
 
 
 
 

8 
 

NORRA BERGEN (Gamla skolbyggnaden och vattentornet). 
 

GAMLA SKOLBYGGNADEN 
Samrealskolan byggdes 1905-06 på höjden vid Stora bergsgatans slut i norr uppe på norra bergen. 
Ritningen gjordes av byggmästare N J Acksell, Katrineholm och V Foss, Askersund. Byggnaden är utförd 
i beständiga material. Ytterväggar av tegel med slätputs i blekgul ton på fasaderna. Sockel av huggen 
granit. Fasaderna är i dagsläget i behov av underhåll. Baksidan är beväxt med alger, särskilt de kalla 
trappgavelfrontespiserna. 
På den äldre bilden nedan finns texten SAMREALSKOLA på fasaden. Texten togs bort när 
grundskolereformen genomfördes. 
 
Taket var tidigare täckt med tegel.På senare tid har det tyvärr bytts ut mot röd tegelimiterande plåt, s. k. 
”plegel”. Stora fönster med träkarmar målade i mörkbrun nyans. 
 
Senaste renoveringen utfördes enligt uppgift under 1980-talet. 
 

   
 Bild, förmodligen från 50-talet.             Bild 2017, byggårtalet finns kvar. 

 

      
 Entrédörren               Fönster med ”solbänk” av kalksten som vid fönster  
               övertäckts av svart plåt 
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Skolan från sydväst från planen bakom stadskyrkan.        Skolan långt bort i fonden på Stora Bergsgatan. 

 

Värderingar  
Skolbyggnaden är bevarandevärd ur kulturhistoriska och miljömässiga skäl i stadsbilden. Byggnaden har 
beteckningen q i gällande detaljplan. 
Skolbyggnaden är ett blickfång i stadsbilden, en tanke som framfördes i många städer i början på 1900-
talet. Då ville man att skolorna som byggdes skulle vara vackra och vara placerade på tydliga platser i 
staden. 
Skolan är i sig en ganska enkel byggnad med symmetrisk fönsterplacerig. På norra sidan är några fönster 
igensatta. Den har inga tillbyggnader. Trapphusen ligger på gavlarna. 
Entrédörren med överljus är original. Dörromfattning i rusticerad puts. Trappa med skrapjärn för leriga 
skor. Många Askersundsbor har minnen från den här byggnaden. Trappgavelmotivet är ett ovanligt motiv 
i våra trakter men är förmodligen ett exempel på ”historiseringen” som var vanlig i arkitekturen i början av 
1900-talet. Örebro slott fick en trappgavel vid samma tid. Annars hör trappgaveln mer hemma i 
medeltidens byggnader.  
 

   
Entrésidan med stensockel. Marken har sjunkit så att            Förhållandet mellan vattentornet och skolan. 
grundstenarna kommer fram 

 
Askersundsbostäder AB har köpt skolan och en stor del av området vid Samrealskolan och vattentornet 
på Norra Bergen.  
Planer finns att bygga om skolan invändigt till lägenheter. Ytterligare ett antal hus i området finns med i 
planerna. Det finns ytor som kan bli aktuella för nybyggen inom området. Vattentornet kan komma att 
ingå i sammanhanget. Några vattentorn har byggts om till bostäder. (Kumla)  
Bakom (norr om) nuvarande skolbyggnad finns en byggrätt för skoländamål. Detta framgår av 
detaljplaneutsnittet nedan Här har tidigare legat bostadshus. 
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Viktiga punkter vid renovering och ev. ombyggnader. 
 Entréporten behålls. 

 Fönsterstorleken behålls. Vid ev. fönsterbyte skall karm och bågbredder och indelning behållas. 
Behåll gärna bågarna också och sätt energiglas i innerbågen i stället för att byta fönster. 

 Fasaderna behålls putsade utan tilläggsisolering utvändigt. 
 

Övriga synpunkter att förhålla sig till i ett varsamhetsperspektiv 
 Takplåten bör på sikt bytas mot tegelpannor. (ej betongpannor).  

 Eventuell tillbyggnad/ motbyggnad bör ske på norrsidan. Utförs gärna med en glasad länk.  

 Kulörer på trä och fasad undersöks innan ommålning. Kulörer skall godkännas av 
stadsarkitekten. Antikvarisk medverkan skall ske vid renoveringen. 

