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1. INLEDNING

Hotell Bellevue ritades av arkitekten Hans-Erland Heineman (1919-2003) och stod färdigt 

1971. Hotellet är placerat i Hjo stadsparks södra ände, med utsikt över hamnen, och är byggt 

tätt inpå några av den tidigare kurortens villor från slutet av 1800-talet. Hotellets strama men 

ändå uttrycksfulla formspråk avviker markant från sekelskiftesvillornas utsmyckade 

panelarkitektur, vilket gör att jag tycker att det är ett intressant exempel på nybyggnad i en 

äldre stadsmiljö. Hjo har under många år varit ett lokalt utflyktsmål, där stadsparken med de 

gamla kurortsbyggnaderna varit en viktig del. Jag minns att jag som barn, i slutet av 1970-

talet, besökte Hjo med mina föräldrar. Vi promenerade i stadsparken, besökte parkens 

museum och åt söndagsmiddag på Hotell Bellevue. För två år sedan flyttade jag till Hjo och 

jag passerar numera dagligen förbi hotellet. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att beskriva Hotell Bellevue och analysera dess gestaltning dels i 

förhållande till arkitektens formspråk och dels till den plats och den tid då det skapades. De 

frågor jag ställer mig är:

 Vad fanns på platsen innan det nya Hotell Bellevue byggdes?

 Hur gick beslutet att bygga ett nytt hotell till och vilka överväganden gjordes? 

 Varifrån har arkitekten hämtat inspiration och hur är Hotell Bellevue gestaltat jämfört 

med hans tidigare arbeten?

 Hur är Hotell Bellevue gestaltat i förhållande till den omgivande miljön?

 Hur uppfattades hotellprojektet av samtiden?

 Hjo marknadsför sig idag som ”Hjo – trästaden vid Vättern”. Vilken identitet hade Hjo 

när hotellet byggdes och har stadens identitet påverkats av det nya hotellet? 

Teoretiska utgångspunkter och metod

I mitt arbete med denna uppsats har jag tagit hjälp av de metoder som konsthistorikern 

Michael Baxandall beskriver i Patterns of Intention: On the Historical Explanation of 

Pictures.1 Baxandall använder sig av en analysmetod som söker en historisk förklaring till 

varför ett konstverk eller en byggnad ser ut som den gör utifrån kulturella, ekonomiska och 

1 Michael Baxandall, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures, Yale University Press. 
New Haven and London 1985.
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sociala faktorer. Han använder sig av de tre begreppen charge, brief och troc för att 

strukturera upp de olika faktorer som påverkar hur ett byggnadsverk eller ett konstverk 

gestaltas. Med charge menar Baxandall uppdragsgivarens allmänna uppdrag, men begreppet 

innefattar också de olika händelser och överväganden som leder fram till beslutet att 

genomföra projektet. I denna uppsats innebär det att jag studerar de händelser som leder fram 

till beslutet att bygga ett nytt hotell i Hjo. Jag försöker sedan klarlägga hur uppdraget till 

arkitekten var utformat, med exempelvis önskemål om antal rum och storlek på restaurangen. 

Med brief menas de speciella lokala omständigheter som påverkar projektet. I detta fall 

innebär det hotellets tänkta placering vid sekelskiftesvillorna i stadsparken nära hamnen samt 

byggherrens ekonomiska ramar. Charge och brief bildar tillsammans ett problem där det 

genomförda projektet kan ses som en lösning.2 Med troc menar Baxandall relationen mellan 

arkitekten eller konstnären och den kultur han lever i.3 Detta innebär en koppling till dels 

fysiska möjligheter, som exempelvis vilka byggnadsmaterial och byggnadsmetoder som var 

praxis, och dessutom en koppling till de estetiska preferenser som var aktuella då hotellet 

byggdes. Byggherrens och arkitektens position och makt i samhället påverkar också 

relationen till den kultur de lever i. 

För att få förståelse för den kultur i vilken Hotell Bellevue byggdes, har jag tagit hjälp av den 

franske filosofen och historikern Michel Foucaults (1926-1984) teorier kring begreppet 

diskurs. Med diskurs menas en helhet av utsagor i en bestämd social, ekonomisk och 

geografisk miljö i en viss epok. Jag gör inte anspråk på att använda mig av diskursanalys i 

dess fullständiga form, men jag har tagit intryck av Foucaults beskrivning av diskursen där 

betoningen ligger på ordets betydelse och förhållande till makten i samhället.4 Detta innebär 

att jag försöker klarlägga den politiska situationen i Hjo, särskilt för den period då besluten 

om det nya hotellet fattades. Stadens invånare fick framförallt genom artiklar i lokaltidningen 

del av de beslut som fattades i hotellfrågan. Detta gör att jag lagt stor vikt vid att undersöka 

hur planerna på ett nytt hotell skildrades i lokaltidningen. För förståelse av diskursen är också 

de övriga ämnen som fått stort utrymme i tidningen mycket viktiga. Foucault beskriver också 

att ”diskursen finns lika mycket i det man inte säger”, vilket innebär att det som inte alls 

skrivs i tidningen är minst lika viktigt.5 Att undersöka vad som utelämnats i tidningens 

2 Ibid. sid. 29-35.
3 Ibid. sid. 47-49.
4 Michel Foucault, Diskursernas kamp, Stockholm/Stehag 2008, sid. 181-182.
5 Ibid. sid. 181.
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rapportering är en övermäktig utmaning för denna uppsats, men jag har försökt att kritiskt 

granska vad som skildras i tidningen och hur det skildras. 

När det gäller min analys och diskussion kring Hotell Bellevues arkitektoniska gestaltning i 

förhållande till platsen i staden har jag tagit hjälp av två motsatta teoretiska ståndpunkter som 

båda är aktuella i dagens debatt inom arkitektur och stadsplanering. Jag diskuterar dels 

gestaltningen i förhållande till arkitekten och teoretikern Rem Koolhaas (född 1944) tankar 

om den generella staden.6 Koolhaas menar att stadens identitet är hämmande för stadens 

utveckling och att den historiska närvaron i de flesta fall försämrar stadens funktion. Jag 

ställer också Hotell Bellevues gestaltning i relation till arkitekten och historikern Kenneth 

Framptons (född 1930) sexpunktsprogram för kritisk regionalism.7 Den kritiska regionalismen 

knyter an till det lokala. Platsens historia blir därmed viktig, men den får inte ta överhand så 

att den nya arkitekturen bara blir en sentimental pastisch. 

Tidigare forskning

Det finns ingen litteratur specifikt om Hotell Bellevue. Det finns däremot ett antal skrifter och 

uppsatser om stadsparken och kurorten som är av intresse. Dessa behandlar dock enbart den 

äldre delen av bebyggelsen. För att få ett grepp om kurortens historia har jag främst använt 

Vårdprogram för Hjo stadspark och dess byggnader som tagits fram på uppdrag av Hjo 

kommun.8 När det gäller arkitekten Hans-Erland Heineman finns en D-uppsats av Micael 

Ekberg.9 Ekbergs uppsats om Heineman är intressant eftersom den till största delen bygger på 

intervjuer med arkitekten. Ekberg har dessutom arbetat tillsammans med Heineman i mer än 

tio år. I denna uppsats tar Ekberg bland annat upp hur Heinemans formspråk förändrats. 

Hotell Bellevue nämns dock bara som ett exempel bland många andra på Heinemans sena 

arbeten.

6 Rem Koolhaas, ”Den generella staden” Arkitekturteorier, Skriftserien Kairos nummer 5, Raster förlag. 
Stockholm 1999.
7 Kenneth Frampton, ”Mot en kritisk regionalism: Sex punkter för en motståndets arkitektur” Arkitekturteorier, 
Skriftserien Kairos nummer 5, Raster förlag. Stockholm 1999.
8 Ingrid Sporre och Kolbjörn Waern, Vårdprogram för Hjo stadspark och dess byggnader. Hjo 2009.
9 Micael Ekberg, Arkitekten Hans-Erland Heineman, D-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen vid 
Göteborgs Universitet 1996. Micael Ekberg är arkitekt SAR/MSA och fil. dr. i Konstvetenskap. Han disputerade 
år 2000 med avhandlingen Torben Grut: En arkitekt och hans ideal.
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Källmaterial och avgränsningar 

Den diskurs jag arbetar med är starkt geografiskt knuten till Hjo. Jag gör visserligen vissa 

kopplingar till ett nationellt sammanhang, men det huvudsakliga källmaterialet är kopplat till 

Hjo. I centrum står Hotell Bellevue, det vill säga arkitekturen, de närliggande omgivningarna 

och staden Hjo. För att kartlägga den politiska situationen i Hjo har jag bland annat tagit hjälp 

av skriften Politik i Hjo som beskriver stadens politiska historia.10 För att få ett grepp om 

hotellets tillkomsthistoria har jag studerat material från Hjo kommunarkiv som berör 

hotellfrågan. I detta sammanhang har jag också sökt efter artiklar i Hjo Tidning för att se hur 

hotellfrågan redovisades i media. Hjo Tidning är en moderat tidning som grundades 1847. 

Sedan 1905 utkommer tidningen på tisdagar och fredagar och är idag en av landets minsta 

tidningar med en upplaga på omkring 2 200 exemplar.11 1968 togs de första principbesluten 

om att uppföra ett nytt hotell i Hjo. Jag har därför huvudsakligen begränsat mitt sökande i 

kommunarkivet och i Hjo Tidning från 1968 och fram till 1971 då Hotell Bellevue stod 

färdigt. Jag har även blickat in i hur hotellfrågan redovisades i Hjo Tidning under åren 1976-

1977, då hotellet byggdes ut och fick den storlek det har idag. 

