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Ateljéföreningen Ockra
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Lisa Edman
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Teckning och måleri i akryl och olja. Lek med färgers
och ytors förhållande till varandra, det organiska
i kontrast till det strukturerade resulterar i färgsprakande föreställande målningar i storformat.
Plats: Ateljé i Villa Svea i stadsparken.
Öppet: Ring för bokning.
Kontakt: 0738-40 65 71, 0503-141 54
edman.lisa@gmail.com
www.lisaedman.com, www.ockra.dinstudio.se

Hjo Konstskola

Sedan 1997 har Hjo en verksam konstkola med plats för ca 25 elever. Hjo Konstskola
erbjuder både grundutbildning i fri konst samt eftergymnasialt konstnärligt projektår.
Du kan se elevernas verk vid olika tillfällen under året, bland annat om du besöker
naturreservatet utmed Hjoån. Här har eleverna skapat en skulpturvandring för både
stora och små på temat ”sagans värld” (visas ca maj – november). Läs mer om Hjo
Konstskola på www.folkhogskolan.com, eller följ konstskolan på Facebook.

Norra Pirens konsthall
WC P

Konst och musikuppträdanden i stor utställningslokal i hamnområdet.
Plats: Hjo hamn, alldeles intill Restaurang Bryggan.
Öppet: Hela året vid utställningar.
Kontakt: 0503-10013, 0709-50 95 06
info@restaurangbryggan.com
www.restaurangbryggan.com

FÖRENINGAR

DIN KULTURGUIDE
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Amanda Konsthantverk

Bruksföremål, smycken och konst i keramik, glas
och silver tillverkade av tre lokala konsthantverkare.
Butik och galleri. Plats: Stora Torget
Öppet: Tor-fre 12-18, lör 10-14, juli öppet dagligen.
Kontakt: 0702-18 66 07, 0704-27 26 05
www.amandakonsthantverk.se
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Ninna Mandin
P

Smycken i silver och glas.
Plats: Amanda Konsthantverk vid Stora Torget.
Öppet: Tor-fre 12-18, lör 10-14, juli öppet dagligen.
Kontakt: 0702-18 66 07, ninna.mandin@edu.hjo.se
www.amandakonsthantverk.se
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Hantverksverkstaden Rustik

15 P

I butiken finns hantverk från ett tiotal hantverkare.
Anordnar även workshops med traditionellt hantverk
som bas.
Plats: Falköpingsvägen 8
Öppet: Ons-fre 12-18, lör 11-14
Kontakt: 0503-129 10, 0707-56 47 90 för övriga tider.
info@rustik.nu, www.rustik.nu

WC P 

Skulptur i stengodslera och akvarell. Motiven innefattar eftertänksamma djur, figurer som längtar och
den organiska naturen.
Plats: Ateljé i Villa Svea i stadsparken.
Öppet: Ring för bokning.
Kontakt: 0503-131 86, 0731-59 47 48
ika@hjomail.se, www.ockra.dinstudio.se

Grundaren av Svenskt Tenn, Estrid Ericson, är född och uppvuxen i Hjo. Hennes minnesmärke kan du besöka vid gamla Hotell Royal i Hamnbacken, skapat av Hjokonstnären Yvonne Nimar. Uppe på Stora Torget hittar du David Otto Wretlings ”Kvinna vid
brunnen” och kring henne, de tre sofforna huggna i västgötsk kalksten av Britt-Marie
Jern och Nils-Erik Mattsson. Vid kyrkan står Europa Nostramonumentet som uppfördes
då Hjo 1990 tilldelades en Europa Nostramedalj för sin välbevarade trästad. Mer om
trästaden kan du läsa på www.tretrastader.se.

Går du sedan vidare in i stadsparken och upp på Bellevueterassen kan du hälsa på Carl
Örnemarks ”Erik Läspe och Halte”. Här inne i parken pågår under hösten det återkommande konstevenemanget ”Parklek” som på ett experimentellt sätt visar installationer
och skulpturer ute i det fria. Lite utanför centrum, vid infarten till bostadsområdet Hammarsjorden, kan du se Skårmans ”Hammare”.

