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Yttrande angående förändring av detaljplan över kvarteret Jägaren, Askersund 

Örebro länsmuseum har fått kännedom om en eventuell förestående rivning av Folkets Hus i 

kvarteret Jägaren, Askersund. En av museets uppgifter är att bevaka länets kulturarv för framtida 

bevarande och vill av den anledningen lämna följande synpunkter i frågan.  

Byggnadens historiska sammanhang 

Folkets Husrörelsen uppstod i slutet av 1800-talet som en följd av ett samhälleligt missförhållande.  

Den framväxande industrialismens arbetstagare reagerade mot låga löner, svåra bostadsförhållande 

och bristande demokratiskt inflytande i samhället.  Ett led i kampen för en bredare demokrati och 

bättre levnadsförhållande var att organisera sig i fackföreningsrörelser och byggandet av egna 

samlingslokaler där åsikt- och yttrandefrihet gällde för alla. Folkets husbyggnader som uppfördes 

över hela landet blev en maktsymbol för demokratirörelsen och folkets röst.  

En rivning av Folkets Hus byggnaden i Askersund innebär inte bara att en karaktärsbyggnad med 

höga kulturhistoriska värden försvinner och att stadsmiljön förlorar en av de få kvarvarande 

jugend/1920-talshus i Askersunds stad1, utan dessutom att staden utplånar en del av sin identitet 

med förankring i arbetarrörelsens historia.  

Byggnadens miljömässiga sammanhang 

Museet kan som sakkunnig i byggnadsantikvariska frågor framhålla att bedömningen lilla q i 

detaljplanen kvarstår oförändrad, oavsett om detaljplanen ändras.  Vår bedömning är att ett 

rivningslov för byggnaden därmed strider mot detaljplanens intensioner i kvarteret Jägaren. 

Askersunds stadskärna är Riksintresse för kulturmiljövården för att staden bibehållit en genuin 

stadskärna och som det framgår av Översiktsplanen2 ska kommunen: 

” Värna om och utveckla våra kulturmiljöer” 

”• Ta hänsyn till stadslivsmanifestet …som slår fast att bilden av Askersund med idylliska byggnader  

som karaktäristiska inslag är en tydlig framgångsfaktor”3 

                                                                 
1
 ”Bevarandeplanen för Askersunds stad” (ÖLM 1993), 

2
 Askersunds kommun Översiktsplan 2015 – 2025  sid. 73. 

3
 Stadslivsmanifestet s. 8. 



 

 

 

 

Museets råd till Askersunds stad är att betrakta byggnaden i den småskaliga staden som en tillgång 

och resurs och därigenom verka för att uppfylla miljömålet ”God bebyggd miljö” 

Beslut i ärendet har fattats av enhetschef Elinor Magnérus efter föredragning av byggnadsantikvarie 

Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. 
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