För att få en uppfattning om stadens historia i allmänhet och om kurorten i synnerhet har jag 

studerat ett antal skrifter om Hjo. Förutom Vårdprogram för Hjo stadspark och dess 

byggnader, som jag redovisat ovan, har jag tagit hjälp av Hjo: Trästaden vid Vättern, som 

skrivits av Per-Göran Ylander.12 Ylander var stadsarkitekt i Hjo under åren 1980-2007 och 

arbetade för att Hjo skulle behålla sin småstadskaraktär med äldre träbebyggelse. Ytterligare 

information har jag hämtat från Hjo: Stadens historia och byggnader, i vilken Ylander också 

är en av flera medverkande.13

När det gäller arkitekten Hans-Erland Heineman har jag ett bredare källmaterial. Jag har 

studerat ett antal skrifter av Heineman, för att skapa mig en bild av honom och hans idéer. Här 

har jag förstås också haft stor nytta av Ekbergs uppsats, som redovisats ovan. Dessutom har 

jag undersökt om Heineman finns representerad i artiklar i Hjo Tidning under åren 1968-

1971, det vill säga under den period då hotellfrågan i Hjo var som mest aktuell.

10 Håkan Davidsson, Politik i Hjo: Viktiga händelser, beslut och årtal i stadens politiska liv från omkring 1850 
till 1999.  Hjo 1999.
11 Hjo Tidning. http://www.ne.se/hjo-tidning, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-11-29.
12 Per-Göran Ylander, Hjo: Trästaden vid Vättern. Hjo 1993.
13 Hjo: Stadens historia och byggnader. Byggnadsnämnden Hjo kommun 1986.
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Den kanske viktigaste källan är det fysiska hotellet, så som det ser ut i dag. Jag har besökt 

Hotell Bellevue ett flertal gånger för att studera byggnaden och dess omgivningar. Dessa 

iakttagelser ligger tillsammans med det övriga källmaterialet till grund för den beskrivning 

och den analys jag gör av hotellet. Jag har fokuserat på hotellets exteriör, eftersom jag främst 

är intresserad av hotellets förhållande till den omgivande miljön. Jag beskriver dock kort 

några intressanta detaljer i interiören, men utan att göra någon djupare analys av dessa.
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2. BAKGRUND

Platsens historia

Stadens äldre historia
Hjo är en av fem medeltida städer i före detta Skaraborgs län.14 Det är inte känt när staden 

grundades eller när platsen började bebyggas, men det äldsta bevarade skriftliga dokument 

som nämner Hjo är ett testamente från 1327, utfärdat i Hästholmen vid Vätterns östra strand. 

Första gången Hjo omtalas som stad är i Erik av Pommerns skattebok från år 1413. Detta 

innebär att Hjo firar 600-års jubileum 2013, vilket uppmärksammas med en rad olika 

arrangemang under året.15 Gatunätet i Hjo stadskärna har sannolikt medeltida ursprung. Den 

äldsta kända kartan över Hjo är från 1696 och visar en stadsplan som är karaktäristisk för 

medeltiden. Parallellt med stranden går en huvudgata. Centrum är beläget där vägen från 

inlandet möter huvudgatan och här finns ett litet marknadstorg med rådstuga och kyrka. De 

flesta gator och kvarter på denna gamla karta finns kvar än idag. Torsdagen den 3 april 1794 

drabbades Hjo av en stadsbrand, då den medeltida kyrkan och flera närliggande byggnader 

brann ned till grunden. De flesta nedbrunna byggnaderna återuppfördes på sina ursprungliga 

platser och stadskärnan präglas idag av det utseende den fick på 1800-talet.16

När Göta Kanal år 1832 var helt klar ökade sjöfarten på Vättern. Detta bidrog till att man på  

allmän rådstuga 1847 beslöt att bygga en ny hamn i Hjo. Hamnen anlades mellan åren 1851-

55 norr om stadskärnan och ansågs då vara Vätterns bästa. Hamnen har en karaktäristisk yttre 

vågbrytare med en fyr i vardera änden. Från 1860 gick fartyg i linjetrafik mellan Jönköping 

och Stockholm respektive Göteborg, via Hjo hamn. 1862 invigdes västra stambanan mellan 

Göteborg och Stockholm. Flera städer i Skaraborg som inte låg utefter järnvägen planerade 

genast förbindelser med stambanan. Lidköping och Skara byggde en smalspårig järnväg med 

anslutning till stambanan i Stenstorp. Även Hjo drog sin järnväg till Stenstorp, och anslöt dels 

till stambanan och samordnade dessutom sin trafik med övriga smalspåriga järnvägar i länet. 

Hjo-Stenstorps järnväg invigdes 1873 och järnvägsstationen i Hjo placerades ovanför 

hamnen. Ett spår gick dessutom ner till hamnplanen för att underlätta omlastning mellan tåg 

och båt. Järnvägen innebar i kombination med den moderna hamnen ett uppsving för 

14 Källa för avsnittet om stadens äldre historia är, om inget annat anges: Hjo: Stadens historia och byggnader. 
Byggnadsnämnden Hjo kommun 1986, sid. 9-38.
15 Hjo kommuns hemsida. http://www.hjo.se/Startsida/Kommun-och-politik1/Hjo-600-ar/, hämtad 2012-12-04.
16 Ylander 1993, sid. 12.
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näringslivet i Hjo. De goda kommunikationerna förbättrades ytterligare genom att en reguljär 

båtförbindelse med Hästholmen på östgötasidan startade 1875.

Enligt 1874 års byggnadsstadga skulle alla städer i Sverige upprätta en stadsplan. 1877 var 

den nya stadsplanen för Hjo klar och omfattade en ny stadsdel, kallad Nya staden, norr om 

den gamla stadskärnan. Järnvägsstationen och hamnen var alltså placerade i anslutning till 

Nya staden. Planen för den nya stadsdelen utformades efter de krav som byggnadsstadgan 

ställde när det gällde bland annat brandsäkerhet, ljus och prydlighet. Planen bestod av ett 

tjugotal kvadratiska kvarter med vardera fyra tomter  i ett rutnätsmönster. Gatorna var breda 

och genom stadsdelen planerades i öst- västlig riktning planteringar och öppna platser. Det 

dröjde dock till åren kring sekelskiftet 1900, då stadens befolkning ökade kraftigt, innan 

byggnadsverksamheten tog fart på allvar. Nya staden bebyggdes med flerfamiljshus, egnahem 

samt några påkostade enfamiljsvillor. Stadsplanen för Nya staden har i princip gällt ända 

sedan dess. 

Kurortens historia
Under andra halvan av 1800-talet anlades ett flertal kurorter runt om i Sverige.17 De var till en 

början inriktade på olika typer av behandlingar men fick snart karaktären av semesterorter för 

den växande borgarklassen. De goda kommunikationerna och stadens vackra läge vid Vättern 

gjorde att några godsägare och borgare tog initiativ till en vattenkuranstalt i Hjo. Det är troligt 

att inte bara affärsmässiga skäl låg bakom detta initiativ, utan också en önskan att försköna 

och utveckla staden. Att anlägga stadsparker och uppföra påkostade stadshotell var vanligt i 

många städer runt om i Sverige i slutet av 1800-talet, då borgarklassen hade en dominerande 

ställning i samhället. 1876 bildades AB Hjo Vattenkuranstalt av godsägare Harald Röhss på 

Munkeberg, provinsial- och stadsläkaren Wilhelm Baggestedt, grosshandlare Gustaf Sjöstedt 

och greve Gustaf Sparre på Almnäs. För ändamålet köptes rådman G. A. Goldkuhls 

lantegendom utmed Vättern, strax norr om hamnen in. För vattenkuranstalter var 

parkanläggningar en viktig del och den tyske trädgårdsarkitekten J. J. Sternemann anlitades 

för planeringen av parken. Parken fick en asymmetrisk plan med den romantiska engelska 

parken som förebild. De grusbelagda gångstigarna, utan kantstenar, slingrade sig genom 

parken (bild 1). Kurorten invigdes i juli 1878 och den enda byggnaden i kurparken var då 

Varmbadhuset, som placerats parallellt med strandlinjen, med utsikt över Vättern. 

Varmbadhuset som även kallades Societetshuset var en symmetrisk träbyggnad i två våningar 

17 Källa för avsnittet om kurortens historia är, om inget annat anges: Ingrid Sporre och Kolbjörn Waern, 
Vårdprogram för Hjo stadspark och dess byggnader. Hjo 2009.
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med stor veranda, och med flankerande badflyglar på vardera sida. Badflyglarna och verandan 

revs dock i början av 1940-talet.

Bild 1. Utsnitt ur 1906 års karta över Hjo Vattenkuranstalt. Beskrivning:
1. Societetshuset 6. Villa Flora
2. Villa Eira 7. Villa Victoria
3. Villa Svea 8. Villa Idun
4. Villa Götha 9. Hotell Bellevue
5. Villa Guldkroken 10. Järnvägsstation

Jag tycker att det är intressant att det vid denna tid fanns flera brunnsorter i närområdet. För 

etableringen av nya kurorter var säkerligen järnvägen en viktig faktor. I Falköping, som ligger 

utefter västra stambanan, stod den ståtliga badanstalten Mösseberg klar 1867.18 Skövde 

Vattenkuranstalt anlades 1870 i anslutning till järnvägsstationen utmed västra stambanan.19 

Lundsbrunn strax utanför Götene har anor från 1700-talet och fick redan 1802 sitt första 

18 Kurorten Mösseberg. http://www.kurortenmosseberg.se/historik, hämtad 2012-11-14.
19 Skövde Vattenkuranstalt. http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B6vde, hämtad 2012-11-14.
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badhus och apotek. Det dröjde dock till 1887 innan en smalspårig järnvägslinje drogs till 

Lundsbrunn.20 

Under 1880- och 1890-talet expanderade Hjo Vattenkuranstalt kraftigt och utökades med flera 

byggnader. Mangårdsbyggnaden för Goldkuhls tidigare egendom, söder om dåvarande 

kurorten, köptes in och införlivades i kurorten 1882 som Villa Idun. Villa Iduns fasader 

byggdes i början av 1900-talet om så att byggnaden fick det utseende med drag av jugendstil 

som den har än idag. Bolaget köpte även in angränsande tomter och uppförde 1882 Villa 

Victoria och Villa Flora för att användas som bostadshus för kurortens gäster. 1885 uppfördes 

ytterligare ett bostadshus som fick namnet Villa Guldkroken. Dessa tre villor ritades av den 

lokalt välkände arkitekten P. A. Pettersson från Värsås och ligger i linje med Villa Idun, 

parallellt med Vätterstranden (bild 2). Alla tre villorna är utformade som 1 ½-plans 

träbyggnader i schweizerstil med balkonger, verandor och omfattande ornamentala 

snickeridetaljer. Villa Victorias och Villa Floras planer är asymmetriska till skillnad mot Villa 

Guldkrokens nästan kvadratiska och symmetriska plan. Villa Flora utmärker sig dessutom 

med ett torn (bild 3). Villorna har till stora delar kvar sitt ursprungliga utseende än idag.

