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INLEDNING 
BAKGRUND 
Fastighetsägaren till kvarteret Åran avser att genom 
renovering och ombyggnad förändra 1960-tals-
byggnaden. Förändringen kan komma att påverka 
kulturvärdena. Byggnaden och närområdet ingår i 
ett område av riksintresse för kulturmiljövården och 
skyddas genom Miljöbalken. 

För att fastställa och identifiera fastighetens samt de 
anslutande områdenas kulturmiljövärden och kunna 
bedöma konsekvenser i samband med eventuella 
förändringar har Hjo kommun låtit upprätta en kul-
turhistorisk utredning av området. 

UPPLÄGG 
Utredningen inleds med en översiktlig historisk be-
skrivning av Hjo och den historiska utveckling som 
format staden, kvarteret och dess omgivningar. 

Rapporten innehåller också en kulturmiljöbeskriv-
ning som inleds med områdets dokumenterade 
värden. Vidare redovisas kulturmiljövärden i kvar-

Hamnpiren och vågbrytaren vid Hjo hamn, foto taget från Stadsparken. 

terets omgivning som kan komma att påverkas av 
eventuella förändringar.  

Byggnadens tidstypiska karaktär, särdrag samt 
karaktäristiska byggnadsdelar beskrivs i text och 
förtydligas genom bildmaterial. De kulturhistoriska 
kvaliteterna och värdena beskrivs, analyseras, sam-
manfattas och förklaras. Utredningen avslutas med 
en sammanfattande bedömning och rekommenda-
tioner inför kommande förändringar.  
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HISTORIK 
STADEN
Hjos uppkomst och utveckling har starka band 
med Vättern och Hjoåns mynning. Med all
sannolikhet utvecklades Hjo som en förbindelse-
punkt och överskeppningsort mellan de
medeltida cistercienserklostren i Alvastra på öst-
götasidan och Varnhem inne i Västergötland.

Hjo är en av Skaraborgs fem medeltida städer, 
och nämns första gången som stad 1413. Som 
flertalet medeltida svenska städer är Hjo med all 
sannolikhet en spontant, organiskt framvuxen 
stadsbildning. Hjos bebyggelse präglas till viss del 
av småskalig kontinuitet istället för de årsringar 
som annars är vanligt förekommande i äldre 
städer. Staden har ytterst formats av sina topo-
grafiska gränser och förutsättningar. Stadskärnan 
karaktäriseras av en medeltida organiskt framvux-
en stadsplan med kvartersbunden bebyggelse, i 
kärnan med slutet byggnadssätt, främst från 1700-
1800- och tidigt 1900-tal. 

Med undantag för branden 1794, då den med-
eltida kyrkan och några angränsande byggnader 
brann ned, har Hjo varit förskonad från större 
stadsbränder. Det har bidragit till att det med-
eltida stadsplanemönstret i centrum bevarats, 
eftersom det inte givits något tillfälle till genom-
gripande nyplanering av stadskärnan (Hjo kom-
mun 2018).

 

Wibilingen atlas Krigsarkivet, från Lantmäteriets Historiska kar-
tor. Troligen runt 1800. 

Hamngatan in mot Stora Torget, kantas av äldre, låg bebyggelse i trä och puts, uppförda i två- till tre våningar. 
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HAMNEN 
Reformationen på 1500-talet förändrade det reli-
giösa och ekonomiska livet och stängde klostren 
vilket också hämmade sjöfarten över Vättern. Vid 
1600-talets början hörde Hjo till hertigdömet Öst-
ergötland. Hertig Johan, Johan III son, lät bygga 
en stor hamnbrygga söder om åmynningen. Detta 
ledde till att sjöfarten från och till Hjo fick ett upp-
sving. Sjöfarten från Hjo kom senare att få konkur-
rens från landsbygdens sjöfart. 