P

Drejade bruksföremål i stengods. Gör även konstföremål och offentliga utsmyckningar.
Plats: Amanda Konsthantverk vid Stora Torget.
Öppet: Tor-fre 12-18, lör 10-14, juli öppet dagligen.
Kontakt: 0704-27 26 05, hjokrukmakeri@hotmail.com
www.amandakonsthantverk.se, www.hjosouvenir.com
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Ulrika Winterfeldt

Mattsson och Jim Berggren. Fortsätter du sedan mot hamnen stoltserar här Börje Wahlströms ”Skeppet gör det”. Hjos riktiga ”skepp”, ångaren Trafik, byggdes 1892. Henne
hittar du förtöjd vid piren om hon inte är ute och tuffar på Vättern. 1903 byttes Trafiks
propeller ut - den kan du kika på vid Hamnmagasinet.

Gunilla Sander
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I anslutning till Kulturkvarteret finns två verk. På biografens vägg ser du målningen ”HjoHjo” av Lars-Erik Ström och vid Stadsbibliotekets entré hittar du ”Två vägar” av Nils-Erik
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Utomhuskonst

KONSTHANTVERK

+

Linda Thomas

Paper-cutting, digitala bilder och teckningar. Arbetet
är oftast en blandning av teckning och ett bearbetat
grafiskt uttryck.
Plats: Ateljé i Villa Svea i stadsparken.
Öppet: Ring för bokning.
Kontakt: 0707-27 64 11
www.lindasartanddesign.com, www.ockra.dinstudio.se

I likhet med de flesta svenska städer vilar Hjo på en lång hantverkstradition. Idag är Hjo
en stad där även konsthantverkare och konstnärer frodas, något som vi tagit fasta på
i denna karta. Här har vi samlat flertalet utövare, allt för att du som besökare lätt ska
kunna ta del av det utbud som finns i Hjo.

KONST
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WC P 

Skulpturer i stengods, måleri och grafik. Uttryck och
rörelse är genomgående tema, ofta med hästen som
motiv men även andra djur - allt från apor till harar.
Plats: Ateljé i Villa Svea i stadsparken.
Öppet: Ring för bokning.
Kontakt: 0737-28 15 03, agarberg@yahoo.com
www.agarberg.com

Nio konstnärer i åtta ateljéer visar måleri, grafik,
skulptur, teckning, screentryck, papercutting m.m.
Plats: Villa Svea i stadsparken.
Öppet: Ring Ockra för att boka studiebesök.
Kontakt: 0707-27 64 11, www.ockra.dinstudio.se
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Anna Gärberg

Ateljéförening Ockra

I vackra Villa Svea i stadsparken finns åtta
konstnärsateljéer. Ateljéföreningen Ockra hyr
ut dessa, anordnar Hjo konstrunda varje pingsthelg, Parklek - en utställning i Hjo stadspark,
samt olika kurser.

Hjo Konstförening

Föreningen bildades 1962 och har drygt 200
medlemmar. Två utställningar, studiebesök,
kulturresa och föredrag arrangeras årligen.
Varje år köps konst in som lottas ut bland
föreningens medlemmar.

Hjo Dragspelsklubb

Intresseförening för dragspelare och dragpelsintresserade med cirka 100 medlemmar.
Varje år anordnar Dragspelsklubben den
populära Dragspelsstämman som äger rum i
Hjo Stadspark i början av augusti.
www.hjodragspelsklubb.se

Visvännerna

Visvännerna håller mestadels till på Park
där alla är välkomna att varje månad mellan
september-juni njuta av igenkännande musik,
allsång och gemenskap. Ingen entré!

