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INTRODUKTION

Vi bär på ett kollektivt
minne - en tyst kunskap om
vårt arv och vårt förflutna
- utvald av dem som skrivit
ner historien. Men vem
anses viktig nog att bli
ihågkommen? Och vem får
bestämma vilka historier som
berättas?
I form av en stadsvandring
och genom berättelserna i
den här boken vill vi ge en
röst till den historia som
hittills har varit dold eller
blivit glömd, den om kvinnor.
Alla behöver förebilder, och
vi måste se till att fler
känner sig representerade i
historieskrivningen.
Boken är ett resultat av en
kurs på Chalmers Arkitektur
hösten 2016 och kan ses
som ett komplement till
den redan tillgängliga
historieberättelsen.
Vi önskar er en trevlig
promenad!
Frida Svensson och
Nike Linderoth
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HJO
Historien börjar redan år 1406 då Filippa av England,
endast 12 år gammal, gifter sig med Kung Erik
av Pommern och samtidigt kröns till drottning
av Sverige, Danmark och Norge. Åren när Erik är
bortrest är hon ensam regent över hela Norden.
Erik och Filippa är medvetna om sin ställning och
använder alla tillgängliga strategier för att stärka
sin kungliga position, en av dessa är grundandet av
städer.

DROTTNING FILIPPA

Filippa har ett starkt och nära förhållande till
Vadstena kloster, där hon år 1415 blir medsyster.
Med detta som nav bygger hon upp en betydande
maktställning i Sverige samtidigt som Vadstena
expanderar och klostret utvecklas till en av
Nordeuropas rikaste andliga institutioner.

1394-1430

I sitt strategiska läge på andra sidan Vättern har
Hjo betydelse som överskeppningshamn. Hjo får
stadsprivilegier år 1413 och det mest troliga är att
Filippa är delaktig i grundandet av Hjo som stad.

Hamnen i Hjo, omkring år 1900
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Karta över Hjo år 1696

s. 9

STORA TORGET 1
Vandringen börjar på torget, den plats varifrån
stadens äldsta huvudgator utgår - Norra gatan
(Hamngatan), Södra gatan (Långgatan), Norra
Kyrkogatan (Regeringsgatan), Södra Kyrkogatan
(Kyrkogatan) och Sydvästra gatan (Sjögatan).
Under tidigt 1900-tal ligger vid Stora Torget 1 en
hörnfastighet med tillhörande gård, kallad Ettan eller
Bokhandelsgården.

HILDA ANDERSSON
VERKSAM TIDIGT 1900-TAL
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Mellan 1880- och 90-talet är Louise Modig
innehavare av stadens enda modeaffär vid västra
sidan av torget, nuvarande stadshuset. Hilda
Andersson är hennes modist och hon övertar senare
butiken och flyttar den till Stora Torget 1. Under 1900
- 1920-talet är Hilda en välkänd affärsdam i Hjo och
i närmare ett kvarts sekel driver hon modeaffären i
Bokhandelshuset vid torget.

Bokhandelsgården, innan den rivs år 1964
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LÅNGGATAN 1
I den södra delen av den krökta fastigheten
intill torget har Augusta Wetter från Sjögatan 7
bageributik och kafé. Under lördagar och framförallt
vid marknadsdagarna, är det stor trängsel i
kafélokalen.
I butiken säljer hon öl till avhämtning. I Hjo tidning
finns följande annons att läsa:

AUGUSTA WETTER

H

Kyr kogata
n

Otroligt billigt, men trots detta dricks det inte så
mycket öl. Kanske beror det på Augustas inställning
till starkare drycker, hon är nämligen sträng och
tillåter inte att gubbarna har med sig brännvin in på
kaféet för att blanda till “kaffehalva”.
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VERKSAM SEKELSKIFTET 1800/1900

Prima lageröl säljes till 15 öre hel- och 8 öre
halfbutelj...

Långgata
n

Torggatan

s. 12

Augusta i entrén till kaféet invid torget

s. 13

LÅNGGATAN 3
Lite längre ner på gatan, i nästa kvarter, ligger
Tryckerigården, här driver Anna Beckman ett bageri i
början av 1900-talet. Hon är berömd för sitt finbageri
och får utlåtanden som “hennes smörkakor är
rena delikatessen” och “världens mest underbara
uppsalabröd och konjakskransar”. Anna är flitig och
varje fredag har hon bakdag, strategiskt nog är det
samma dag som tidningen kommer ut och tryckeriet
är mycket riktigt en storkund dessa dagar.

ANNA BECKMAN
VERKSAM TIDIGT 1900-TAL

Torggatan

Norr om bäcken i stadsparken ligger
parkpaviljongen, eller Schweizeriet som den också
kallas (punkt 13 på kartan), på sommaren stannar
parkflanörer till vid paviljongen och njuter av saft
och delikatesser i Annas kioskcafé, med Vättern
glittrandes mellan trädstammarna. I folkmun kallas
caféet för “saftserveringen vid vindarnas udde”.
Anna är, tillsammans med Sofia Dahlgren och
Mathilda Johansson, en av de första som söker sig
till hemmet De gamlas vänner (s.30) beläget i Villa
Götha i stadsparken.
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Långgatan 3, tidigt 1900-tal
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LÅNGGATAN 12
Längre ner på gatan efter korsningen Långgatan Sjögatan, ligger Edströmsgården. Det konsumeras
en hel del öl under det tidiga 1900-talet. Ölet
distribueras direkt från Hjo bryggeri, men det kan
också hämtas ut i så kallade minutaffärer.