När Göta kanal öppnades 1822 ökade sjöfarten 
starkt på Vättern. Hjo saknade då en funktionell 
hamnanläggning, eftersom Hertig Johans brygga 
inte fått någon efterföljare. Man anlade sedermera 
en ny hamn vid Hjoåns mynning åren 1851- 1855. 
Hamnen användes både för fraktfart och person-
trafik, och kom att kallas för Vätterns bästa hamn. 
Den anlades med stenpirar och strax därutanför en 
fristående vågbrytare i sten med två fyrar på vardera 
pirarm. 

Från 1860 fanns linjetrafik mot både Stockholm 
och Göteborg. År 1875 öppnades reguljär båtför-
bindelse med Hästholmen. År 1873 invigdes Hjo 
– Stenstorps järnväg, vilket ytterligare kom att bidra 
till ett uppsving för Hjo, eftersom man fick anslut-
ning till Västra stambanan. 

På 1930-talet byggdes Hjo hamn om, då vågbryta-
ren ersattes med en ny i betong. De två äldre fyrar-
na ersattes då med moderna gasdrivna AGA-fyrar 

Hjo hamn på 1930-talet. Kvarteret Åran är synligt till vänster i bild, med lägre trähusbebyggelse. 

av betong. Efter andra världskrigets slut klingade 
vättersjöfarten av och Göta kanals fraktfart upp-
hörde 1972. År 1967 lades järnvägstrafiken ned och 
den gamla järnvägsstationen ersattes 1971 med en 
busstation.

Numera har hamnen kommit att präglas av fritids-
sjöfart och olika typer av sociala aktiviteter främst 
för nöje och rekreation. Förändringarna från senare 
år är stora och omfattar moderniseringar av pirar 
och träbryggor, samt anläggandet av bodar och 

Verksamheten i hamnen präglas nu främst av fritidssjöfart 
och sociala aktiviteter.  
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byggnader för fiske, försäljning, restauranger och 
caféer. 

Det stora hamnmagasinet från 1930-talet i kvarte-
ret Vågen revs på 1990-talet och ersattes med en 
bostads- och restaurangbyggnad. I kvarteret Åran 
mot Hamngatan låg taxistation och Centralfören-
ingens magasin. Detta ersattes på 1960-talet med 
ett Domusvaruhus, ritat av arkitekt Valdermar 
Hagström från Kooperativa förbundets arkitekt 
och ingenjörskontor i Stockholm (KFAI). 

NYA STADEN
År 1854 presenterades ett nytt förslag till stads-
plan, som omfattade såväl området norr om 
Hjoån, närmast den nybyggda hamnen som den 
gamla stadskärnan. Likt många andra planer som 
upprättades runt om i landets städer vid denna tid 
lades en rutnätsplan ut över den gamla stadskär-
nan, utan hänsyn till det medeltida gatunätet. Pla-
nen stadfästes 1855, och den nya stadsdelen norr 
om Hjoån började bebyggas, bl.a. med skolbygg-
naden åt ”Pedagogien” 1862. 

Då 1854 års plan inte ansågs tillräckligt omfattan-
de efter det att järnvägen invigts 1873, övergavs 
den. 1874 fanns en ny stadsplan som reviderades, 

En av de praktfulla villorna i Nya Staden, här längs Floragatan. 

för att därefter fastställas 1877.  Bebyggelsen bestod 
av flerfamiljshus, påkostade villor och egna hem. Nya 
staden kom att bebyggas under lång tid, och uppvisar 
därför flera av 1900-talets arkitekturstilar.

Nya stadens tillkomst och utveckling är direkt kopp-
lad till Hjos stora expansionsperiod efter hamn-
ombyggnaden 1851-1855 och järnvägens tillkomst 
1873 och etablerandet av Hjo Vattenkuranstalt 1876. 
1870-talets expansion i Hjo sammanfaller med den 
stora expansionen på nationell nivå när industrialis-
men får sitt stora genombrott i Sverige.

En av flera välbevarade villor längs Floragatan. 
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KURBADORTEN
Några år efter järnvägens anläggande grundades 
Hjo Vattenkuranstalt. Verksamheten var beroende 
av persontrafiken på sjön och via järnväg. De 
goda förbindelserna med övriga delar av landet 
och det vackra läget vid Vätterns strand gjorde 
Hjo till en lämplig plats. Varmbadhus med socie-
tetssalong, schweizeri samt kallbadhus vid norra 
hamnpiren utgjorde den första tiden grunden i 
anläggningen.