Årlig konstrunda
Hjo Hembygdsförening

Hjo Hembygdsförenings ändamål är att aktivt
värna och bevara Hjo stadsmiljö och kulturarv.
Föreningen arrangerar också föreläsningar
och studiecirklar.

Hjo Filmstudio

En ideell förening med syfte att främja intresset
för film i konstnärligt och allmänkulturellt avseende. Minst nio gånger per år visas film på
biografen Park och i augusti utomhusbio på
torget. Föreningen är ansluten till Sveriges
Förenade Filmstudios. Enklast blir man medlem genom att gå till en av föreningens filmvisningar. www.hjofilmstudio.se

Hjo Biografförening

Hjo Biografförening är till för att främja biointresset och tillhandahålla film för alla invånare i
Hjo - från de yngsta till de äldsta. Föreningen
visar film på tid och till priser som passar alla!
www.hjobiografforening.se

Varje år under pingsthelgen anordnar Ateljéföreningen Ockra Hjo konstrunda med drygt
70 deltagare, både etablerade utövare och hobbykonstnärer. Rundan är en av Sveriges
äldsta och har kommit att bli ett stort evenemang som drar många konstintresserade
besökare till Hjo.

Skapande Verkstad

Besök Kulturkvarteret Pedagogien och den skapande verkstaden. Här får stor som
liten chans att låta fantasin flöda fritt. Ge form och uttryck åt idéer, lek, skapa och experimentera med dina kompisar, föräldrar, mormor eller farfar. Du kan också skapa tillsammans med vår kulturpedagog. Så välkommen in till Kulturkvarteret och Skapande
Verkstad – en plats där kreativiteten frodas.

Kulturkvarteret Pedagogien

I Kulturkvarteret Pedagogien ryms permanenta och temporära utställningar tillsammans
med bibliotek, turistinformation, skapande verkstad, biograf, lästorg och allmän mötesplats under ett och samma tak.
Utställningarna skiftar under året och bjuder på en bred repertoar på både lokal, regional och nationell nivå. Sommaren 2015 invigs den helt nya utställningen om Estrid
Ericson - grundare av Firma Svenskt Tenn. Om du vill läsa mer om utställningarna och
vad som händer i Kulturkvarteret, gå in på www.kulturkvarterethjo.se eller följ oss på
Facebook www.facebook.com/hjoturistbyra.

Estrid Ericson – grundare av Firma Svenskt Tenn

1894, en månad gammal, kommer Svenskt Tenns grundare Estrid Ericson till Hjo.
På Hamngatan mitt i Hjo, växer Estrid upp tillsammans med sin familj som driver
Hotell Royal och badrestaurangen Bellevue. 19 år gammal tar Estrid realexamen i
Samskolan, samma byggnad där det nuvarande Kulturkvarteret huserar. När Estrid
1924 ärver en liten summa pengar efter sin far Adolf, blir detta startkapitalet till Firma
Svenskt Tenn i Stockholm. I Kulturkvarteret Pedagogien visas den helt nya utställningen
om Estrid Ericson – grundare av Firma Svenskt Tenn. Här illustreras framgången med
Firma Svenskt Tenn och dess inflytande inom designvärlden under första hälften av
1900-talet. Samtidigt speglas det kreativa samarbetet med Josef Frank och andra av
dåtidens främsta formgivare och arkitekter.
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Ateljé Jody
WC
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Färgglada och annorlunda alster:designade stickade kläder, keramikskulpturer
och tovade tavlor. Håller även i kurser.
Plats: Såby Brostugan
Vägbeskrivning: Från Hjo (195:an)
mot Karlsborg.
Efter 11 km sväng vänster in på gamla
Tibrovägen. Ateljé Jody precis efter korsningen i stort gult hus.
Håll utkik efter Holländska träskor på staketet!
Öppet: Ring för bokning
Kontakt: 0738-40 58 66, atelierjody@hotmail.com
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mot Tidaholm
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Blikstorp

mot Skövde

Fridene

Korsberga

Galleri Kyrkby

6

Mofalla

WC P

20

Pellas G Hansson och Rosemarie Pfann visar
bildkonst i olika tekniker.
Plats: Mofalla Kyrkby 4
Vägbeskrivning: Från Hjo (194:an) mot Skövde.
Efter 10 km, höger skylt Mofalla Kyrka/Konstgallerier, fortsätt 1 km: gult hus vid Mofalla kyrka.