       

Bild 2. Villa Idun, fasader mot sydost. Bild 3. Villa Flora, fasader mot sydost.
I bakgrunden Villa Victoria och Villa Flora.

20 Lundsbrunns Kurort. http://www.lundsbrunn.se/kategori/17/historik.html, hämtad 2012-11-14.
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Till kurorten räknades även Villa Götha som ligger i linje med de övriga villorna. Detta var 

ursprungligen en privatbostad som fanns när kurorten invigdes 1878. Kuranstalten köpte dock 

denna byggnad först 1896. Villa Götha var parkens enda putsade byggnad. Snickeridetaljerna 

och de stora och rikligt ornamenterade gavlarna gav tillsammans med ett högt torn i nordöstra 

hörnet byggnaden sin speciella karaktär. Under 1930-talet byggdes dock Villa Götha om och 

merparten av snickeridetaljerna togs då bort. Föreningen De gamlas vänner, som initierats av 

Högerns kvinnoförening, invigde 1937 sitt hem för ensamma äldre damer i Villa Götha. 

1884 köpte kurorten in Järnvägshotellet som låg intill Villa Idun, nära järnvägsstationen och 

gav det namnet Hotell Bellevue. Hotellet som även kallades badrestauranten, hade uppförts 

1873, och var en stor träbyggnad med verandor och balkonger längs de båda långsidorna (bild 

4). Hotellet hade ett högt och fritt läge vid den så kallade Bellevueterrassen med utsikt ut över 

hamnen (bild 5). Hotellet var en omtyckt mötesplats för såväl ortsbor som kurgäster. Den 28 

augusti 1932, den sista natten för säsongen, brann Hotell Bellevue ned. Det nya Hotell 

Bellevue, som stod färdigt 1971, placerades mellan järnvägsstationen och det nedbrunna 

Hotell Bellevue (bild 1).

Bild 4. Hotell Bellevue, fasad mot väster. I förgrunden syns gångbron över schaktet där 
järnvägen går ner till hamnen.
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Bild 5. Hotell Bellevue, fasad mot öster. Här ses hotellets veranda mot Bellevueterrassen.

1892 utökades kurorten med två stora 2 ½-plans träbyggnader; Villa Svea och Villa Eira. 

Dessa byggnader ritades av Göteborgsarkitekten Adrian C. Peterson (1835-1912). Peterson 

var en mycket produktiv arkitekt och ritade en mängd exklusiva byggnader främst i sten.21 

Som exempel på hans tidigare stora träbyggnader kan nämnas societetshusen i Varberg (1883) 

och Marstrand (1886) samt Wendelsbergs slott i Mölnlycke (1883). Hans hotellbyggnader vid 

Hjo Vattenkuranstalt är utformade med stor variation i volymer och har rikt utsmyckade 

träfasader. Taken har omväxlande branta och flacka partier, vilket i kombination med de 

högresta klocktornen ger byggnaderna livlig silhuett. De båda villorna har gestaltats likartat, 

men Villa Svea har en symmetrisk plan med ett centralt placerat klocktorn, till skillnad mot 

Villa Eiras asymmetriska plan med klocktornet i ena hörnet. Under 1960-talet användes Villa 

Svea som folkhögskola och Villa Eira användes under sommarmånaderna som vandrarhem.

I mitten av 1890-talet var kurorten fullt utbyggd och det fanns då sammanlagt 150 rum i 

villorna. Hjo Vattenkuranstalt gick dock, förutom några år kring sekelskiftet 1900, med 

förlust. Första världskriget och depressionsåren på 1930-talet gjorde att många kurorter i 

Sverige lades ned. Dessutom bidrog läkarvetenskapens utveckling till att vattenkurernas 

läkande egenskaper ifrågasattes. Några år efter att Hotell Bellevue brunnit ned, gick Hjo 

Vattenkuranstalt i konkurs och anläggningen såldes 1935 till Hjo stad. Parkanläggningen har 

sedan dess fungerat som stadspark och de olika villorna har använts för olika ändamål. Under 

andra världskriget användes dessutom en del av villorna som flyktingförläggning.
21 Anne Sumner, Borgerliga ambitioner och adliga ideal: Slott och byggherrar i Sverige kring sekelskiftet 1900. 
Carlssons Bokförlag. Diss. Göteborg 2004, sid 78-79.
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Området kring stadsparken i slutet av 1960-talet

I början av 1940-talet byggdes ett nytt varmbadhus mitt emot Villa Flora. Det är en 

enplansbyggnad som fungerade som tvagningsbad, med tvättstuga och mangelrum i källaren. 

Byggnaden är utförd i funktionalistisk anda med slätputsade ljusa fasader och ett flackt valmat 

sadeltak. 

Hjo järnvägsstation låg vid Bangatan och var placerad i den tidigare kurortens sydvästra hörn. 

Stationshuset, byggt 1873, var en relativt enkel 2-plans träbyggnad med stående ljusmålad 

locklistpanel och tegelklätt sadeltak med enkel öppen takfot (bild 6). Vid bangården fanns 

också ett större godsmagasin (bild 7). Hjo-Stenstorps järnväg hade redan 1948 övertagits av 

SJ, men hade dålig lönsamhet. Söndagen den 28 maj 1961 avgick sista persontåget och det 

sista godståget avgick söndagen den 31 aug 1967.22 Järnvägen var då definitivt nedlagd och 

året därpå revs rälsen upp. 

Bild 6. Järnvägsstationen, fasader mot nordost. På bilden saknas järnvägsspåren vilket 
betyder att bilden är från 1968 eller senare.

22 Hjo Tidning den 2 december 1969.
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Bild 7. Bangården 1967. Till höger ses godsmagasinet och i bakgrunden skymtar 
järnvägsstationens norra gavel. 

Utmed Bangatan, mitt emot järnvägsstationen, låg några av Nya stadens flerfamiljshus. Dessa 

ståtliga träbyggnader, med butikslokaler i bottenvåningen, är från slutet av 1800-talet och har 

ett formspråk som påminner om kurortens societetshus (bild 8).

Bild 8. Bangatan, söderut. På denna bild från 1963 ses till höger Villa Phoenix och i 
bakgrunden längst till vänster skymtar kyrkan i den gamla stadskärnan.
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I kvarteret söder om stadsparken byggdes i mitten av 1960-talet ett litet nytt Domusvaruhus. 

Varuhuset invigdes midsommaren 1965.23 Byggnaden har den för Domusvaruhus så vanliga 

lådformen. Fasaderna har stora glasade partier, såväl som partier murade i vit kalksandsten 

(bild 9). 

Bild 9. Vändskiva söder om järnvägsstationen. Bakom trädet skymtar det nybyggda 
Domusvaruhuset.

1966 byggdes delar av hamnen nedanför Bellevueterrassen om, för att ge utrymme åt ett 

nyanlagt friluftsbad som senare fick namnet Guldkroksbadet.24 Det sommaröppna friluftsbadet 

inrymde dels tempererad simbassäng och dessutom en badstrand vid Vättern. 

Inför sommaren 1968 flyttade turistbyrån in i Villa Idun i stadsparken. Turistbyrån som även 

fungerade som reception för villauthyrningen hade inretts i sekelskiftesstil och personalen var 

dessutom klädd i sekelskifteskläder.25 I villorna Victoria, Flora, Guldkroken och Eira fanns då 

sammanlagt 68 bäddar.26 Rummen i villorna var helt moderniserade med rinnande varmt och 

kallt vatten, sällskapsrum med TV samt modernt inredda kök där gästerna själva kunde koka 

sitt morgonkaffe.

Detta var alltså situationen då planerna på ett nytt hotell i anslutning till den tidigare kurorten 

började ta form.

23 Hjo Tidning den 22 juni 1965.
24 Davidsson 1999, sid 13.
25 Hjo Tidning den 24 maj 1968.
26 Hjo Tidning den 1 november 1968.
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Hotellets tillkomsthistoria

Hotellfrågan i Hjo hade diskuterats ända sedan Hotell Bellevue brann ned 1932. Under 1950-

talet var detta en stor fråga som man inte kunde nå politisk enighet kring.27 Detta berodde inte 

på motsättningar mellan de politiska blocken, som man skulle kunna tro, utan snarare på 

motsättningar inom det borgerliga blocket. Hjo har nämligen haft en klar borgerlig majoritet i 

stadsfullmäktige ända sedan de första allmänna valen 1919.28 Hotellfrågan aktualiserades i 

slutet av 1960-talet, då Hotell Royal i stadskärnan hade ekonomiska problem och järnvägen 

lades ned. Järnvägens nedläggning öppnade upp för möjligheten att placera ett större hotell i 

anslutning till stadsparken. Vid denna tid var moderaterna det största borgerliga partiet.29 

Våren 1962 hade Ernst Gert Wilhelmson tillträtt som kommunalborgmästare och 

drätselkammarens ordförande var sedan 1964 godsägare Kurt Ahlström (m).30 

Drätselkammare fanns i svenska städer fram till 1971 och tillsattes av stadsfullmäktige. 