Fler bostadshus för kurortens gäster uppfördes 
under 1880- och 1890-talen, och placerades på 
rad mellan varmbadhuset och hotellet. Kuror-
tens guldålder varade ungefär 1880-1920. Under 
1920-talet minskade intresset för kurortsvistelse i 
inlandet och kurorten avvecklades år 1935. 

Bebyggelsen vid Stadsparken har ursprungligen uppförts till Vattenkuranstalten. Idag är samtliga byggnader skyddade som 
byggnadsminnen. 

De karaktäristiska badhytterna finns bevarade längs med 
stranden. 
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KULTURMILJÖ          
BESKRIVNING 
DOKUMENTERADE VÄRDEN  
Riksintresse 

Stora delar av Hjo framförallt Gamla Staden, Nya 
Staden, hamnen och Stadsparken med bebyggelse 
är en del av det område som utgör riksintresse 
för kulturmiljövård Hjo (R 32). Centralt för dess 
värde nämns småstadsmiljö präglad av rollen som 
överskeppningsort mellan Väster-och Östergöt-
land, med medeltida stadsområde samt utvidg-
ningsområde och kurortsmiljö från 1800-talets 
andra hälft, med välbevarad träbebyggelse.  

Särskilt nämns den äldsta stadskärnans oregel-
bundna medeltida gatunät med småskalig bebyg-
gelse, stadsgårdar och små stugor vid infarterna, 
huvudsakligen i trä. Utbyggnadsområdet norr 
om Hjoån med rutnätsplan från 1800-talets mitt, 
stora villor samt park och byggnader som hör 
samman med vattenkuranstalten 1876 och med 
tidstypisk träarkitektur (Länsstyrelsen Västra Gö-
talands län).

 
Riksintresseområdet för kulturmiljö R 32, Länsstyrelsen GIS-
databas. 

Samtliga byggnader som hör till Stadsparken är förklarade som byggnadsminnen enligt KML kap 3.

Byggnadsminnen 
Stadsparken med dess byggnader från badortsepoken 
är sedan en tid tillbaka skyddade som byggnadsminnen 
enligt Kulturmiljölagen (KML 3 kap). Området an-
gränsar i söder till kvarteret Åran och hamnen (Bebyg-
gelseregistret RAÄ). 
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Utpekade kulturmiljöer av lokal betydelse 
Kvarteret Åran ingår i det kommunala bevaran-
deområdet som hör samman med hamnen. Här 
är själva hamnanläggningen utpekad som kultur-
historiskt värdefull med de lämningar och den 
utveckling som den genomgått från 1851 fram till 
idag. I huvudsak utgörs hamnen av det två pirerna 
som anlades 1851 -1855 och vågbrytaren med de 
två fyrarna som gjordes om år 1934. Hamnen har 
genomgått ombyggnader på senare år men är till 
sin struktur bevarad, så även järnvägsspåren som 
anlades 1873. Inom bevarandeområdet för ham-
nen finns byggnader som är särskilt omnämnda 
i bevarandeprogrammet. Dels är handels- och 
bostadshuset i kvarteret Vågen 1 upptaget som 
viktigt för områdets kulturhistoriska karaktär. 
Byggnaden som uppfördes 1935 efter arkitekt Bo 
Jonssons ritningar bidrar till övergången mellan 
stad och hamn. Vid hamnen återfinns även det 
f.d. hamnmagasinet och hamnvaktarbostaden 
som uppfördes i slutet av 1800-talet (Hjo kom-
mun 2018).  

