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I eget tempo kan du göra en

SJÄLVGUIDAD TUR
GENOM VACKRA TRÄSTADEN HJO

7

17 platser

På sjutton platser i den gamla staden finns skyltar med QR-koder. Här har
vi samlat 12 av dessa. Scanna och ta del av Hjos historia.

1

”E.B. Ohlssons” Stora Torget 9
Redan på 1880-talet fanns här en manufakturaffär, det vill säga en enklare form av
tillverkningsindustri.Vanligt var att flera hantverkare samlades i samma lokal och arbetade under
gemensam arbetsledning. 1911 övertogs butiken sedan av E.B. Ohlson. Under detta namns drevs
butiken till 2006, således under 95 år.
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Stadshuset

Stora Torget
Hjo Stadshus är byggt i ett nedtonat funktionalistiskt formspråk med
klassiska drag. Byggnaden är ritad av arkitekt Birger Jonson och är en
god tidsrepresentant för det sena 1930-talets arkitektur.

Hjo Stadspark
Villan fanns redan, till skillnad från de flesta av parkens övriga villor, vid invigningen av Hjo
Vattenkuranstalt 1878. Den var byggd som privatbostad, av sten med slätputsade fasader,
vilket skiljer den från de övriga husen i parken.Villan försågs med stora rikligt dekorerade
balkonger av trä i så kallad ”Schweizerstil”. I en tid där arkitekturen hyllade symmetri och
formell regelbundenhet ansågs detta pittoreskt och trevligt. Under 1930-talet försvann många
av de sirliga utsmyckningarna på balkongerna och viss förändring av exteriören genomfördes.
Under 2000-talet har alla de fyra större balkongerna rekonstruerats i utbildningssyfte och med
statsbidrag, och huset närmar sig igen sitt ursprungliga utseende.Villan används sedan många år
som förskola. Upptäck mer om Villa Götha genom att scanna QR-koden vid platsen.

9

Sjögatan 1
Storskolan har tidigare varit fattighus, skola, speceributik, glasmästeri men är numera bostad.
Här på Skolbryggan nedanför har genom årens lopp nariga och rödfnasiga kvinnohänder
skurat en lång rad med dukar, sänglinne och så kallade kortvaror (husgeråds- och
sybehörsartiklar). Skurandet har dock upphört och nuförtiden är bryggan en plats där
vi istället kopplar av - där vi Hjobor gärna tar oss ett kvällsdopp eller njuter av vyn över
Vättern.
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När du står här vid det Lutherska Missionshuset, passa på att blicka mot Sjögatan. Precis där
gatan svänger ser du det gamla ”Gästis” från början av 1880-talet. På den tiden var det inte
bara gästgiveri utan också stall, skjutsstation och samlingslokal för köpmän och hantverkare.
Få reda på mer om Gästis genom att scanna QR-koden vid platsen.

Kakelugnsmakargården

Hantverksgatan 1
Precis som namnet anger, bodde här en gång i tiden en
kakelugnsmakare, Hjalmar Hallberg. På tidigt 1800-tal fanns
ingen industri i Hjo att tala om men desto fler verksamma
hantverkare. 1805 fanns närmare bestämt 43 mästare som
utövade 18 olika hantverk, och många höll till på gårdarna
kring denna lilla pittoreska kullerstensgata. Kardunsmakare,
repslagare, tenngjutare och kopparslagare, för att
nämna några, och så Hjalmar Hallberg
förstås. Här i Kakelugnsmakargården
bodde han tillsammans med sin
dotter Anna, som för övrigt på
sin tid ansågs vara Hjos sötaste
flicka. Därav fick hon
namnet ”vackra Anna”.
Scanna QR-koden vid platsen för
att få reda på mer.

6

Villa Svea

Hjo Stadspark
Denna trevåningsvilla, byggd 1892, kallades på nybyggnadsritningarna för
”hotellpavillon”, med ett tjugotal hotellrum tillhörande vattenkuranstalten.
Villan har genomgått märkvärdigt små utvändiga förändringar sedan
byggnadstiden. Idag innefattar byggnaden restaurangverksamhet,
hälsoaktörer och konstnärsateljéer. Mer info får du när du scannar QRkoden vid platsen.

