
Gårdsbyggnader generellt inom Hjos äldsta delar 

 
Kort historik 

Historiskt har alla äldre svenska städer bestått av en blandning av bostäder, 

verksamheter och, långt tillbaka, ladugårdar, stall, vedbodar, utedass, förråd m.m. Så 

även i Hjo. 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet upphörde behovet av att hålla husdjur 

inne i staden. De första gårdsbyggnaderna som revs var de som hörde samman med att 

Hjo gick från naturahushållning till en handels-, industri- och tjänstestad. De rivna 

ladugårdarna och uthusen ersattes i huvudsak av bostäder. I samband med en ökad 

inflyttning från landsbygden till staden, behövdes lägenheter för en växande 

stadsbefolkning. 

Fortsatt fanns behov av lokaler på gårdarna för mindre verksamheter. De höll ofta till 

inne på gårdarna – skomakeri, plåtslageri, möbelaffär, tapetserare, hattmakare, 

krukmakare m.m. Även de många livsmedelsbutikerna, mjölkaffärerna m.fl. hade 

behov av uthus på gårdarna för bl.a. lager. 

Sakta har under 1900-talet samhällsutvecklingen gått mot en allt mer ensartad och 

storskalig struktur vad gäller handel, hantverk och industri. Det har medfört att behovet 

av lokaler för mindre verksamheter på gårdarna har minskat. Kring sekelskiftet 2000 

fanns inte ens en handfull verksamheter av detta slag kvar på gårdarna i Hjo. Idag har 

behovet i stort helt upphört. 

Många gårdsbyggnader har rivits i Hjo. Det gör att de gårdsbyggnader som finns kvar är 

viktiga att bevara och, om möjligt, finna användning för. När en byggnad inte har någon 

funktion eller ekonomisk betydelse ligger rivning nära till hands. 

 
För ett bibehållande av dessa för Hjos karaktär och historia så viktiga byggnader, har 

Hjo kommun under flera decennier aktivt arbetat för att överloppsbyggnader som har 

kulturhistoriskt värde bevaras. I första hand har målsättningen varit att bevara 

byggnaderna som sådana. I andra hand har levande gårdsmiljöer skapats genom 

nybyggnad. 

För att lyckas med detta måste, som alltid, vissa förutsättningar vara uppfyllda. Det skall 

vara tekniskt möjligt att bevara byggnaden, det måste finnas intresse hos 

fastighetsägaren och det måste finnas ett ekonomiskt incitament för bevarandet. 

 
Olika scenarier 

De flesta stadsgårdarna i Hjo är i privat ägo. Det gör att ett antal olika scenarier uppstår. 

Kategori 1) 

I många fall har uthusbyggnaderna varit i så dåligt skick att de varit bortom all 

räddning. För att även fortsättningsvis behålla en levande gårdsmiljö och ett aktivt 

historiskt centrum har i dessa fall gården kompletterats med ett eller flera bostadshus. 

Kompletteringsbyggnaderna har anpassats till stadens karaktär vad avser form, volym, 

materialval m.m., dock utan att vara historiserande. 

 
Så har kombinationen bevarande/förnyelse genomförts under lång tid i Hjo. 

Kategori 2) 



I andra fall har byggnadens funktion kunnat bibehållas som uthus, förråd 

e.d. En förutsättning har då i stort sett i samtliga fall varit att bidrag 

lämnats från länsstyrelsen. 

 
Kategori 3) 

I några fall har uthusbyggnaden byggts om till en eller flera bostäder. Exteriört 

har byggnaderna bibehållit sin uthuskaraktär. Gårdsbyggnaderna har därmed 

fått en ekonomisk bas för överlevnad på lång sikt. 

 
I det följande bildcollaget redovisas exempel på de tre kategorierna. 

 

 
Hjo i juni månad 2019 

 

 
PG Ylander  

Arkitekt SAR/MSA 
 

 

 

 

 

Exempel på gårdsbyggnader i Hjo 
 

Kategori 1 

Långan 8, uppfört på 1940-talet 



 
 

Kategori 1 

Kopparslagaren, bostäder 3 lgh, uppfört på 1980-talet 
 
 

Kategori 1 

Bryggaren, bostäder 3 lgh, uppfört på 1980-talet 



 
 

Kategori 1 

Långan 9, bostäder, uppfört på 1990-talet 
 

 

 

 

 

 

 

Kategori 2 

Långan 8, antikbutik 



  
 

 

 

Kategori 2 

Rättvisan 10, renovering av tak 



 
 

Kategori 1 

Långan 1 överst, bostäder, 1989. Långan 5 nederst, 2 rok. 1980-tal 



 

Kategori 3 

Storskolan 2, bostad 2 rok 
 

 

 

Kategori 3 

Tullporten 13, 1800-talets senare hälft 



 

Kategori 3 t.v. och kategori 1 t.h. 

Anden 7, t.v. bevarad uthuslänga omvandlad till 3 lgh. 

Anden 6 t.h. nybyggda bostäder i radhusform, 6 lgh. 
 

 

 

 

 
 

Kategori 2 och kategori 3 i samma byggnad. 

Långan 5, bevarade förråd och utedass, längst i öster en mindre lägenhet. 