ANNA EDSTRÖM
VERKSAM SEKELSKIFTET 1800/1900

Dottern dör år 1945 utan arvingar och efterlämnar sig
en halv miljon kronor och två fonder - en i sitt eget
namn och en i sin mammas.
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I det lilla huset vid gatan har Anna Edström
under flera årtionden försäljning av öl, mjölk och
läskedrycker. Fönsterskyltningen är simpel där endast
en kakburk, en karamellburk och en läskedrycksflaska
står uppradade. Butiken är liten och i disken finns
ett hål för kunderna att stoppa ner sina koppar- och
silvermynt. Respekten för Edström är stor och hon är
“inte god mot dem, som på ostadiga ben kommer
för att köpa en ‘bärsa’”. Dessa avvisar hon bestämt
och om någon vill ställa till med bråk, hotar hon med
att kalla på polis. Ännu vid 75-årsåldern driver Anna
den lilla butiken som hennes dotter senare tar över.

Edströms mjölk- och ölaffär vid Långgatan, tidigt 1900-tal

s. 17

LÅNGGATAN 16-18
Fortfarande på Långgatan, men i nästa byggnad
på samma sida ligger de tre Bredbergsgårdarna,
de är vid sekelskiftet 1800/1900 ansedda som en av
stadens större gårdar och är också stadens fattighus.
Förhållandena är bedrövliga och trångboddheten stor.

C. E. E. VON ÖDELL
1831-1919
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Adelsdamen Charlotta Evelina Emerence von Ödell,
fröken Ödel eller Ödla i folkmun, är en liten gumma
med skrynkligt ansikte, troligtvis en konsekvens av
hennes flitiga rökande och att oset från spisen inte
tar sig ut skorstensvägen. Många tvivlar på hennes
adliga härkomst, och “von”et i namnet väcker viss
uppmärksamhet. Namnet finns dock upptaget i en
äldre årgång av Svensk adelskalender och kan således
bekräftas. Kanske är hennes kraftiga snusande och
rökande av cigarrer, ovanligt för kvinnor vid denna
tiden, och att hon förblir ogift en bidragande faktor till
mystiken kring denna gamla dam.
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Sina fyra sista år lever fröken Ödel i fattighuset på
Bredbergsgårdarna. I dödsannonsen står följande
psalmcitat: “Namn och rum nog herren känner, när
han kallar sina vänner”

Bredbergsgården, slutet av 1890-talet
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LÅNGGATAN 17
Tvärs över gatan, med sjötomt mot Vättern,
ligger Molanderska gården. I en liten byggnad
invid gatan bor Sigrid Tholin, anställd på
Skaraborgsbanken i Hjo. Vid denna tid lär inte alla
folkskolor ut engelska, vilket innebär att man får
skaffa sig språkkunskaper på annat håll.

SIGRID THOLIN
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VERKSAM FÖRSTA HÄLFTEN AV 1900-TALET

Sigrid Tholin blir den första att starta en
studiecirkel i engelska. Aftonskolor hade funnits
länge, men studiecirkeln skiljer sig från dessa då
deltagarna själva finansierar den, utan någon hjälp
från stat eller kommun. Läsövning sker en gång
i veckan och ibland anordnar Sigrid teafton med
sina elever, vid vilken all konversation ska föras på
engelska. Den som glömmer sig får erlägga 25 öre
för varje “miss” och dessa böter används sedan för
att finansiera tekvällarna. Sigrid är mycket omtyckt
som lärarinna och efter den första elevgruppen har
hon snart en till.

Re
psl
aga
reg
ata
n

Sigrid Tholins bostad (huset är idag rivet), odat.

s. 20

s. 21

SKOLGATAN 13
Vid korsningen Snickaregatan - Skolgatan ligger ett
litet hus - Godtemplarlokalen och logen Guldkrokens
Ros. Detta är stadens enda allmänna samlingslokal
och den används för teater, basarer och möten. 1897
startar frälsningsarmén kår i Hjo och hyr denna lokal.
Några år senare säger hyresvärden upp avtalet och
officerarna måste då leta en ny lokal. Det blir en tuff
tid och kollekten man ska leva på är inte stor. Men det
vänder plötsligt, allt fler Hjo-bor besöker mötena och
det ekonomiska trycket lättar. Ett rykte om en vacker
röst har börjat florera i staden. Rösten tillhör Kapten
Anna Ring och hon kallas för Nordens näktergal.
Hon är nämligen omtalad även utanför hemlandets
gränser. Ofta sjunger hon hemlandssånger och bland
hennes favoriter finns “Min framtidsdag”.