KULTURMILJÖVÄRDEN I ANSLUTNING 
TILL KV. ÅRAN 
Hamnen utgör en kulturmiljö med mycket stark 
förankring i Hjo stad och stadens historia. Sjö-
farten på Vättern har varit en förutsättning för 
Hjos uppkomst och fortsatta utveckling som stad 
under flera århundraden. Detta gör Hjo hamn 
till en av stadens främsta kulturhistoriska miljöer. 
Hamnmiljön är med sin historiska betydelse för 

Hjo, och med de äldre byggnader och den konti-
nuerligt omformade hamnanläggning en miljö av 
mycket stort kulturhistoriskt värde.

Hamnens bevarade delar från 1800-talet med pirar, 
lastkaj, hamnmagasin och f.d. hamnvaktarbostad 
är kompletterad med 1930-talets modernisering av 
fyrar och vågbrytare. Kontinuiteten speglas också 
i hamnens vidare utveckling under 1990-talet med 
successiva ändringar och tillägg för att möjliggöra 
för fiskerinäring, sommarturism och fritidssjöfart. 

Det f.d. hamnmagasinet, en av få ursprungliga byggnader som hörde till hamnverksamheten som idag är bevarade, vid 
hamnen. 

Handel- och bostadshuset i kvarteret Vågen 1, som 
angränsar till kvarteret Åran är särskilt omnämnt i det 
kommunala bevarandeprogrammet. Byggnaden är mycket 
tidstypiskt utformad i funktionalistisk stil. 
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Hamnen är i sig ett uttryck för 1800- och 1900-talets 
sjöfartsutveckling.

Kvarteret Vågen bildar med sin närhet till hamnen 
och Gamla Staden en viktig övergång från hamnen, 
Nya Staden och Gamla Staden. Med ett av Hjos ti-
diga affärs- och bostadshus utfört i 1930-talsfunktio-
nalism, avrundar kvarteret hamnmiljön mot Hamn-
gatan. 

Vid sidan av Stora Torget är det hamnen som under 
århundraden varit platsen som är starkt identifierat 
med Hjo. Hamnmiljön är orienterad mot Vättern 
med sjöfart och fiske och idag fritidssjöfart. Sam-
tidigt utgör hamnmiljön en förenande länk mellan 
Gamla staden och Nya staden. Just i denna fören-
ande länk ligger kvarteret Åran som nu är föremål 
för ombyggnadsplaner. Detta medför att vad som 
sker inom kvarteret påverkar många delar av stadens 
kulturmiljövärden. 

Kvarteret Åran var fram till 1960-talet starkt hamn-
relaterat eftersom bl.a. Centralföreningens magasin 
låg här. Där låg även stadens taxicentral. När kvar-
teret på 1960-talet omdanades till Domusvaruhus 

Kvarteret Åran sett från hamnpiren, byggnaden ansluter till Hjos relativt låga bebyggelse med byggnader uppförda i huvud-
sak i 2-3 våningar. 

skapades en tydligare kommersiell funktion 
som anslöt till verksamheterna i intilliggande 
kvarter. 

Med sin stora, låga kvarterstäckande volym 
med fasad i mexisten och flera helt slutna delar 
av fasaden har byggnaden en tyngre karaktär än 
övriga centrala stadskvarter i Hjo. På grund av 
att byggnaden för närvarande är utförd i endast 
en våning påverkar den stora volymen inte hel-
hetsintrycket av hamnen eller Hamngatan.

Kvarterets bebyggelse ansluter visuellt även till 
den Nya Staden med sin karaktärsfulla rutnäts-
plan, villa- och institutionsbebyggelse samt 
efterkrigstidens flerbostadsmiljöer är en rikt 
sammansatt kulturmiljö som är av mycket stort 
kulturhistoriskt värde.
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Miljön från Norrbro, norr ut mot kvarteret Vågen 1 och Åran. Bebyggelsen i denna del utgör övergången från hamnen till 
mer stadsmässig bebyggelse. 

Floragatan med riktning ner mot hamnen. En av flera kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Nya Staden. 
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BYGGNADS-                 
BESKRIVNING 
KVARTERET ÅRAN 

Byggnadsinformation

Arkitekt: Valdemar Hagström, Kooperativa förbun-
dets arkitekt- och    ingenjörsbyrå, KFAI Stock-
holm. 

