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SKOLAN 2 (Kanslihuset Sjöängsskolan). 
 

Sjöängsskolan skolkontoret gamla sjukstugan 
Bakgrundshistoria 
Det praktfulla huset byggdes 1909 till sjukstuga med 20 vårdplatser. Bygget kostade 50 000 kronor och 
invigdes i september 1909. När sjukstugan invigdes fanns det inga andra hus på tomten. Närmast låg 
Kristinahemmet. 
På 60-talet byggdes Sjöängsskolan på tomten och det har gjort att gamla sjukstugan inte är så 
framträdande längre. 
I slutet av 1800-talet fanns sjukstugan inrymd i övervåningen på fattighuset på söder. 
Under 1896 uppgick patientantalet till nära 100 personer. Behovet av en ny sjukstuga var stort vid den 
här tiden. Många i Askersund tyckte det var en olägenhet. Det räckte att vara sjuk. Kontakterna med de 
fattiga i huset var inte särskilt upplyftande ansåg stadens beslutsfattare. År 1904 framhöll dåvarande 
stadsläkare Torstensson i Askersund att sjukstugan var utsatt för eldfara. Fattighjon bodde i rummen 
under sjuksalarna. 

 
En äldre bild av byggnaden med rundade takkupor.                  Här har förmodligen vinden inretts och takkuporna  
                        blivit fler och raka i överkant. Oljepanna är installerad 
.  

Första tänkte man bygga sjukstugan på Södra Udden, men staden ägde för lite mark där för att kunna 
genomföra bygget. Istället byggdes sjukstugan på Sjöängen, där staden kostnadsfritt upplät ett halvt 
tunnland. Bruksägare Cassel på Stjernsund skänkte år 1920, 25 000 kronor för en påbyggnad av 
sjukstugan på den norra sidan. I början på 40-talet satsade landstinget 585 000 kronor på en helt ny 
sjukstuga med 39 vårdplatser. En del av nuvarande vårdcentralen. 
Tegelhuset användes också under en lång period efter sjukhusepoken till kronikerhem. 
 

  
Tegelskarven för tillbyggnaden är i liv med ”tornet”.    Takkupor har byggts om. 
”Cassels” tillbyggnad. 
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Stilhistoria 
Byggnaden är ett bra exempel på den tegelarkitektur som var allmän vid den tiden i offentliga byggnader. 
Skolor, sjukhus, sanatorier byggdes i stor omfattning vid den tiden. Även kyrkor och vattentorn. 
I anslutning till portar murades ofta teglet i mönster som här vid huvudentrén. Byggnaden med sockel av 
granit som står emot påfrestning i marknivå, kalksten en bit upp och sedan tegel som är ett beständigt 
fasadmaterial. Smiden i grova dimensioner i nationalromantisk anda. Hög materialkvalitet som står sig. 
 

          
Huvudentrén med tegelornamentik.                   Utbyggnad på norra sidan. Övre delen ser ut att  
                     vara från 1960 talet då skolan byggdes 

 
Byggnaden är inte betecknad q i gällande detaljplan. Denna byggnad var ej omskriven i 
kulturinventeringen 1993 men har stort bevarandevärde i sin arkitektur och gestaltning. Byggnaden är 
också ett bra exempel på den sociala utvecklingen i början av 1900-talet. Den bör märkas med q vid 
planändring. 
 

Viktiga punkter vid renovering och ev. ombyggnader. 
 Entréporten behålls och renoveras. 

 Fönsterstorlekar och indelning behålls. Vid ev. fönsterbyte skall karm och bågbredder och 
indelning/spröjsning behållas. Behåll gärna bågarna också och sätt energiglas i innerbågen om 
man skall energieffektivisera. 

 Fasaderna behålls i nuvarande utseende med fina tegelmurningar och dekorationer på några 
ställen. 

 Sockeln och entrétrappan av granit och kalksten behålls. Smidesräcken behålls. 
 

Övriga synpunkter att förhålla sig till i ett varsamhetsperspektiv 
 Överbyggnaden på utbyggnaden på norra sidan bör studeras och helst anpassas bättre till 

helhetsarkitekturen. Kanske finns foto på tidigare utseende? 

 Kulörer på dörrar och fönster undersöks innan ommålning. Kulörer skall godkännas av 
stadsarkitekten. Antikvarisk medverkan skall ske vid renovering och ombyggnad. 

 Invändiga kvaliteter skall klargöras av antikvarisk medverkande vid kommande anpassning till 
verksamheten eller ombyggnad. 

  