ANNA RING
1870-1957
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Anna kommer från Göteborg och är utbildad
sömmerska. Inom detta yrke är hon verksam fram till
tjugotreårsåldern då hon kommer till frälsningsarméns
krigsskola. Hon blir kapten och kårledare först i
Tomelilla, sedan i Tidaholm och 1899 i Hjo. I tio år
är hon ledare för stabsångarbrigaden, “där hennes
musikaliska begåvning kommer fullt till sin rätt”.
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Skolgatan 13 med Godtemplarlokalen i bakgrunden, omkring 1910.

s. 22
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TORGGATAN 5
Invid Jacobsparken och Torggatan ligger det
Lutherska missionshuset. I en mindre sal finns
under 1880-90-talet en liten privatskola under
Sara Lindgren. Skolan kallas missionsskolan eller
småskolan och har omkring ett tjugotal elever. Sara
är en “lång, mörk och djupt religiös äldre dam”,
som barnen hyser en respektfull vördnad för. Något
bidrag från stat eller kommun har hon inte, utan
skolan bekostas av en god vän, en av stiftarna för
Lutherska missionsförsamlingen.

SARA LINDGREN

Sara är under sin livstid känd för att leva spartanskt
och att noga överväga varje utgift, så nog förvånar
hon sina vänner och anhöriga när hon år 1906 dör
och lämnar efter sig ett donationsbrev. Hur mycket
hade inte Sara Lindgren avstått från för att kunna
spara ihop de pengarna?

1835-1906

s. 24
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Torggatan

Lindgrens skola, före 1900tal

s. 25

STORA TORGET 6
Tvärs över gatan ligger den Lundqvistska gården
med sina många uthus, det som senare ska komma
att bli stadshusgården. Lundqvistska är ett tillhåll för
olika nöjesarrangemang och rymmer vid denna tid
en mängd olika affärer så som specerihandel, cigarroch tidningsaffär och bokbindare. Anna Sjödin,
dotter till makarna Lundqvist, är major och brigadör
i Frälsningsarmén och varje sommar under början
av 1900-talet vistas hon i det Lundqvistska hemmet.
Anna är mycket berest och språkkunnig och arbetar
med översättningsarbeten för Stridsropet och andra
publikationer.

ANNA SJÖDIN
1856-1921

Huruvida Anna verkligen är dotter till byggmästare
Lundqvist är osäkert. Det finns nedtecknat att
modern Britta Kristina Lundqvist före sitt äktenskap
har en son, men om Anna också har en annan far
förblir nog okänt för dem. Kanske finns sanningen
snarare i Annas senare nedtecknade levnadshistoria.
Kyrkogatan

s. 26
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Torggatan

Lundqvistska gården, omkring sekelskiftet 1800/1900

s. 27

KYRKOGATAN 6
Med blicken riktad åt vänster framme vid korsningen
Trädgårdsgatan-Kyrkogatan, skymtar Sophie
Hofbergs bostad och verksamhet fram på högra
sidan av Kyrkogatan. Sophie flyttar till Hjo år 1887
från Lidköping och efter makens död bara några
veckor senare måste hon hitta ett eget sätt att
försörja sig på. Det dröjer inte länge innan följande
annons går att läsa i Hjo tidning:
Uti stadens hus på nedra botten till venster i
förstugan kan fås grundliga musik-lektioner uti
pianospelning för billigt pris då Pastorskan Sophie
Hofberg efterfrågas.

S. HOFBERG & H. LINDAHL
1823-1909 & 1867-1933

Ha
ntv
er k
sga
tan

Pianolektionerna inbringar förvisso en liten inkomst
men är inte nog för försörjningen varför hon några år
senare startar en privat småskola. 1894 finns följande
annons i tidningen:
Undertecknad får härmed underrätta att min
privata skola fortfar, och börjar åter den 1 februari.
Priset för de mindre är som förut 2 kr och för de
större 2:50 i månaden…
Som lärarinna är Sophie mycket omtyckt och hon
ordnar även söndagsskola för barnen vilket inte har
funnits tidigare. Ytterligare en inkomst för Sophie är
hennes inneboende. Den inackorderade är Hulda
Lindahl som under sin tid är ett av de mer kända

Torggatan
Långga
tan

Skolg
atan

Kyrkogatan

s. 28

s. 29

kvinnliga originalen i Hjo. Hon flyttar till staden
1895 från Norrköping och till skillnad från de flesta
originalen kommer hon från en förmögen familj som
också står för hennes underhåll. Tillsammans startar
Sophie och Hulda ett lånebibliotek som självklart
annonseras ut i tidningen:

S. HOFBERG & H. LINDAHL

Ärade allmänhet. Hos undertecknade finns en
samling goda, bildade böcker, hvaraf de flesta
utkomna till julen, som mot 10 öres avgift i veckan
kan få läsas af dem som det önska, och är i och
med denna dag det lilla lånebiblioteket öpnadt.
Hjo den 22 dec. 1898.
Fru Sophie Hofberg Fröken Hulda Lindahl.”
Trots sina många engagemang har Sophie det
magert ställt under sin sista tid, hon får avslag på sin
ansökan om bidrag till uppehälle men får genom
en privat insamling pengar till en plats på Hjo
kyrkogård. När Sophie dör flyttar Hulda runt hos ett
par familjer innan hon tillbringar en tid på sjukhem,
de sista åren lever hon på Sjöryds kronikerhem.