Drätselkammarens uppgift var att förvalta stadens finanser och fastigheter och var i realiteten 

alltså stadens verkliga styrelse. I slutet av 1960-talet ökade investeringsverksamheten i Hjo 

markant med denna politiska ledning.31

I oktober 1968 var den ekonomiska situationen för Hotell Royal akut. Ägaren meddelade att 

han var tvungen att stänga restaurangen under vintermånaderna om inte staden ville köpa 

hotellet.32 Stadens drätselkammare övervägde detta alternativ och gav den Centrala 

byggnadskommitten uppdraget att snabbt utreda hotellfrågan.33 Den Centrala 

byggnadskommitten var ett arbetsutskott direkt underställt drätselkammaren. De aktiva inom 

detta arbetsutskott var främst Kurt Ahlström och Ernst Gert Wilhelmson. 

Det fanns olika meningar om hur hotellfrågan i Hjo skulle behandlas. Vissa förespråkade en 

upprustning av hotell Royal, medan andra menade att det var bäst att bygga ett helt nytt hotell. 

Det fanns också de som menade att staden inte skulle engagera sig i hotellfrågan. I slutet av 

oktober rapporterar Hjo Tidning att Restaurang Royal kommer att stänga över vintern, vilket 

27 Davidsson 1999, sid. 11.
28 http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/stad/hjo/valresultat.htm, hämtad 2012-12-11.
29 Ibid.
30 Davidsson 1999, sid 20-21. Wilhelmson var kommunalborgmästare till 1981, då ämbetet upphörde. Ahlström 
var drätselkammarens ordförande 1964-1970. Han ersattes 1971 av Håkan Davidsson (m), då som 
kommunstyrelsens ordförande och senare som kommunalråd. En befattning som han innehade till 1988.
31 Ibid. sid. 12.
32 Hjo Tidning den 8 oktober 1968.
33 Hjo Tidning den 18 oktober 1968.
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kommer att drabba abonnenter som exempelvis Rotary, Odd Fellow och Lions Club.34 Värst 

beskrivs situationen vara för Hjo Rotaryklubb som har sammanträde på Royal varje onsdag 

klockan 12.30. Hjo Tidning tar då ställning i frågan och förespråkar i sin ledare att staden ska 

bygga ett nytt hotell i stadsparken.35

I december var Centrala byggnadskommitten klar med sin snabbutredning och föreslog ett 

nytt hotell på lämplig plats i anslutning till stadsparken och Bellevueterrassen. En idéskiss till 

nybyggnad upprättades av Hultgren & Kvarnström arkitektkontor AB i Göteborg. Hotellet var 

tänkt att bestå av en enplansbyggnad med restaurang och barservering för omkring 120 

personer, samt en tvåvåningsbyggnad med 23 hotellrum. Totalkostnaden beräknades till 2,7 

miljoner kronor och arkitektfirman begärde 270.000 kronor för fortsatt projektering.36 

Utredningens förslag bifölls med stor majoritet vid stadsfullmäktiges möte i december.37 Man 

enades om ett principbeslut som till alla delar följde utredningens förslag och anslog 250.000 

kronor för fortsatt projektering. 

Jag får intrycket av att det var bråttom att få till ett beslut. Brådskan berodde troligen på att 

man äntligen nått enighet i hotellfrågan och att Hotell Royal dessutom var slitet och hade 

dålig ekonomi. Dessutom såg man möjligheten att använda SJ:s tidigare mark, som dock inte 

var stadsplanerad. Det krävdes alltså ett snabbt beslut för att man skulle kunna börja 

processen med förändring av stadsplanen och projektering av ett nytt hotell. Stadens goda 

ekonomi bidrog säkerligen också till att man kunde enas om ett principbeslut vid denna 

tidpunkt. Det gynnsamma ekonomiska läget framgår av en artikel i Hjo Tidning från ett av 

Rotaryklubbens sammanträden, där drätselkammarens ordförande Kurt Ahlström talade.38 

Ahlström berättade att staden 1968 hade ett överskott på 800.000 kronor och dessutom fanns 

fonder värda 3.500.000 kr som gav betydande ränteinkomster. Han beskrev vidare att den 

pågående upprustningen av västra Vättervägen, mellan Askersund och Jönköping, gjorde att 

nya industrier ville etablera sig i Hjo. 

Turerna kring hotell Royal fortsatte dock under våren och sommaren 1969 och staden 

övervägde att överta Royal, för att se till att det fanns en restaurang i staden till dess att det 

34 Hjo Tidning den 25 oktober 1968.
35 Ibid.
36 Hjo Tidning den 10 december 1968.
37 Stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1968, Hjo stadsarkiv. Votering om bordläggning av ärendet 
avslogs med röstsiffrorna 20-5 och två nedlagda röster.
38 Hjo Tidning den 25 april 1969.
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nya hotellet stod färdigt. Oron var särskilt stor inför den stundande turistsäsongen, vilket 

framgår av en artikel i Hjo Tidning med rubriken: ”Skall Hjo torrläggas även under 

sommaren?”39 Det var alltså inte bara det nya hotellets funktion att ge 

övernattningsmöjligheter för långväga gäster som var av vikt. Minst lika viktigt verkar det ha 

varit att ha en bra restaurang i Hjo, som även kunde fungera som samlingsplats för stadens 

borgerskap. Staden beslutade dock under hösten att inte köpa Hotell Royal och hotellet 

försattes i slutet av september i konkurs.40 

I september 1969 anlitades arkitekt Hans-Erland Heineman för totalprojektering av det nya 

hotellet. Heineman, som hade kontor i Skövde, var en lokalt mycket känd arkitekt som fått 

mycket uppmärksamhet i media. Byggnadsnämnden i Hjo anlitade redan 1964 Heineman för 

ett utlåtande om hur den tänkta nybyggnaden av kvarteret Källaren vid torget hade anpassats 

till stadsmiljön.41 Heineman ritade 1968 också ett förslag till ny busstation i Hjo, som senare 

byggdes ett par hundra meter norr om järnvägsstationen. Heineman var alltså välkänd i Hjo 

och han hade redan tidigare fått uppdrag i staden. Uppenbarligen hade det tidigare samarbetet 

mellan stadens ledning och Heineman fungerat bra, eftersom Heineman anlitades för det 

prestigefyllda uppdraget att rita det nya hotellet i Hjo. Som anledning till att Heineman fick 

uppdraget angavs dock att arkitektbyrån från Göteborg, som tidigare varit inblandad, var för 

kostsam.42 Det är intressant att läsa den kortfattade rapporten från mötet där Heineman fick 

uppdraget att rita det nya hotellet:

Ang. restaurang och hotell i Hjo.

Kontraktsförslag rörande totalprojektering av rubr. genomgicks och diskuterades. Vissa kompletteringar 

och strykningar i uppgjort förslag företogs. Nya original skulle utskrivas av ark. Heinemans kontor.

Vi besökte platsen för blivande hotell och restaurang i stadsparken vid Bellevue-terrassen och 

bangårdsområdet och diskuterade vissa detaljspörsmål i samband därmed.

Vi åtskildes efter en kommentar av ark. Heineman:

”Nu är det bara att fara hem till Skövde och rita.”43

Stadens representanter vid detta möte var Ernst Gert Wilhelmson och Kurt Ahlström. 

Representanter för arkitektfirman var Hans-Erland Heineman och ingenjör Hubert 

39 Hjo Tidning den 26 mars 1969.
40 Hjo Tidning den 3 oktober 1969.
41 Trästäder i Västra Götaland: Ett miljömålsprojekt. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2011:41, sid. 
48.
42 Hjo Tidning den 23 september 1969.
43 Mötesanteckningar angående restaurang och hotell i Hjo den 17 september 1969, Hjo stadsarkiv.
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Stockselius. Rapporten tyder på samförstånd mellan parterna och det verkar också som om 

beslutsvägarna var korta inom stadens politiska ledning. Det är för övrigt förvånansvärt hur 

osynlig stadsarkitekten är i samband med rapporteringen kring det nya hotellet. Under slutet 

av 1960-talet och fram till 1980 var Boo D:son Widén stadsarkitekt på deltid.

Heineman presenterar i oktober 1969 ett förslag som innebär att järnvägsstationen ska rivas 

för att ge plats åt det nya hotellet. Den nya hotellbyggnaden ska sedan byggas på ytan mellan 

den tidigare järnvägsstationen och den plats där gamla Hotell Bellevue låg. Bellevueterrassen 

ska bevaras för att kunna fungera som uteservering. Hotellbyggnaden ska enligt förslaget 

bestå av en hotelldel i två våningar med 22 rum samt en anslutande restaurang- och 

ekonomidel i ett plan med en indragen övervåning. Restaurangen har plats för 150 gäster och 

dessutom finns en barservering med plats för 100 gäster. Hjo Tidning presenterar Heinemans 

förslag i en utförlig artikel i positiva ordalag.44 Två perspektivskisser, med bildtexten: ”Det 

nya hotellet får en charmig fasad”, visar hur hotellet är tänkt att se ut (bild 10 och bild 11). 

Bild 10. Perspektivskiss, fasader mot sydväst. Sett från korsningen Bangatan Floragatan.

44 Hjo Tidning den 21 oktober 1969.
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Bild 11. Perspektivskiss, fasader mot sydost. I denna vy från hamnen ses även Villa Idun, som 
är den av parkens villor som kom att ligga närmast hotellet.