Villa Eira

Hjo Stadspark
En trevåningsvilla byggd 1892 som ursprungligen innehöll bostäder på de övre våningarna och
”laboratorium” samt läkarmottagningar med väntrum för vattenkuranstaltens badgäster - I och II
klass - på nedre plan. Alla bostäder hade egna balkonger med små tak. Eira har under 2012 och 2013
genomgått stora utvändiga renoveringsarbeten som syftat till att bevara och på vissa håll förtydliga
dess 1800-talskaraktär. De båda nedre våningsplanen har under de senaste decennierna använts som
vandrarhem. Notera även det lilla huset mittemot, mot parkeringen. Detta byggdes samtidigt som
Eira 1892 och kan ursprungligen ha varit ett uthus till Villa Eira, innehållande redskapsbod, vedskjul
och några bås för utedass. Mer om Villa Eira när du scannar QR-koden vid platsen.
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Prästgården

Hantverksgatan 7
Här, i prästgårdens trädgård, togs bröllopsfotot på skalden
och akademiledamoten Bo Bergman när han 1905 gifte
sig med en annan av Hjos vackra flickor, prästens tös
Hildegard. Bo Bergman hade dock ett kluvet förhållande
till idyllen Hjo och skrev långt senare en dikt som börjar
så här:
”Det var en liten,
liten stad,
där rann
en liten å,
och i den lilla
staden
var alla ord
så stora
och alla människor
så små.”

Regeringsgatan 6
Stadsgården har innehållit flera verksamheter genom årens lopp. Här fanns en gång i tiden
stadens rådstuga, telegrafstation, lånebibliotek och polisstation med tillhörande häkteslokaler.
Inne på den stora gården, ner mot Hjoån, fanns tidigt ett garveri och på gårdsplanen övade
stadens ”elitbrandkår” under ledning av kontorschef K.G. Swedenborg. I brandstationens
höga torn hängdes slangarna på tork.Varje kväll tände man en lampa i tornets högsta fönster
för att hålla trästadens största fara borta, ”den röda hanen”. Än idag kan du om kvällarna se
ljuset tändas i tornet. I gårdens byggnader idag finns privatbostäder, snickeriverksamhet och
hantverkslokaler.

Villa Götha

Storskolan

Före detta Lutherska Missionshuset Torggatan 5
Den här byggnaden kan vara ett av Västergötlands äldsta i sitt slag, om inte det äldsta.
Till sin omedelbara närmiljö hör, förutom ett dekorativt staket med grindar mot gatan, även
ett litet falurött uthus, renoverat med statsbidrag i mitten av 1990-talet. Dess närmaste
granne är därtill Hjo Missionskyrka. De båda missionshusen ger en bild av folkrörelsernas
utveckling i slutet av 1800-talet och anses därför vara kulturhistoriskt intressant. Byggnaden
är idag privatbostad.

Stadsgården
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Eirapaviljongen Hjo Stadspark
Eirapaviljongen blev det sista huset att byggas i parken specifikt för
vattenkuranstaltens gäster. Det byggdes för rekreation, sällskapsliv och
andaktsstunder, med en läsesalong för II klassens gäster. Här bedrivs sedan
många år tillbaka restaurangverksamhet. Huset är ritad av Lars Kellman, som
även ritade de nio små badhytterna nere vid Guldkroksbadet.

Societetshuset, varmbadhuset

Hjo Stadspark
Här i Hjo Stadspark låg i slutet av 1800-talet en vattenkuranstalt. Varmbadhuset som du ser här
var Vattenkuranstaltens kärna – en påkostad byggnad som skänkte anläggningen sin status. Hit kom
gästerna för att få olika sorters behandlingar i form av massage, sjukgymnastik, elektriska ljusbad och
Nauheimerbad med flytande kolsyra. Man erbjöds också varma och kalla bad. Det invigdes 1878 och
var vattenkuranstaltens första, stora nybyggnad. Vattenkuranstalten drevs fram till 1935.
Idag inryms ett experimenthus för stora och små i byggnaden. Det har även tidigare varit ett
Vätternakvarium och ett fjärilsmuseum. Mer info om societetshuset och kurorten när du scannar
QR-koden vid platsen.