Makarna Hofbergs gravplats på Hjo kyrkogård, omkring 1950tal.

s. 30

Kyrkogatan 6, nutid

s. 31

HANTVERKSGATAN 9
På Hantverkaregatan (nuvarande Hantverksgatan)
ligger de gamla hantverksgårdarna på rad, alla slutna
mot gatan och med entré från gårdarna. Nr 9 är
stadens äldsta hus och här lever Josefina Holmberg
tillsammans med sin far, sedan modern för länge
sedan gått bort. Josefina eller “Sockerpinna-Fina”
som hon också kallas bakar karameller och säljer
dem på torget.

JOSEFINA HOLMBERG
VERKSAM TIDIGT 1900-TAL
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“Ja, nu är jag rätt gammal, men jag minns när jag var
fyrti. Då tyckte pappa att jag skulle gifta mej. Du kan ju
tänka på’t, sa’n. Men jag sa’, att det trodde jag inte var
värt, för jag kunde nog ej vänja mig, när jag varit utan
förut. Nu har jag ju den gula katta, det är mest lika bra.
Kiss, kiss du ligger väl bra där i sängen.”
gat
an

Kyrkogatan

s. 32

Ibland knackar det på Josefinas dörr och där kan
då utanför stå några barn som fått tre ören att köpa
karameller för. Finns det inga färdiga, men att hon just ska
till att koka, så bjuder hon in barnen att vara med och se
på när hon bakar. När polkagrisarna är färdiga fyller hon
en strut och överlämnar till de små. En gång välkomnar
hon dem att se på hennes presenter, hon berättar:

Hantverkaregatan och Josefinas bostad, odat.

s. 33

VASAGATAN 11
I början av 1900-talet får fotografen Kjellgren allvarlig
konkurrens. Det är Anna Appelblad, porträttfotograf
från Jönköping, som öppnar en ateljé och fillial på
en trädgårdstomt på Vasagatan. Ateljéen drivs av
systerdottern Thora Helander. Appelblad tillhör en
känd fotosläkt från Jönköping och har utöver i Hjo,
ateljéer i Jönköping och Forserum.
1912 övertas ateljéen på Vasagatan av den duktiga
fotografen Magnhild Felldin.

A. APPELBLAD / T. HELANDER
VERKSAM TIDIGT 1900-TAL
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Huset i vars trädgård Helander skötte fotofillialen, nutid.

s. 35

VILLA GÖTHA
Vandringen fortsätter in i stadsparken där de stora,
vackra trävillorna ligger på rad. Villa Götha anses inte
bara vara den vackraste av badvillorna utan även den
mest solitt byggda. Här skapar 1937 föreningen “De
gamlas vänner” ett hem för ensamma äldre damer.
Det är högerns kvinnoförening med Greta Holmertz
på ordförandeposten som initierar och driver
föreningen, i vilken medlemsantalet stiger från
23 till 116 på den korta tiden från starten fram till
invigningen. Staden erbjuder villa Götha som lokal
och en omfattande renovering påbörjas för att passa
verksamheten. De ursprungliga arton rummen byggs
om till tretton gästrum, en matsal, ett sällskapsrum,
köksutrymmen och en lägenhet till husmor.

Villa Götha. Foto omkring sekelskiftet 1900.

ande användning och kurortsparken övergick till att bli stadspark för Hjo stad.

DE GAMLAS VÄNNER

Anläggningens största kulturhistoriska värde utgörs av det verksamhetshistoriska värdet, d.v.s. värdet som f.d. kurort. Vattenkuranstalten i Hjo var på
sin tid en av de främsta i sitt slag i Sveriges inland och den representerar en
verksamhet som vid sekelskiftet var vida spridd över landet. Både kurortsparken och kurortsbyggnaderna är i en nationell jämförelse väl bevarade.

ÖPPNAR
1937
Byggnaderna
besitter ett stort byggnadshistoriskt värde genom att de utgör

en väl samlad bebyggelsegrupp, både vad gäller placering och utformning.
Till det sammanhållande intrycket bidrar upplevelsen av en välbevarad och
rikt utsmyckad träbebyggelse, tillkommen under en begränsad tidsrymd
och i nära samklang med den omgivande parken. Parken har ett parkhistoriskt värde som vackert exempel på den vid denna tid så vanliga s.k. tyska
trädgårdsstilen.

Intresset för föreningen är stort vilket tydligt framgår
vid de insamlingar som anordnas då de mottar en
mängd värdefulla gåvor i form av möbler och annan
utrustning.