Stadsfullmäktige beslutade på sitt januarisammanträde 1970 enhälligt att gå vidare med 

Heinemans förslag.45 Kostnaden beräknades då till 3,4 miljoner kronor, vilket skulle 

finansieras genom lån. Uppdraget att bygga Hotell Bellevue gick till Wennergrens Byggnads 

AB, vilket var en dominerande byggnadsfirma som under 1960-talet var inblandad i flera 

stora byggnadsprojekt i Hjo.46

I början av maj 1970 försvann ännu ett hotell i Hjo. Det mindre hotellet Ritz såldes då till 

Elbyrån, som planerade att använda fastigheten som affär, verkstad och utställningslokaler.47

För att säkerställa att en restaurang skulle finnas i Hjo under sommaren, beslöt Hjo stad att 

tillfälligt hyra Hotell Ritz av den nya ägaren.48 Detta visar ytterligare hur viktig hotell- och 

restaurangfrågan var för kommunens ledning.

45 Stadsfullmäktiges protokoll den 29 januari 1970, Hjo stadsarkiv. Henrik Brandt avgav dock blank reservation.
46 Byggen och byggare i Skaraborg 1947-2000: Ett samlingsdokument, Ulla Nordmark (red.), Skaraborgs 
Byggmästareförening 2004, sid. 121-123.
47 Hjo Tidning den 5 maj 1970.
48 Hjo Tidning den 15 maj 1970.
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Under sommaren 1970 revs järnvägsstationen och bygget av det nya hotellet påbörjades.49 

Samtidigt annonserade staden efter krögare som vill arrendera det nya hotellet.50 I oktober 

presenterar Hjo Tidning källarmästare Olof Haglund från Orsa, som kommer att hyra det nya 

hotellet som då fått namnet Hotell Bellevue.51

Det nya Hotell Bellevue stod färdigt midsommarafton 1971 och totalkostnaden hade då 

hamnat på 4,7 miljoner kronor, vilket var en ökning med drygt en miljon jämfört med den 

ursprungliga kalkylen.52 Hotellet tog även över uthyrningsverksamheten i villorna Flora, 

Victoria, Guldkroken, Svea och Idun.53 Hotellet fick en flygande start då alla rum var uthyrda 

hela midsommarhelgen.54 Den 8 juli 1971 invigs hotellet officiellt av landshövding Karl 

Frithiofson. Hjo Tidning redogör för invigningsfesten och presenterar hotellet med ett 

omfattande bildmaterial.55 Artikeln avslutas med orden: ”Därmed är nu alltså hotell Bellevue 

invigt och Hjo och bygden har fått ett nära 40-årigt önskemål uppfyllt.”

I mitten av 1970-talet fanns önskemål om att bygga ut hotellet, bland annat för att möta 

efterfrågan på konferensanläggningar. Hotell Bellevue tvingades i vissa fall tacka nej till 

förfrågningar från större konferensgrupper.56 Parkvillornas standard motsvarade inte de krav 

som deltagarna ställde på modernitet, med exempelvis dusch på rummet. Dessutom fanns inte 

tillräckligt med konferenslokaler.

På  kommunfullmäktiges aprilsammanträde 1976 behandlades frågan om utbyggnad av Hotell 

Bellevue. Det blev en långdragen debatt och allmänhetens intresse var så stort att hela 

åhöraravdelningen var fullsatt.57 Det sades inför sammanträdet att partierna var starkt oense 

inbördes, men voteringen resulterade dock i en oväntat stor majoritet (25-8) för bifall till 

förslaget om en utbyggnad med 28 rum samt konferenslokaler.58

Projektstarten drog dock ut på tiden, främst på grund av kraftiga kostnadsökningar beroende 

på att projektören räknat fel på volymen, vilket gjorde att kostnaden visade sig vara 3,9 

49 Hjo Tidning den 7 juli 1970.
50 Annonsmanuskript, Hjo stadsarkiv.
51 Hjo Tidning den 16 oktober 1970.
52 Hjo Tidning den 12 oktober 1977.
53 Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll den 10 maj 1971, Hjo stadsarkiv.
54 Hjo Tidning den 24 juni 1971.
55 Hjo Tidning den 9 juli 1971.
56 Hjo Tidning den 28 december 1976.
57 Hjo Tidning den 4 maj1976.
58 Ibid.
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miljoner i stället för 2,4 miljoner som först angetts.59 Den 30 november 1976, kvällen innan 

myndigheternas tillstånd och anbudsgivarnas garanti för angivna priser gick ut, samlades 

kommunstyrelsen för ett extra sammanträde. Efter långa diskussioner beslutades, med 7 röster 

mot 4, att ge starttecken för tillbyggnaden. Bygget påbörjades samma kväll, då 

kommunstyrelsens ordförande tillsammans med en representant för huvudentreprenören 

Wennergrens Byggnads AB tog första spadtaget.60 Tillbyggnaden stod klar hösten 1977.

Arkitekten Hans-Erland Heineman

Arkitekten bakom Hotell Bellevue var Hans-Erland Heineman. Heineman hade examen från 

Kungliga Tekniska Högskolan 1944 och från Kungliga Konstakademins Arkitekturskola i 

Stockholm 1947. Han studerade sedan arkitekturhistoria vid Sorbonne i Paris 1948-1949. 

Heineman praktiserade därefter på olika arkitektkontor i USA under ett år och fick då tillfälle 

att träffa både Frank Lloyd Wright (1867-1959) och Mies van der Rohe (1886-1969).61 

Heineman drev tillsammans med kollegan Bo Boustedt arkitektkontoret Boustedt och 

Heineman Arkitekter AB under åren 1946-1970. Därefter drev Heineman arkitektkontor i egen 

regi. Heineman var under ett år på 1950-talet även stadsarkitekt i Skövde. Han var dessutom 

verksam som konstnär och arkitekturskribent och hans engagemang i kulturella frågor gjorde 

att han valdes till ledamot i Statens Kulturråd 1969-1975. I början av 1970-talet undervisade 

Heineman vid Chalmers Tekniska Högskola, där han blev professor 1973. Under åren 1970–

1976 var han också ledamot i Svenska UNESCO-rådet. Heineman arbetade framförallt med 

uppdrag inom offentlig förvaltning och ritade exempelvis över 150 ålderdomshem och nästan 

lika många skolor runt om i Sverige.

Heineman uppfostrades under sin studietid och praktiktid i den funktionalistiska andan, vilket 

hans tidiga verk bär spår av.62 Det var först med Kulturhuset och Folkets Hus i Skövde som 

hans stil blev mer personlig.63 Han hade då tagit intryck av den italienske arkitekten Gio 

Pontis (1891-1979) teori om en avslutad form, ”una forma finita”, som går ut på att en 

byggnad ska utformas som en helhet utan praktiska eller estetiska möjligheter till expansion.64 

Detta strider mot funktionalismens krav på flexibilitet och är en slags protest mot höghusens 

rutnätsarkitektur. Heineman uppskattade sedan tidigare också Frank Lloyd Wrights 
59 Hjo Tidning den 28 december 1976.
60 Hjo Tidning den  3 december 1976.
61 Ekberg 1996, sid. 7.
62 Ibid. sid. 17.
63 Ibid. sid. 19.
64 Hans-Erland Heineman, Stad. Scandinavian University Books. Stockholm 1976, sid. 86.
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jordbundna arkitektur, med anpassning till miljö och lokala byggnadstraditioner. Heineman 

var även tilltalad av en internationell arkitekturströmning som han kallade skulptural 

arkitektur, vilken han beskriver i en artikel i tidskriften Arkitektur 1966.65 Heineman beskriver 

där den skulpturala arkitekturen som ett alternativ till den funktionalistiska arkitekturen och 

som ett svar på människans behov av en omväxlande miljö. Heineman menar att den 

funktionalistiska stilen är alltför opersonlig och styrd av teknik och ekonomi. Han anser 

vidare att det estetiska uttrycket också har en form av funktion. Detta betyder att arkitektonisk 

utformning och till synes irrationella utsmyckningar blir viktiga eftersom de tillgodoser 

människans behov av sinnlig glädje, variation och aktivering.66 Heineman beskriver att den 

skulpturala arkitekturen ofta kännetecknas av en strängt sluten murverkan, till skillnad mot de 

glasväggar som är så vanliga inom funktionalismen.67 Ett annat karaktäristiskt drag är att den 

skulpturala arkitekturen fångar in en del av omgivningen med murar, terrasser och skärmtak.68 

Som exempel på skulptural arkitektur nämner Heineman bland annat Taliesin West och 

Dallas Theater av den amerikanske arkitekten Frank Lloyd Wright.69 

När det gäller de svenska städernas utveckling menar Heineman att det är orealistiskt att 

behålla all äldre bebyggelse, eftersom många svenska stadskärnor har en sådan beskaffenhet 

att förnyelse är oundviklig.70 Han är dock skeptisk till en totalförnyelse med modernitet till 

varje pris. Heineman förespråkar i stället en medelväg, men vill att nya byggnader i sitt 

formspråk ska markera sin tids insats.