 Invändiga kvaliteter skall klargöras av antikvarisk medverkande vid anpassning till bostäder. 
 
 

VATTENTORNET 
 

Bakgrundshistorik 
När man skulle bygga ett nytt vattentorn fanns två alternativ att välja på. Ett var att bygga ett torn på 
Norra Bergen för 105 000 kronor. Det andra var att bygga en vattenbehållare på Väderkvarnsbacken, 
med filter och nytt maskineri i Askersund för 106 000 kronor. Precis som i dag gällde det att hålla i 
plånboken för politikerna, så det fick bli det billigaste alternativet. Själva tornet är 31 meter högt, men från 
den lägsta punkten i staden skiljer det 46 meter. 
 
I kommunens bevarandeplan från 1993, kan man läsa att tornet har ett stort kulturhistoriskt värde och är i 
högsta grad bevarandevärt. Det kan väl också sägas att det inte var alla i Askersund som tyckte om 
tornets placering en gång i tiden. Några ansåg att Askersunds mjuka runda horisontlinjer stördes av 
vattentornet. Det var då det! Man kan dra en parallell med de diskussioner som idag pågår i många större 
städer där höga tornliknade byggnader planeras för att manifestera staden eller en politisk styrka. 
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Bilden när tornet  började byggas i början på 1900-talet. 

 
Vattentornet är byggt med arkitektonisko omsorg om detaljer i murverk med figurativ murning och inslag 
av granitsten. Vacker bearbetad granitsockel med profilerad och krysshamrad slät avslutning mot 
tegelmurningen. På södra sidan finns ett parti där tegelstenen frusit sönder i ytan. På några ställen nedtill 
har mekaniska skador uppstått p g a åverkan. 
 

Värderingar  
Vattentornet är i högsta grad bevarandevärd ur kulturhistoriska och miljömässiga skäl i stadsbilden. 
Tornet är tillsammans med kyrkorna ett markant inslag i stadens siluett. Tornet är byggt i gedigna 
material och kräver inte så mycket löpande underhåll. Byggnaden borde ha q-märkning i kommande 
detaljplan. 
Tegelvattentornet i Kumla byggdes 1992 om till bostäder. Vid ombyggnad till bostäder krävs att en hel del 
fönster tas upp i fasaden. Detta kan gå att utföra utan att det förvanskar tornet. Hiss och utrymning tar 
plats och en del avsteg från nybyggnadsnormen krävs. Man bör utreda förutsättningarna. Med lite fantasi 
kan här skapas användbara ytor. En servering i toppen kan kanske åstadkommas.  
 

   
Vattentornets topp var från början klätt med träspån.            Entrédörren i tidens anda  
På senare tid klätt med kopparplåt.            tidstypiska stora gångjärnsbeslag 

 

   
Vacker avslutning upptill med tegelornamentik och list och vackra detaljer av krysshamrad granit. Fönsterbågar i trä 
I stort behov av omhändertagande. Viss åverkan få fasaden förekommer på norrsidan. 
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Viktiga punkter vid renovering och ev. ombyggnader. 
 Entréporten behålls. 

 Fönster behålls. Ev. nya fönster kan tänkas om de placeras på ett vackert sätt i fasaden. 

 Fasaderna behålls och lagas där tegel frusit sönder. 
 

Övriga synpunkter att förhålla sig till i ett varsamhetsperspektiv 
 Eventuell tillbyggnad / motbyggnad kan ske på norrsidan där en förfallen träbyggnad finns idag. 

Man kan bygga i två våningar enligt planen. 6m höjd. En detaljplaneändreing måste till om man 
skall bygga nya bostäder i området.  

 Kulörer på träsnickerier undersöks innan ommålning. Kulörer skall godkännas av 
stadsarkitekten. Antikvarisk medverkan skall ske vid renovering, om- och tillbyggnader. 

 Invändiga kvaliteter skall klargöras av antikvarisk medverkande vid anpassning till bostäder. 
 
 

 
Gällande detaljplan från 1993 över Norra Bergen 
 

Omgivningen 

   
 Vy norr om vattentornet               Tornet från sydost. 
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Gamla oregelbundna kvarteret sydost om skolan              Gångvägarna mot äldreboendet i nordost 

 

 
Bild från nordost. 

  