Till de historiska värdena kan läggas ett stort upplevelsevärde, främst be-tingat av parkens och byggnadernas placering utmed Vättern. Anläggningen har
även genom sin ålder ett stort symbolvärde för staden Hjo.
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Det ligger ett stort kulturhistoriskt värde i att kuranstaltens byggnader och
park bevaras och att de delar som förvanskats sedan kurorten lades ned 1935
i möjligaste mån återges sitt ursprungliga utseende.
Vårdprogrammet avslutas med en mer detaljerad genomgång av de enskilda
byggnaderna och parkens olika delar. I dessa avsnitt beskrivs byggnadens/
parkområdets äldre utformning jämfört med dagens utseende. Ett mål för
den framtida vården av byggnaden/parkområdet läggs fast och några åtgärdsförslag presenteras.
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3

Förgrundskvinnorna M. Cederqvist, A. Forsberg och S. Johansson.

s. 36

s. 37

De första som söker sig till hemmet är en välkänd trio
damer; Sofia Dahlgren, Anna Beckman och Mathilda
Johansson. Nedan följer ett av alla goda omdömen
som skrivs om boendet.
“Vackrare och trivsammare miljö för ett ‘De gamlas
vänners’ hem kan man knappast tänka sig. Inte minst
sommartiden bör det vara särskilt stimulerande att
få bo i den ståtliga stadsparken med ‘sagornas sjö’
Vättern synlig nästan var man går. /.../ Så nog är det
en rofylld miljö, som möter dem som lyckas komma
under “De gamlas vänners” beskydd.”

DE GAMLAS VÄNNER

Vindarnas udde, omkring sekelskiftet 1800/1900

s. 38

De gamlas vänner

s. 39

mans med utisktsplatsen Vindarnes Udde var detta den främsta målpunkten i parkens norra del. Efter badanstaltens nedläggning 1935 flyttades
paviljongen till Stämmorna vid Mullsjön där den brann ned 1998.

kapitel ett

VÅRDPROGRAMMETS SYFTE
Vårdprogrammet kan sägas ha tre syften.
1

A. BECKMAN PARKPAVILJONGEN

Formula ett mål för den framtida vården av byggnader och park.
Huvudsyftet med detta vårdprogram är att formulera ett mål för
parkens och byggnadernas framtida vård. En eventuell restaurering
av förändrade eller försvunna delar diskuteras och inriktningen
för en sådan restaurering läggs fast.
Serveringspaviljongen med gäster, omkring sekelskiftet 1800/1900

2

Minska risken för framtida skador på anläggningen.
STADSPARKEN
Genom att i vårdprogrammet
lyfta
fram fanns
anläggningens
främsta
Schweizeriet med gäster.
Björkarna
på plats när parken
anlades och byggnaden
uppfördes. är förhoppningen att risken för framtida
kulturhistoriska
värdena
Norr
om bäcken
i stadsparken ligger
skador på grund av okunskap eller obetänksamhet skall minska.

Utmed parkens
gräns löpte Konung som
Oscars väg
i mjuka
kurvor medan
parkpaviljongen,
ellernorra
Schweizeriet
den
också
Drottning Sofias väg följde bäcken. Utmed Konung Oscars väg fanns en
kallas.
Här
stannar
parkflanörer
till
vid
paviljongen
Hvilan.
Sittplatsen var troligen omgiven av skyddande
3 Utgöra underlag sittplats
för en benämnd
eventuell
byggnadsminnesförklaring
Från paviljongen kunde man ta sig på en gångväg norrut, ur ur
En byggnadsminnesförklaring
av stadsparken och
villorna
har
och
njuter av buskar.
saft och
delikatesser
i Anna
Beckmans
parken.
diskuterats. Vårdprogrammet syftar till att utgöra underlag för
(sid.
9) kioskcafé, med Vättern glittrandes mellan
ett sådant beslut.
trädstammarna. I folkmun kallas caféet för
“saftserveringen vid vindarnas udde”.

Vindarnas udde

Vindarnas Udde, omkring 1890-tal

Vindarnes udde, ca 1890-tal.

s. 40
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HAMNEN
Nere i hamnen ligger ångbåten Trafik “lagom högt
och elegant på vattnet” och detta tack vare Signe
Carlsson.
I mitten av 1900-talet är Signe en driftig affärsdam
och innehavare av Hjo hattfabrik. En affärsrörelse
som börjar med en liten summa pengar, men snart
utvecklas till ett storföretag.

SIGNE CARLSSON
VERKSAM MITTEN AV 1900-TALET
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Så väcks ett nytt intresse. Den gamla ångaren i
hamnen ska försvinna från Hjo eftersom det inte
längre lönar sig att ha igång den. Signe börjar då
göra allt hon kan för att Trafik inte ska säljas till annan
ort, ett intresse som delas med flera andra ortsbor.
Med hjälp av namninsamlingar övertygar hon tillslut
kommunen att bevara Trafik och låta det bli ett
sommarcafé. Intresset hos ortsborna är stort och
somliga stöttar med större bidrag.