Byggnadsår: 1964.

Arkitekturstil: Modernism.

Konstruktion: Betongkonstruktion med murverk 
av tegel. Betonggjuten källargrund i halva fastighe-
ten. Resterande del består av en krypgrund.

Ursprunglig användning: Domusvaruhus.

Nuvarande användning: Systembolaget hyr lokaler i 
delar av fastigheten.

Karaktärisering 

Kv. Åran karaktäriseras av en låg, sammanhållen 
och rektangulär byggnadsvolym med rätvinkliga 
hörn. Viktiga egenskaper utgörs av de väl avvägda, 
och kontrasterande tidstypiska byggnadsmaterial 
så som betong, mexitegel, glaspartier, träpanel och 
plåt. De enkelt avläsbara horisontella, vertikala och 

Figur 16. En senare uppförd bod återfinns på delar av den gamla kvarngrunden. 

rektangulära uttrycken i fasadpartierna skapar ett 
tydligt modernistiskt uttryck. 

Kulturhistoriskt värde

Kv. Åran är i sin helhet välbevarad och innehar 
kulturhistoriska värden. Byggnaden utgör med sin 
tydliga avläsbarhet som Domusvaruhus och sitt tids-
typiska formspråk med växelspel i materialvalen en 
god representant för modernismens arkitektur.

Beskrivning 

Kv. Åran byggdes 1964 som varuhall, s.k Konsum-
hallen med restaurang. Källarplanet som utgjorde ca 
1/3-del av källarvolymen inrymde lagerutrymmen, 
kylmaskiner, fläktrum, dekorationsrum, lunchrum 
samt omklädningsrum och elcentral. Bottenplanet 
inrymde Domusvaruhusets försäljningsavdelning 
med delikatessavdelning, köttkyl, grönkyl, diskkyl, 
mejerikyl samt fiskavdelning. Varumottagningen 
placerades på baksidan mot hamnen och inrymde 
soprum, städförråd WC samt emballage och pap-
perspress. Mot Floragatan och på hörnet mot Hamn-
gatan fanns en servering med 68 platser, kapprum 
kök, diskrum, förråd, lagerlokal samt att personalen-
trén låg här.

Byggnaden är grundat på en gråmålad betongsock-
el och är uppförd med tidstypiska fasader klädda 
med vit kalksandsten, s.k. ”mexisten”, med grå fog 
i kombination med stora glasade fönsterpartier vid 
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 Den tidstypiska fasaden mot Floragatan med betongsockel, mexitegel, betongglassten, fönsterband samt den panelklädda tak-
sargen.

huvudentrén. Mot Floragatan sitter högt placerade 
rektangulära fönsterband samt att fasaden artiku-
leras med partier av betongglassten. Fasaden mot 
Floragatan har sannolikt kompletterats med sam-
manhängande kvadratiska partier av släta, vita 
skivmaterial med listverk av mörkbrunt trä. Dör-
rarna består dels av ursprungliga målade plåtdörrar 
samt av troligtvis senare tillkomna aluminiumdörrar 
med glas och överljus. Taket är tidstypiskt plant, 
med både papp- och plåttäckta partier. Ett indraget 
upphöjt takparti inklätt med grå plåt finns på delar 
av taket. 

Fasaduppbyggnaden med växelvisa typer av ma-
terial, så som glas, betong, tegel och plåt förstärks 
genom den utkragande panelklädda taksargen som 
löper runt byggnaden som en gesims. 

Fasaduppbyggnadens växling av material, förstärks genom 
den utkragande taksargen som löper runt byggnaden som 
en gesims. 
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 Fasader mot Floragatan. T.h den utkragande sargen som bildar ett takutsprång till fasaden vid huvudentrén.

