad fasad mot 
väst, avfärgad i en tegelröd kulör. 



 

11 (12) 

 

Lärarbostaden med tillhörande trädgård samt delar av skolbyggnadens södra fasad, vy mot norr. I bilden skönjas 
en senare tillkommen tillbyggnad på lärarbostaden vilken i någon mån förtar uppelvelsen av byggnadn – 
tillbyggnaden bör enkelt kunna avlägsnas och fasaden återställas. Fruktträd skänker miljöskapande värden och 
förstärker lärarbostadens historiska funktion och koppling till platsen. 
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Bilaga 1 Värderingskriterier, KMV-forum, framtagna i samarbete med Ystad kommun, hösten 
2017 
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