Signe utanför sitt hem

s. 42

s. 43

Signe och hattfabriken skänker ett hundratal hattar
och inkomsten från dessa utgör grundplåten för
insamlingen. 1960 bildas föreningen Båtens vänner
med Signe som kassör och upprustningsarbetet kan
äntligen börja.
Den första sommaren tar Signe själv hand om
serveringen ombord och hon är den första i Hjo att få
rätten att ordna dans i hamnen. När invigningskvällen
väl kommer samlas nästan hela stan i hamnen och
deltar i dansen.

SIGNE CARLSSON

“Vet alla hjobor om denna idyll?”, frågar sig Signe.
”Den kan fortfarande fara ut på Vättern för egen
maskin.”
Det skulle den fortsätta göra så länge som ett halvt
sekel efter det att Signe påbörjade bevaringen av
hjobornas älsklingsbåt, och förhoppningsvis ännu
längre.

Ångaren Trafik när Signe drev café ombord, 1960-tal

s. 44

s. 45

INGRID BRATTSTRÖM
VERKSAM FÖRSTA HÄLFTEN AV 1900-TALET
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FLORAGATAN 1
Promenaden från hamnen leder upp till Hjo
kommunala mellanskola, senare Samrealskolan. Här
är Ingrid Brattström ämneslärare i 33 år och rektor i
25 år. Ingrid kommer till Hjo från Mariestad i början av
1900-talet, innan dess tar hon sin folkskollärarexamen
i Skara och fil. Mag. i Uppsala samt åker på många
studieresor runt om i Europa. I tre terminer mellan 1922
och 1923 vikarierar hon på Hjo kommunala realskola för
den dåvarande rektorn Herbert som är tjänstledig på
grund av sjukdom, och sommaren 1923 förordnas hon
till rektor, en position hon behåller fram till pensionen.
Ingrid är mycket språkkunnig och har mycket att berätta
från sina många resor, något som utnyttjas flitigt av
eleverna när det ser ut att “dra ihop sej till besvärliga
korsförhör”. Genom att ställa en fråga eller påstå något
om städerna hon besökt följer ett spännande föredrag
om historier eller andra intressanta glimtar från de olika
storstäderna.
När hon slutar på skolan riktar hennes efterträdare
några tacksamma ord för hennes ovärderliga tjänster
på skolan.

Hjo Kommunala Mellanskola, odat.
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HAMNGATAN 12
En bit in på Hamngatan, bakom den utskjutande
Tullstugan, reser sig stadshotellet Royal. Här
spenderar en ung Estrid mycket av sin tid då
familjen driver hotellet. Hon tar sin realexamen vid
samskolan 19 år gammal och utbildar sig sedan till
teckningslärare i Stockholm. Därefter återvänder
hon till Hjo och tjänstgör under en termin som
teckningslärare, men flyttar sedan tillbaka till
huvudstaden för en tjänst i en inredningsbutik.

ESTRID ERICSON
1894-1981

Våren 1924 ärver Estrid en mindre summa pengar
efter sin fars död vilket öppnar upp möjligheten för
henne att öppna en egen inredningsbutik. Endast
30 år gammal investerar hon arvet i ett eget företag,
Svenskt tenn AB.
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Under 1920-talet är det som kvinna svårt att få
den anställning man önskar. Av tradition betraktas
hemmet som kvinnans sfär, men trots detta är
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Hamngatan och Stadshotellet Royal till höger, omkring 1915
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inredningsbranschen av manligt domän. Att starta en
alldeles egen butik är därför en förutsättning för att
Estrid ska få den kreativa frihet som hon önskar.

ESTRID ERICSON

Estrids förmåga att leda firman är helt avgörande
och som scenograf, kreatör och arrangör av
inredningar och utställningar är hon en klass för sig.
Hennes formgivning är unik, hon blandar föremål
från olika kulturer i oväntade arrangemang och
ger det moderna hemmet historiska tillskott. Hon
är huvudstadens och 1900-talets mest stilsäkra
personlighet och introducerar de funktionalistiska
möblerna på den svenska marknaden.
Estrid och Svenskt tenn gör succé, vinner priser,
deltar i utställningar och får fina utlåtanden. Estrids
sätt att koppla ihop historien med det mest moderna
skapar miljöer utan motsvarighet, och detta långt
innan hennes senare kompanjon Josef Frank kommer
in i bilden.

Estrid i sin bostad tillsammans med Sigfrid

s. 50
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HAMNGATAN 8
Två portar längre fram längs Hamngatan ligger en
liten livsmedelsaffär som under ett tiotal år under
1900-talets början drivs av Mida Andersson.
“I den lilla butiken, alltid så fin och välordnad, har
Mida mycket varor. ‘Midas leverkorv’ är en vanlig
fredagsrätt i många hem. Tre stora korvar kostar 25
öre och steks oftast tillsammans med potatis. De
räcker till en ganska stor familj och är en både billig
och god måltid.”

MIDA ANDERSSON
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VERKSAM TIDIGT 1900-TAL

Mida ingår senare äktenskap med en konduktör vid
HSJ och butiken upphör, “vilket beklagas livligt av
hennes många kunder”.