Fasaden mot Magasinsgatan i söder. . 
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Arkitekturstilen

I Sverige fick modernismen sitt stora genombrott 
i och med Stockholmsutställningen 1930. Under 
denna period fanns i USA samma strävan mot en-
kelhet, särskilt i verk från Louis Sullivan och Frank 
Lloyd Wright, som på många sätt föregick och 
inspirerade den modernistiska rörelsen i Europa. 
Tiden andades utveckling, framtidstro och en vilja 
att uttrycka sig med nya former. De amerikanska 
idealen var styrande.

Under 1960-talet utvecklades Sveriges ekonomi och 
industri med rekordfart. Arkitekturen präglades av 
rationalitet och kostnadseffektivitet. Även byggin-
dustrin utvecklades i rask takt.  Byggandet föränd-
rades genom att standardisering och storskalighet 
blev de styrande principerna. Byggindustrin gick 
från att ha varit hantverksmässig fram till omkring 
1957 till att bli en storindustri där det mesta var 
prefabricerat. Samtidigt byggde man med en hög 
standard. Framtidsoptimismen efter en tid av pes-
simism efter andra världskriget var nu mycket hög. 

Inom modernismen förekom knappt dekorationer, 
förutom kring entréerna. Formspråket var påverkat 
av den tidigare funktionalismen liksom modernis-
men med flacka tak, fönsterband och förskjutna 
byggnadskroppar. Ytterdörrarna var vanligtvis 
utformade i beständiga träslag som ek eller teak 
och fick spårade geometriska mönster. En vanlig 

Fasad mot hamnen, Magasinsgatan. I bakgrunden syns angränsande kvarter uppfört i 3 vån med gul putsad fasad.

kombination var träpanel och fasadtegel som kunde 
förstärkas av partier av puts, cement eller betong. 1965 
introducerades det s.k. mexiteglet (kalksandsten) som 
tillverkades med MEXI som produktnamn. Namnet 
arbetades fram av en reklamfirma i Örebro och skulle 
skapa associationer till varmare breddgraders vita väg-
gar. De raka linjerna och fönsterpartierna gav byggna-
derna ett horisontellt uttryck som ofta förstärktes av en 
taksarg. 

Norr om kvarteret ligger Hotell Bellevue, även den en modernis-
tiskt utformad byggnad. Ritad av arkitekt Hans Erland Heine-
man. 
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ANALYS
KULTURHISTORISKA VÄRDEN

KV ÅRAN 
I riksantikvarieämbetets metod för kulturhistorisk 
värdering delas de kulturhistoriska värdena in  i 
dokumentvärden och upplevelsevärden, samt olika 
förstärkande eller övergripande motiv till dessa vär-
den. Dokumentvärden innefattar historiska värden, 
samhällshistoriska, arkitekturhistoriska, byggnads-
historiska, personhistoriska och socialhistoriska 
värden. Upplevelsevärden innefattar arkitektoniska, 
estetiska, upplevelsemässiga och miljöskapande 
värden. Kv. Åran bedöms inneha både dokument-
värden, upplevelsevärden samt förstärkande och 
övergripande värden vilka förtydligas här. 

Dokumentvärden
Arkitekturhistoriska värden
Kv. Åran utgör ett representativt och välbevarat 
exempel för modernismens tidstypiska arkitektur. 
Upprepningen i fasadutformningen är tydlig samt 
att man medvetet utnyttjat repetitionseffekter och 
växelverkan i materialvalen som konstnärligt ut-
trycksmedel.  

Samhällshistoriska- och socialhistoriska värden
Kv. Åran speglar den samhällsutveckling som 
genomfördes i flera svenska stadskärnor under 
1960-talet, gällande affärsutveckling och etablering 
av Domusvaruhus. 

Upplevelsevärden
Arkitektoniska och estetiska värden
Byggnadens modernistiska karaktär med 
tidstypiska byggnadsmaterial så som betong, 
mexitegel, glaspartier, träsarg och plåt uppvisar 
arkitektoniska och estetiska värden.

Förstärkande och övergripande värden
Representativa värden
Kv Åran företräder varuhusbyggnader med 
likartad karaktär, uppförda av Kooperativa 
Förbundets Arkitekt- och Ingenjörsbyrå under 
60-talet i Sverige.