G:a

T

MULLSJÖN

Grevbäck

195 mot Karlsborg

7 Elena Vladimirovna Elisson
WC P

Landskap och blommor i akvarell och
porträtt i olja (oftast på beställning).
Impressionisk stil som innefattar spel
med ljus och mycket färg.
Plats: Fjällvägen 5
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Vägbeskrivning: 15 km från Hjo, mot Korsberga/Stenstorp.
Efter ca 3 km från Korsberga, vänster vid Fridene K:a mot Blikstorp.
Efter 600 m: Hackspetten på vänster sida.
Öppet: Ring eller se hemsida för öppettider.
Kontakt: 0502-300 73, hackspetten@hjomail.se, www.hackspetten.nu
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Korsgården

Egen design och tillverkning
av trä- och bildprodukter.
I butiken säljs även hantverk
från flera kända tillverkare.
Plats: Fridene Kyrkby Brogården 2.
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Vägbeskrivning: Från Hjo (195:an) mot Jönköping. Efter ca 5 km
sväng höger mot Korsgården. Efter ca 100 m, sväng höger, efter
dagis, sväng vänster. Vitt hus på vänster sida.
Öppet: ring för bokning
Kontakt: 0703-02 98 49, elena-bagira@mail.ru
www.elissonart.com
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Öppet: Ring så öppnar vi.
Kontakt: 0503-152 11, 0702-69 52 11, 070-64 68 927 rosemarieochpellas@telia.com
www.pellasg.wordpress.com, www.rosemariepf.wordpress.com
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Almnäs bruk

William Haberman

10 WC

Teckenförklaring

Traditionella konstformer som skulptur,
grafik och video som speglar den mänskliga problematiken: liv, död, kärlek och hat.
Plats: Karlslund Tegelmästarens Almnäs.
Vägbeskrivning: Från Hjo (195:an) mot
Jönköping. Efter ca en mil sväng vänster
in till Almnäs Bruk. Kör 2 km, vid korsning följ höger väg 1 km till tegelbruket. Rött hus höger sida, leta efter blå Budda.
Öppet: Ring för bokning.
Kontakt: 0730-36 37 79, wmhaberman@hotmail.com
www.wmhaberman.com

10,15,20,+ Tar emot upp till 10, 15, 20 och över 30 besökare
WC WC för besökare

P

Parkeringsplatser inom 30 m
Nära busshållplats
Trappa in till utställningslokalen
Tillgänglig för rullstolar
Ramp finns att sätta ut

A
B
C
D
E
F
G

Minnesmärke till Estrid Ericson av Yvonne Nimar
“Kvinna vid brunnen”, skulptur av David Otto Wretling
Kalkstenssoffor av Britt-Marie Jern och Nils-Erik Mattsson
Europa Nostramonument
“Hjo Hjo”, målning av Lars-Erik Ström
“Två vägar”, väggkonst av Nils-Erik Mattsson och Jim Berggren
“Skeppet gör det”, skulptur av Börje Wahlström
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Ångaren Trafik
“Erik Läspe och Halte”, skulptur av Carl Örnemark
“Hammare”, skulptur av Skårman
Hjo Konstskola
Biografen Park
Turistbyrå

HJO TURISTBYRÅ
Bangatan 1 B
+46 (0)503-352 55, tourism@hjo.se, www.hjo.eu
Följ oss på Facebook
www.facebook.com/hjoturistbyra
Produktionsår 2015
Hjo kommun tillsammans med deltagande konstnärer, konsthantverkare och kulturföreningar.