Hamngatan 8 till höger, 1940-tal
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REGERINGSGATAN 6A
En liten bit in på Regeringsgatan ligger
rådhusgården. Den västra byggnaden kallas
rådhuset och i östra byggnaden inrättas 1889 Hjo
telefon- och telegrafstation. Redan 1864 blir dock
Charlotta “Lotten” Lagerberg föreståndare för Hjo
telegrafstation, som första kvinna i Sverige då yrket
öppnas upp för kvinnor 1863. Hennes första elever är
Ellen och Hildegard Goldkuhl.

H. GOLDKUHL & L. LAGERBERG
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VERKSAMMA RUNT SEKELSKIFTET 1800/1900

Den första telefonstationen inryms på vinden ovanför
rådhuset och 15-åriga Hildegard får jobbet som
telefonist, med hjälp av sin 10-åriga syster sköter hon
hela stationen. Lönen är på 18-20 kr i månaden. Det
finns 20 abonnenter i staden och då telefonnätet är
enkeltrådigt hörs samtalen över från ena linjen till
den andra, 1892 löser de detta problem genom att
installera rikstelefon som har dubbeltrådig linje.

Telefon- och grafiststationen Regeringsgatan, odat.
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HJO KYRKA
Vandringens avslutande plats är Hjo kyrka vid det
stora torget. Här uppträder vid några tillfällen under
första hälften av 1900-talet Olga Sjöstedt, tidigare
sångerska vid Stockholmsoperan. 1903 lämnar
hon Stockholm och flyttar till Hjo för att gifta sig
med stadens grosshandlare, Helmer Sjöstedt. I Hjo
framträder hon ganska sparsamt, men skulle komma
att låta höra sin vackra sopran vid några tillfällen i
Hjo kyrka och i societetssalongen. Hjoborna skulle
snart förstå vilken konstnärinna staden ägde i Olga
Sjöstedt.

OLGA SJÖSTEDT

En ny kyrkorgel behöver införskaffas i Norra Fågelås,
men frågan är var man ska få pengar ifrån. Kanske
kan en konsert i kyrkan inbringa något? En grupp
musikamatörer, däribland Margareta Posse från
Almnäs, får en lysande idé. Grosshandlare Sjöstedt är
ju gift med en operasångerska.
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1873-1954

Tornet på Hjo Kyrka, före 1901
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Olga blir nu förfrågad om hon kan sjunga under
konserten i kyrkan och lovar att medverka. Ett mycket
intensivt inövande börjar. Man går igenom styckena
om och om igen, slipar detaljer och fraser. Olga
är outtröttlig. Och så äntligen kommer den stora
dagen. Kyrkan är till bristningsgränsen fylld med folk.
De uppträdande samlas i sakristian.
Den enda som verkar nervös är den enda som
behärskar sin sak. På en fråga av Margareta Posse
svarar Sjöstedt: “Det är först konstnären, som vet
vad hon vill och känner sitt material, som verkligen
har rampfeber”. Ett stort och sant ord som enklare
kan lyda “Amatören kan för litet för att begripa hur
litet hon kan och har följaktligen intet att misslyckas
med.”
Konserten fullföljs och Sjöstedt sjunger storartat.
“Publiken sitter andlös, djupt gripen. Ingen av dessa
lantmän och landsungdomar har någonsin hört eller
drömt om något liknande.” Det skulle aldrig komma
att glömmas.

Olga
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UTANFÖR VANDRINGEN
Några personer har vi inte lyckats hitta en adress till,
alternativt att de har en adress utanför stadskärnan.
Dessa är inte en del av vandringen, men då deras
berättelser är av värde är de ändå inkluderade i
boken.

¯
s. 60
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Hjo kan skryta om många kvinnor med musikaliska
gåvor. En av dessa är Anna Katarina Sjöstedt.
Anna föds i Hjo 1856, redan som barn visar hon sin
musikaliska ådra och påbörjar tidigt studier inom
ämnet.

A. SJÖSTEDT - ENJOLRAS
1856-1903

Vid Kungliga musikaliska Akademien i Stockholm
skolas hon i pianospel, väl där uppmärksammas
hennes fantastiska sångröst och hon övergår till
sångstudier. Sångtekniken förfinas ytterligare då
hon i slutet 1870-talet reser till Paris för fortsatta
sångstudier. Tre år senare återvänder Anna till
Stockholm och Operan där hon “med sin vackra,
djupa altstämma och goda dramatiska förmåga” gör
sin debut som Azucena i Trubaduren.
Föreställningen gör succe och Anna bestämmer sig
för att stanna, hälsan är dock inte den bästa och hon
har svårt att komma tillrätta med livet på teatern, hon
slutar därför på Operan men fortsätter sjunga och
turnera i Sverige. Turnéen får idel lovord bland annat
i GöteborgsPosten där följande recension finns att
läsa:
“En kontraalt, fenomenalt ren och hög samt
öfverlägset skolad”.
Åter i Paris fortsätter Anna att förfina sin sångteknik,
särskilt inom opera som är hennes egen favorit.
Hon övar in flertalet operastycken innan hon åker
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Sektion av Kungliga operan i Stockholm

s. 63

tvärs över atlanten till Argentina där hon turnerar
runt i landet. Hon bosätter sig i Buenos Aires och
öppnar ett sånginstitut som snart blir välkänt i hela
Sydamerika.
I mitten av 1880-talet återvänder Anna till Paris,
gifter sig och blir Madame Enjolras, deras hem är en
populär samlingsplats för konstnärer och musiker.