Pedagogiskt värde
Byggnaden visar de tankar och planeringsi-
deal som låg bakom samhällsförändringen och 
framväxten av modernismen i Sverige under 
60-talet. Den ursprungliga funktionen som 
Domusvaruhus går fortfarande att avläsa. 

Autencitetsvärde
Byggnaden är till stora delar exteriört bevarat i 
originalskick.

Kvarteret Åran, belägen vid korsningen Hamngatan/Floragatan. 
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
Riksintressets kärnvärden 

Eventuella förändringar i kvarteret Åran kom-
mer att påverka kärnvärden inom riksintres-
set Hjo. Angränsande områden som uppbär 
kärnvärden är Den Gamla staden där låg 
trähusbebyggelse återfinns uppförd enligt ett 
medeltida gatunät finns bevarad. Bebyggelsen 
i denna del är av mycket stort kulturhistoriskt 
värde inte bara utifrån enskilda byggnader i sig 
utan också för att området som helhet uppvi-
sar en mycket hög bevarandegrad. Bebyggelse 
i denna del bidrar starkt till stadens karaktär 
och identitet som trästad. 

Hamnen och dess omgivande miljö, där 
kvarteret Åran utgör en del, är ett annat av 
riksintressets kärnvärden. Hamnverksamhe-
ten har varit avgörande för stadens uppkomst 
och under lång tid för dess fortlevnad. Den 
stadssiluett som hamnmiljön och intilliggande 
bebyggelse uppvisar ut mot Vättern är av stor 
betydelse för stadens identitet och för riksin-
tresset som helhet. 

Ett annat av riksintressets kärnvärden är den 
välbevarade bebyggelsen i Nya Staden och 
badortsbebyggelsen vid Stadsparken. Bebyg-
gelsen i dessa delar speglar Hjos ekonomiska 
utveckling och betydelse som vallfärdsort för 

kurbad. Bebyggelsen som finns bevarad visar på 
ekonomisk utveckling och på de övre samhälls-
skiktens idéer om hälsa och rekreation som var 
under stark utveckling under senare delen av 
1800-talet. 

Befintlig byggnad i kvarteret Åran innehar ett visst 
mått av kulturhistoriskt värde som främst förknip-
pas med dess tidstypiska utförande. Byggnadens 
ursprungliga funktion som Domusvaruhus ritat 
av KFAI är i sig kulturhistoriskt intressant utifrån 
ett ekonomi- såväl som socialhistoriskt perspektiv 
och utgör ett typiskt inslag i många svenska städer. 
Byggnaden ingår ej i ett av riksintressets kärnvär-
den och dess värde är mer att betecknas som mått-
ligt och av lokal betydelse. 

En flygbild över hamnen och delar av stadsparken. På det äldre fotot syns de båda modernistiska byggnaderna Domus och 
Hotell Bellevue tydligt. 

Låg bebyggelse i den gamla stadskärnan, uppförda med 
trä- eller putsfasader.
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REKOMMENDATIONER 
Förändringar i kvarteret 

• Eventuella förändringar inom kvarteret Åran bör 
vara anpassade så att de kvaliteter och värden inom 
riksintressets kärnvärden inte går förlorade eller att 
de påverkas på ett negativt sätt. 

• Ny bebyggelse bör anpassas i höjd till intilliggan-
de bebyggelse så att aktuellt byggnadsprojekt anslu-
ter till stadens övriga karaktär där låga byggnadshöj-
der i 2-3 våningar är det dominerande inslaget.  

• Byggnadens volym bör vara av traditionell art och 
inte avvika mot den stadssiluett som finns mot vatt-
net. Stadssiluetten mot vattnet är en viktig del av 
stadens karaktär och är i sig identitetsskapande.   

• Fasadmaterial och kulörer bör ansluta till stadens 
övriga karaktär såsom trä eller puts. De fasadmate-
rial som återfinns på befintlig byggnad såsom tegel, 
med glasade ytor bedöms vara lämpligt. 
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Kv. Åran med huvudentré mot Hamngatan och parken. 
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