Det byggnadsprojekt som Heineman är mest känd för är Kulturhuset och Folkets Hus i 

Skövde, som invigdes 1964 (bild 12). Detta byggnadskomplex är speciellt både för att det var 

det första kulturhuset i Sverige och för sitt särpräglade uttryck.71 Byggnadskropparna har en 

sluten murverkan med fasader som domineras av mörkrött tegel, med inslag av 

glimmerskiffer och brunbetsad furu. Fasaderna är svagt avsmalnande uppåt, vilket 

tillsammans med materialvalet ger ett stabilt jordbundet intryck. Uttrycket är skulpturalt och 

har inspirerats av Gio Pontis idéer om den avslutade formen. De sluttande väggliven gör att 

det är svårt att förändra eller bygga ut byggnaderna utan att förstöra helheten. Det mörkröda 

65 Hans-Erland Heineman, ”Tankar kring skulptural arkitektur” Arkitektur nr 7 1966.
66 Heineman 1976, Förord.
67 Ekberg 1996, sid. 26.
68 Ibid.
69 Hans-Erland Heineman, ”Tankar kring skulptural arkitektur” Arkitektur nr 7 1966.
70 Hans-Erland Heineman, Den moderna arkitekturen. Scienta Brombergs Bokförlag. Uppsala 1977, sid. 138-
140.
71 Sveriges första Kulturhus. http://www.skovde.se/Kultur/Kulturhus/, hämtad 2012-12-11.
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teglet dominerar även interiören. Hjo Tidning har publicerat flera artiklar om detta projekt. 

Inför invigningen skrev Ulf Thiséus en artikel i berömmande ordalag, men refererade även en 

artikel från Expressen med massiv kritik.72

Bild 12. Kulturhuset och Folkets Hus i Skövde. Den höga byggnaden till höger är Folkets Hus  
och den lägre delen till vänster är Kulturhuset, med bland annat stadsbibliotek och teater.

Ett annat uppmärksammat projekt var Billingehus, som uppfördes under åren 1968-1970 (bild 

13). Billingehus skulle kunna beskrivas som en multifunktionell idrottsanläggning uppbyggd 

kring en hotellverksamhet. Förutom hotell med restaurang och konferenslokaler anlades bland 

annat utomhusbad, slalombacke och konstfrusen isbana. Dessutom byggdes en teater och en 

kyrka för att också ge en kulturell och andlig dimension åt anläggningen.73 Byggnaderna har 

precis som Kulturhuset och Folkets Hus en viss jordbunden karaktär. Billingehus präglas dock 

av den dominerande vita färgsättningen till skillnad mot Kulturhusets mörka färgsättning. 

Billingehus formspråk är också mjukare med inslag av rundade former. Detta gäller inte minst 

S:t Lukas Kyrka som har ett mycket skulpturalt uttryck, som kanske inspirerats av Frank 

Lloyd Wrights senare arbeten. Billingehusanläggningen beskrivs under våren 1969 i ett 

omfattande reportage i Hjo Tidning som ett intressant projekt som kommer att innebära att 

badet i Hjo får konkurrens.74

72 Hjo Tidning den 23 oktober 1964.
73 Ekberg 1996, sid. 15.
74 Hjo Tidning den 3 maj 1969.
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Bild 13. Billingehus i Skövde. I förgrunden ses hotellanläggningen och bortom gräsytan ses 
S:t Lukas kyrka.
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3. HOTELL BELLEVUES GESTALTNING

Exteriör

Hotell Bellevues fasader är utförda i vitmålad betong, vitkalkat tegel och svartbrunt trä. 

Hotellet är huvudsakligen sammansatt av tre byggnadskroppar; i norr en hotellänga i två plan, 

ett mittparti med entré och matsalar i ett plan, samt i söder en ekonomidel i ett plan med en 

indragen övervåning (bild 14 och bild 15). De tre byggnadskropparna har olika storlek och 

form, samt olika fasadutformning. De har dock de karaktäristiska kraftigt utkragade platta 

taken med uppåtvinklade gesimser i vitmålad betong gemensamt. Taken är det dominerande 

arkitektoniska uttrycket och ger byggnaden ett skulpturalt uttryck. De platta utkragade taken 

ger också byggnaden en tydlig horisontalitet. 

Hotellängans fasader åt öster och väster är likadana och består av vitmålad betong med två 

horisontella band av svartbrun stående lockpanel där de två våningarnas fönster är jämnt 

utspridda. De mörka horisontella fönsterpartierna förstärker ytterligare byggnadens 

horisontella karaktär. Dessa fasader ger hotelldelen en sammanhållen, enkel, funktionalistisk 

karaktär. Framför dessa fasader löper dessutom låga vitmålade murar i betong. I utrymmet 

mellan muren och fasaden har växter planterats, vilket gör att arrangemanget fungerar som 

jättelika ”blomlådor”. Den västra muren sträcker sig dessutom några meter utanför byggnaden 

norrut, viket tillsammans med de planterade växterna bidrar till en viss jordbundenhet. I 

gavelfasaden mot norr finns en brandtrappa. Denna konstruktion är inte diskret, vilket annars 

kan vara fallet för brandtrappor, utan har fått mycket utrymme både i yta och form. Den breda 

betongtrappan löper diagonalt utmed fasaden upp till andra våningen och är utformad med ett 

kraftigt massivt räcke i vitmålad betong. Trappan fungerar som en integrerad del av 

byggnaden och bidrar till byggnadens skulpturala uttryck. 

Mittpartiets fasader åt både väster och öster består av ett horisontellt band av smala fönster 

från golv till tak. Fönstrens snickerier är utförda i svartbrunt trä. Huvudentrén är placerad åt 

väster, mot Bangatan. Mittpartiets tak skjuter, likt ett skärmtak uppburet av enkla kvadratiska 

pelare, ut över entrén. Den glasade dörren in till foajén är placerad i ett indraget parti, mellan 

hotellängan och ekonomidelen. Detta skapar en stegvis övergång mellan ute och inne, då 

besökare först kommer in under skärmtaket, sedan passerar förbi huskropparnas väggliv. Till 

höger om entrén finns dessutom en kvadratisk öppning i det stora skärmtaket, vilken släpper 
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in dagsljus och dessutom gör att ekonomidelens indragna övervåning blir synlig. På marken 

under öppningen i skärmtaket finns en liten plantering. Mittpartiets östra fasad sträcker sig, 

med sitt fönsterband, förbi ekonomidelen åt söder, vilket ger denna sida av byggnaden ett 

luftigare intryck. De mörka fönstersnickerierna bidrar också till att förstärka byggnadens 

horisontella karaktär. Framför denna del av byggnaden finns en terrass som begränsas av en 

låg mur i vitmålad betong. 

Ekonomidelens fasader mot Bangatan består på bottenvåningen av vitkalkade tegelväggar 

utan fönsteröppningar. Framför denna fasad finns en plantering som begränsas av en mur i 

vitmålad betong ut mot gatan. Mot söder har bottenvåningens fasader förutom vitkalkat tegel, 

ett parti med svartbrun träpanel i rutmönster. Den indragna övervåningens fasader består av 

svartbrun träpanel med samma rutmönster som finns i delar av bottenvåningen, med 

fönsteröppningar åt öster och väster. I den indragna övervåningen finns dessutom ett något 

förhöjt fyrliknande parti, i vitkalkat tegel med rundad fasad. 

Hotell Bellevue har huvudsakligen ett stramt modernistiskt formspråk som var typiskt för 

tiden då det byggdes. Även de dominerande byggnadsmaterialen betong och tegel var mycket 

vanliga vid denna tid. Trots de platta taken har byggnaden en relativt livlig silhuett och de 

olika murarna runt byggnaden bidrar till att ansluta byggnaden till den omgivande miljön. 

Man kan också notera att ritningen visar att det är möjligt att förlänga hotellängan norrut vid 

behov (bild 14).

Bild 14. Fasader mot väster och öster.
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Bild 15. Fasader mot söder och norr.

Vid utbyggnaden 1976-1977 ansluts ytterligare en hotellänga norrut. Den nya hotellängan får 

samma storlek och gestaltning som den tidigare. Passagen mellan hotellängorna är utformad 

som ett smalare parti med sammanhängande fönsterband. 

Interiör

Man kommer via huvudentrén från Bangatan in i en stor öppen foajé. I blickfånget rakt fram 

finns en öppen spis, murad i ölandssten samt vätterslipat tegel från Almnäs tegelbruk strax 

utanför Hjo (bild 16). 75 Till vänster ligger receptionen och därefter hotellängan, till höger 

finns det en garderob. Bortom spisen finns till vänster en bar och till höger ligger restaurangen 

med plats för 150 gäster. Från baren och restaurangen har man via ett sammanhängande 

fönsterband utsikt mot Bellevueterrassen och Vättern. Restaurangen står också i förbindelse 

med en barservering för 100 gäster, som dessutom har en ingång från Floragatan. Hotellets 

olika gemensamhetsutrymmen är alltså fördelade runt den öppna spisen, i en öppen 

planlösning. Hotellängan har 22 gästrum fördelat på två plan. Vid receptionen finns trapphus 

och hiss till hotellängans övervåning. Hotellängan präglas av sin symmetri och på båda 

våningarna finns centrala korridorer med hotellrummen jämnt fördelade på vardera sida. De 

resterande delarna av hotellet präglas i stället av en asymmetrisk plan. Vid garderoben finns 

en spiraltrappa och en hiss som leder upp till den indragna övervåningen över 

bottenvåningens ekonomiutrymmen. På denna övervåning finns ett rum i den fyrliknande 

75 Hjo Tidning den 26 mars 1971.
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delen, samt en foajé och två sällskapsrum i den andra delen. Hotellet har också en 

källarvåning med ekonomiutrymmen.

Den ursprungliga interiören bestod till stor del av mönstermurade tegelväggar i mörkrött 

tegel, med mörkbruna snickerier. Det finns också ett konstverk av Henrik Allert, i form av en 

stenmosaik, inmurad i ett väggparti i foajén (bild 17). Allert hade sin keramikverkstad utanför 

Skövde och mosaikens stenar är hämtade från Almnäs tegelbruk, strax utanför Hjo.76 Den 

mörka interiören står i kontrast till exteriören som domineras av de vitmålade partierna. Den 

mörka färgsättningen med stort inslag av tegel var för övrigt mycket vanlig på 1960-talet. 

Detta ger också interiören en stark jordbundenhet. Idag har hotellets interiör delvis förändrats 

och vissa ytor har målats vita, vilket exempelvis gäller ölandsstenen i den öppna spisen. 