A. SJÖSTEDT - ENJOLRAS

Några år senare efter ytterligare en konsertturné i
Sverige är hälsan så pass dålig att hon helt slutar
med offentliga uppträdanden, en hel del konserter i
det egna hemmet blir det dock, samt en och annan
välgörenhetskonsert.
År 1903 somnar Anna in omgiven av sin man och
dottern Yvonne, som sägs ha ärvt sin mors talangfulla
sångröst.
Hon är begravd på kyrkogården Père Lachaise, i
Paris.

Kyrkogården Père Lachaise i Paris
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Reportage i tidningen IDUN efter Annas död
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LOTTA JOHANSSON
1868-1956

FÅGELÅS
Ända från Södertull till Ekhagen har man utsikt
över Vättern, och de gamla ekarna ger platsen ett
parkliknande utseende. Ekhagen är under 1900-talets
mitt känt som festplats och en vacker vandringsled
för kvällspromenader. Längs vägen, i en stuga vid
stengärdesgården bor Lotta Johansson, även kallad
Borsta-Lotta. Hon är en välkänd karaktär i såväl
Fågelås som Hjo och livnär sig på att tillverka och sälja
borstar på marknader. Stugan hon bor i är mycket
primitiv, men “det är alltid snyggt i det lilla rummet
och köket” där det alltid står nyplockade blommor
i ett glas som pryder hennes krypin. Lotta, som är
mycket kyrklig, missar sällan söndagsgudstjänsten
i Hjo eller Norra Fågelås kyrka. Under den långa
vandringen till och från stan sysselsätter hon sig
med strumpstickning och ibland händer det att hon
är så upptagen att hon går förbi sin egen stuga.
Lottas umgängeskrets sträcker sig inte längre än
till grannfamiljen, det ensamma livet verkar dock
inte bekymra henne och sällan hörs hon klaga över
någonting alls. Så kanske är hon även tillfreds när hon
tillslut tvingas överge det gamla hemmet för Fågelås
ålderdomshem.

Lottas stuga, oljemålning av Thor Helander
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SJÖBONÄS
Precis vid Vätterns kant norr om Hjo ligger Sjöbonäs
gård, här föds år 1868 Märtha Brydolf, äldst av tre
syskon. Gården är en av de större i Hjo men då
huvudbyggnaden 1864 brinner ner bor de i en
av flyglarna. Skolgången sköts av en guvernant,
mamsell Öberg, som också ser till att Märtha, när
det är dags för läroverksstudier, börjar i Jönköpings
Högre Elementarskola för flickor.

MÄRTHA BRYDOLF
1868-1956

År 1885, när Märtha är endast 16 år gammal, dör
modern. Ett år senare reser hon till Frankrike och
Schweiz för att studera språk. Hon återvänder hem
igen efter ett år men stannar bara i Sverige i några
månader. Nästa resa är till England, här jobbar hon
som sällskapsdam, undervisar i franska och musik
samt lär sig engelska. Tillbaka i Sverige blir hon,
endast 21 år gammal, lärare i franska och engelska
på den högre flickskolan. Inkomsten utökas med
översättningsarbete och hon börjar även skriva
artiklar och noveller för ett flertal tidningar.
Märtha bosätter sig så småningom i Kristinehamn
där hennes intresse för politik växer sig starkare.
Hon tar initiativ till en klubb för högerkvinnor som
bildas 1916 med ett 80-tal medlemmar. 1919 bildas
landets första länskvinnoråd där Märtha blir den
första ordföranden, en post hon behåller fram till
1942. Hon väljs dessutom till ledamot för Allmänna
Valmansförbundets Centrala Kvinnoråd och deltar
aktivt i valarbetet över hela landet, inte minst vid de
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första valen med kvinnlig rösträtt i riksdagen.
Det är dock inte bara inom politiken Märtha
engagerar sig, 1919 är hon dessutom med och
startar Kristinehamns Husmodersförening för
vilken hon är ordförande i 29 år. Förutom detta har
hon en stor roll i Sveriges Husmodersföreningars
Riksförbund, är ordförande i Kristinehamns kvinnors
krigsberedskap samt ledande i Röda Korsets
lokalförening och i Djurskyddsföreningen.1922 väljs
hon också in i stadsfullmäktige i Kristinehamn där
hon får en rad offentliga uppdrag.

MÄRTHA BRYDOLF

Sin sista tid tillbringar hon på ett äldreboende i
Kristinehamn, där hon avlider en vecka efter sin 88e
födelsedag 1956.

Logotypen för Kvinnors krigsberedskap
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Märtha och barnen
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Hjo Hembygdsförening och Hjo
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