Korridorer och trapphus har dock kvar sin ursprungliga prägel, med sina mörkröda 

tegelväggar och mörkbruna snickerier (bild 18).

Bild 16. Den öppna spisen under uppförande.

76 Hjo Tidning den 8 juni 1971.
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Bild 17. Stenmosaik i foajén. Bild 18. Korridor i hotelldelen.
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4. ANALYS OCH DISKUSSION

Spår av arkitekten

När det gäller Heinemans olika inspirationskällor för Hotell Bellevue är likheten med Frank 

Lloyd Wrights arkitektur kanske den mest slående. Detta gäller speciellt Wrights 

villaarkitektur i så kallad präriestil. Ett bra exempel på präriestilen är Robie House i Chicago, 

som stod färdigt 1910. Robie House präglas liksom Hotell Bellevue av en stark horisontalitet 

med kraftigt utkragade tak och horisontella fönsterband. Wright ville inordna byggnaden 

organiskt i landskapet. Med horisontaliteten ansluter byggnaden till platsens topografi och 

med fönsterbanden öppnar sig huset mot det omgivande landskapet. Hotell Bellevue har som 

vi sett tidigare denna typ av fönsterband i fasaden åt öster, med utsikt över Vättern. En annan 

likhet är att båda byggnadernas planer byggts upp av enkla volymer som adderats till 

varandra. De skillnader som finns gäller främst exteriörernas färgsättning. Hotell Bellevues 

takgesimser och fasader är vita, med svartbrunt i de vågräta partier där fönstren är placerade. 

Robie House har i stället mörkröda tegelfasader och mörka takgesimser, vilket ger en mer 

jordnära karaktär. Även när det gäller interiören finns stora likheter. Wright var på sin tid 

revolutionerande med sina öppna planlösningar, där fria rumssamband centrerades kring en 

stor eldstad.77 Här är alltså likheterna slående med Hotell Bellevues centralt placerade öppna 

spis. Hotell Bellevues spis som är murad i ölandssten och tegel, har också en jordnära karaktär 

i Wrights anda.

Hotell Bellevues utkragade tak med uppåtvinklade gesimser, i kombination med den indragna 

övervåningen gör att jag får associationer till japanska slott från 1500-talet, med sina 

pagodliknande torn. Dessa japanska slott är träkonstruktioner som till stora delar klätts med 

lera vilket gör att fasadernas uttryck påminner om Hotell Bellevues fasader. Att Hotell 

Bellevue har spår av japansk arkitektur är egentligen inte så underligt. Frank Lloyd Wright 

var nämligen en av de första västerländska arkitekterna som besökte Japan, och intrycken 

därifrån låg till grund för hans präriestil.78 Jag skulle dock vilja påstå att Hotell Bellevue har 

tydligare japanska drag än vad Wrights präriestil har. Detta gäller främst fasadernas 

materialverkan. Hotell Bellevue har liksom traditionell japansk arkitektur ett lättare uttryck än 

vad präriestilen har med sina tegel- och stenfasader. I traditionell japansk arkitektur är det 

också vanligt med skjutdörrar och fönster av gallerverk i trä, vilket påminner mycket om 

77 Jürgen Tietz, Arkitekturens historia under 1900-talet. Könemann. Köln 2000, sid. 16.
78 Kristina Fridh, Japanska rum. Svensk Byggtjänst. Stockholm 2004, sid. 12.
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Hotell Bellevues rutmönstrade fasadpartier i svartbrunt trä samt fönsterutformningen på den 

indragna övervåningen. 

Det skulpturala uttryck som Heineman eftersträvade, uppnås hos Hotell Bellevue främst 

genom takens uppåtsträvande gesimser. Denna takform kan också ha inspirerats av Gio Pontis 

tankar om en avslutad form. Heineman har med Hotell Bellevue dock löst problemet med 

framtida utbyggnader genom att redan från början koppla samman volymer i olika storlekar, 

med det karaktäristiska taket som sammanhållande uttryck.

Vid en jämförelse mellan Kulturhuset i Skövde och Hotell Bellevue är det främst det 

skulpturala uttrycket som är den gemensamma nämnaren. Båda byggnaderna har också en 

viss jordbundenhet. I Kulturhuset uppnås detta främst med byggnadsmaterialen, medan det i 

Hotell Bellevue uppnås med integreringen av planterade växter. Exteriörernas form, 

färgsättning och materialverkan skiljer sig alltså åt en hel del. Hotell Bellevues interiör har 

dock stora likheter med interiören i Kulturhuset, som också domineras av mörkrött tegel. I 

båda byggnaderna förekommer också permanenta konstverk inmurade i väggarna. 

Billingehus har den dominerande vita färgsättningen och ett skulpturalt uttryck gemensamt 

med Hotell Bellevue. Där Hotell Bellevue har en tydligt betonad horisontalitet, har 

Billingehus en vertikal betoning, vilket förklaras av byggnadernas placering i landskapet. 

Hotell Bellevue är byggt vid vattnet, medan Billingehus är byggt vid krönet av berget 

Billingen. Av de rundade former som Heineman introducerade i Billingehus finns dock inte 

mycket hos Hotell Bellevue. Hotell Bellevues karaktär domineras av de räta linjerna, även om 

den fyrliknande delen av den indragna övervåningen har rundade former.

Den byggnad av Heineman som till sitt uttryck kanske mest påminner om Hotell Bellevue är 

Volvohuset i Skövde (bild 19). Detta är en personalbyggnad där den ena delen inrymmer 

samlingslokaler och lokaler för fritidsaktiviteter, medan den andra delen inrymmer 

företagshälsovård. Volvohuset stod färdigt precis innan Heineman ritade Hotell Bellevue. 

Volvohuset har liksom Hotell Bellevue vitkalkade tegelfasader samt svartbruna träpartier. 

Byggnaderna har också den indragna övervåningen och de kraftigt utkragade platta taken 

gemensamt, även om Volvohusets gesimser är klädda i rödlackerad plåt. Volvohuset 

presenterades i Hjo Tidning, där Heineman kommenterar byggnaden med orden: 

”Byggnadens uttryck rättar sig efter funktionen. Därför upplevde jag den här anläggningen 

33



som något lustbetonat. Att den sedan fått en österländsk prägel är en ren tillfällighet.”79 Det är 

ett intressant sammanträffande att Volvohuset byggdes i södra änden av Boulognerskogen. 

Boulognerskogen hade tidigare varit en del av Skövde Vattenkuranstalt, men efter en brand 

1902 lades verksamheten ner och de flesta byggnader revs.80 Till skillnad mot situationen i 

Hjo fanns i Skövde alltså inga spår av kuranstalten när Volvohuset byggdes.

Bild 19. Volvohuset i Skövde, fasad mot söder.

Hotell Bellevues förhållande till platsen

Hotell Bellevue är stilmässigt en modernistisk byggnad som tydligt skiljer sig från 

stadsparkens byggnader från slutet av 1800-talet. Den vita och svartbruna färgsättningen gör 

också att Hotell Bellevue avviker från både grönskan i den omgivande parken såväl som från 

de ljusa jordfärger som de äldre husen har. Dessutom avviker Hotell Bellevue med sin större 

skala och med moderna byggnadsmaterial som exempelvis betong. Med ledning av Kenneth 

Framptons teorier kring kritisk regionalism går det dock att hitta exempel på att Hotell 

Bellevue på många sätt faktiskt har anpassats till den omgivande miljön. Frampton menar att 

arkitekter bör distansera sig lika mycket från tron på avancerad teknologi som från nostalgisk 

historicism eller ytlig dekoration.81 Den kritiska regionalismen är ett sätt att uppnå detta 

genom att använda element som är indirekt hämtade ur den specifika platsens särdrag.82  

Frampton nämner här exempelvis platsens topografi, speciella konstruktionssätt och lokala 

79 Hjo Tidning den 15 augusti 1969.
80 Arne Andersson, Sköfde: Staden i våra hjärtan. Karlstedts Bokhandel. Skövde 1981, sid. 77.
81 Arkitekturteorier 1999, sid. 125.
82 Ibid. sid. 126.
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ljusförhållanden. Detta innebär alltså en större anknytning till platsen än vad som är fallet med 

modernismens mer universella arkitektur, utan att enbart bygga på lokala byggnadstraditioner.

Hotell Bellevue anknyter på flera punkter till Framptons kritiska regionalism. Den tydliga 

horisontaliteten är kopplad till placeringen vid sjön Vättern och den relativt låga 

hotellbyggnaden dominerar inte heller höjdmässigt miljön i parken. De låga murar som finns 

på hotellets terrass mot Vättern, i kombination med att marken sluttar ner mot hamnen gör att 

det skapas en övergång mellan det omgivande landskapet och byggnaden. Den indragna 

övervåningen gör också att Hotell Bellevue stegvis höjer sig över marknivån, vilket innebär 

att byggnaden anpassats efter topografin, samtidigt som byggnadens storleksintryck minskas.

Hotell Bellevues uppbyggnad av omväxlande volymer som adderats till varandra påminner 

om uppbyggnaden av flera av parkvillorna. Hotellet har trots de platta taken också en relativt 

livlig silhuett, vilket stämmer överens med kurortens gamla villor. Hotell Bellevues 

hotellänga har vidare en symmetrisk plan, medan resten av hotellet präglas av asymmetri. 

Detta påminner om situationen i parken, där vissa av villorna har symmetriska planer, medan 

andra har asymmetriska planer. Heineman har med den fyrliknande delen av den indragna 

övervåningen också försökt skapa en koppling till byggnadens placering nära hamnen. 

Hamnen i Hjo har historiskt varit viktig för staden och den yttre vågbrytaren med sina två 

fyrar i vitmålad betong är ett karaktäristiskt kännetecken. Hotell Bellevues karaktäristiska tak 

med stora vita vinklade gesimser dominerar byggnadens uttryck, vilket kan ge associationer 

till vita segel. 

För att vara en modernistisk byggnad har Hotell Bellevue också ett relativt stort inslag av 

träpanel i fasaden, vilket kan tolkas som en anpassning till de närliggande trävillorna, både de 

i stadsparken men även de utmed Bangatan. Den södra änden av Hotell Bellevue har fasader i 

vitkalkat tegel, vilka påminner om det närliggande Domusvaruhusets fasadpartier i vit 

kalksandsten. Hotell Bellevues hotellänga i norr ansluter med fasadpartierna i slät vitmålad 

betong i stället till det nya varmbadhuset med sina slätputsade fasader. Som vi sett tidigare har 

även hotellets interiörer med tegel från Almnäs tegelbruk en lokal anknytning.

När det gäller lokala ljusförhållanden är det dock svårare att koppla Hotell Bellevue till den 

kritiska regionalismen. Hotell Bellevues indragna fönsterplacering under de kraftigt 

utskjutande taken är inte anpassat till regionen. På våra nordliga breddgrader försöker man 
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normalt utnyttja det dagsljus som finns. De utkragade taken passar egentligen bättre i klimat 

som domineras av stark sol alternativt av mycket nederbörd, som exempelvis på prärien eller 

kanske i södra Japan. De japanska dragen som jag beskrivit tidigare är för övrigt också 

intressanta i samband med den kritiska regionalismen. Frampton vill gärna att den kritiska 

regionalismen även ska förmedla världskulturen, genom att med mindre optimerade 

konstruktioner associera till andra världsdelar.83 Det ska dock nämnas att de platta taken inte 

är anpassade till regionen, utan snarare är olämpliga med tanke på snölasten på vintern.

Det finns självklart en uppenbar risk att man finner vad man söker, när man på detta sätt 

aktivt söker efter likheter. Den stora mängd kopplingar till platsen som jag funnit gör dock att 

det är osannolikt att alla skulle vara tillfälligheter. Jag vill därför påstå att Heineman ansträngt 

sig för att Hotell Bellevue ska ansluta till platsen, men inte bara till de närliggande 

sekelskiftesvillorna, utan till alla byggnader i omgivningen, till topografin och till den 

närliggande hamnen.

Hotell Bellevue har i sin gestaltning också egenskaper som stämmer överens med Rem 

Koolhaas beskrivning av den generella staden. Koolhaas har en pragmatisk inställning till 

arkitektur och menar att arkitekten endast ska reflektera över nuvarande behov och 

möjligheter, utan någon historisk koppling.84 Han menar vidare att det finns ett problem i att 

städer håller fast för hårt vid sin image eller identitet och därmed riskerar att fastna i det 

förgångna, vilket hämmar utvecklingen. Ett exempel på detta är Paris, som han anser blivit en 

polerad karikatyr av sig själv.85 Koolhaas förespråkar i stället en djärv arkitektur, gärna i 

postmodernistisk stil, som inte tar hänsyn till den dominerande roll stadens historiska centrum 

har.86 Hotell Bellevue är uppbyggt med utgångspunkt från byggnadens funktion med en 

funktionell hotellänga i två våningar, ett stort mittparti i ett plan som rymmer både den stora 

restaurangen och barserveringen och slutligen ekonomidelen med sitt mer slutna uttryck. 

Hotellet är också konstruerat av de vid tiden dominerande byggnadsmaterialen betong och 

tegel, vilket överensstämmer med Koolhaas pragmatiska inställning. Hotell Bellevue är en 

uttrycksfull byggnad, som tar plats och inte underkastar sig stadens identitet som präglas av 

sekelskiftesbebyggelsen, vilket ligger i linje med Koolhaas tankar. Hotell Bellevue har en 

större skala än den närliggande bebyggelsen, men Heineman har med horisontaliteten och 

83 Ibid. sid. 127.
84 Ibid. sid. 220.
85 Ibid. sid. 218.
86 Ibid. sid. 234.
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uppdelningen i olika volymer minskat storleksintrycket. Detta är inget som tilltalar Koolhaas, 

som i stället uppskattar storskaligheten och ser skyskrapan som en förebild.87 

Hotell Bellevues gestaltning ansluter alltså på många sätt till platsen, även om Heineman 

enligt sina ideal givit byggnaden ett eget uttryck som speglar den tid då den byggdes. Hotell 

Bellevue har också drag som ansluter till Koolhaas idéer om den generella staden, men 

släktskapet med Framptons kritiska regionalism är större. Det är kanske inte rättvist att 

jämföra dessa båda teorier eftersom Koolhaas teorier mer gäller för staden som helhet, medan 

Framptons teorier är mer användbara vid specifika gestaltningsuppdrag.

Samtida kommentarer och reaktioner

För att förstå den samtida reaktionen måste man sätta sig in i den aktuella diskursen. Foucault 

menar, som jag tidigare beskrivit, att både vad som sägs och vad som inte sägs är viktigt för 

formandet av diskursen. Med utgångspunkt från dagens horisont är det förvånande att 

hotellprojektet mötte så lite motstånd. Jag har inte hittat något reportage som kritiserar det nya 

hotellprojektet och det är även ont om kritiska insändare. Den enda kritiska insändare jag 

funnit är signerad Centerpartist och behandlar ”det vansinniga hotellbygget, där enbart foajén 

är lika stor som Domusrestaurangen”.88 Jag kan förstås ha missat något i någon av alla de 

tidningar från åren 1968-1971 som jag läst, men faktum är att rapporteringen var 

genomgående mycket positiv. Som jag tidigare nämnt, uttalade sig Hjo Tidning på ledarplats 

till förmån för ett nybyggt hotell. Jag har därför talat med personer, som bodde i Hjo då Hotell 

Bellevue planerades, för att undersöka om det fanns ett motstånd mot hotellprojektet som 

tidningen valde att inte rapportera om. De bekräftar att det inte var något större motstånd mot 

projektet att bygga ett nytt hotell i Hjo. När väl hotellet var byggt var reaktionerna dock mer 

negativa. Birgitta Birgersson beskriver exempelvis att hon tyckte det nybyggda hotellet var 

fint, men att det inte passade in i stadsparkens miljö.89

Det är i detta sammanhang viktigt att tänka på att situationen i samhället vid denna tid var 

annorlunda än idag. Det var en tid då många städer runt om i Sverige sanerade sina centra. 

Detta innebar att äldre byggnader revs för att ge plats åt stora, moderna och funktionella 

87 Ibid. sid. 225.
88 Hjo Tidning den 25 september 1970.
89 Intervju med Birgitta Birgersson 2012-12-05. Birgersson engagerade sig under 1980-talet i 
hembygdsföreningen och arbetade bland annat för att bevara den så kallade Tullstugan i Hjo. Hon har också 
skrivit flera böcker om byggnader och äldre historia i Hjo.
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byggnader. Begreppet sanering är för övrigt ett ofta återkommande begrepp i Hjo Tidnings 

rapportering om äldre bebyggelse och olika byggnadsprojekt. Detta tidstypiska begrepp är 

alltså med och formar den aktuella diskursen. I Hjo hade dock saneringsarbetet inte kommit så 

långt och Hjo var i slutet av 1960-talet, tillsammans med Kungälv och Marstrand en av de 

bäst bevarade trästäderna i västra Sverige.90 Den enda saneringen i de centrala delarna av Hjo 

som gjordes under 1960-talet var i kvarteret Källaren, vid torgets norra ände. Här revs ett 

kvarter med äldre träbebyggelse och ersattes av ett större byggnadskomplex i funktionalistisk 

stil, som stod färdigt hösten 1965.91 Stora satsningar gjordes dock på olika byggnadsprojekt i 

stadens ytterområden. Som exempel kan nämnas en ny idrottshall, utbyggnad av 

Centralskolan, Sjöryds sjukhem och en ny folkhögskola. Dessutom byggdes vid denna tid 

många nya bostäder, främst flerfamiljshus. Dessa byggnadsprojekt redovisades av Hjo 

Tidning. Som vi tidigare sett fick också flera av Heinemans hotellprojekt utrymme i tidningen. 

Olika hotellprojekt i modernistisk stil vid franska medelhavskusten presenterades också i 

tidningen, som i övrigt dominerades av lokalt material. Särskilt intressant är att ett reportage 

om La Grande Motte med rubriken: ”Miljonsatsning gör öde kust till franskt turistparadis”, 

infördes samma dag som tidningen också rapporterade att Heineman skulle rita det nya 

hotellet i Hjo.92 Det är nästan så att Hjo Tidning fungerade som ett slags propagandaorgan för 

ett nytt hotell i Hjo, byggt i modernistisk stil. 

När hotellet började ta form var allmänhetens reaktioner inte lika positiva. Bland annat blev 

det protester när några stora träd vid Bellevueterrassen fälldes. Kommunstyrelsens ordförande 

Håkan Davidsson, som då också var ordförande i Centrala byggnadskommitten, skrev med 

anledning av detta en artikel i Hjo Tidning.93 Davidsson förklarar att projektet löper planenligt 

och ger oroliga rådet att vänta tills hotellbygget är färdigt: ”Måhända blir det riktigt bra när 

det är klart”.

Vid utbyggnaden fanns en stark opinion emot utbyggnad av Hotell Bellevue.94 Utbyggnaden 

innebar att den befintliga hotelldelen skulle fördubblas genom att hotellet förlängdes norrut. 

Utbyggnaden gjorde att hotellet med sin storlek fick en än mer dominerande ställning i 

parkmiljön. Dessutom sträckte sig hotellet längre in i stadsparken och kom närmare kurortens 

90 Trästäder i Västra Götaland: Ett miljömålsprojekt 2011, sid. 28. Rapporten beskriver resultatet av den 
inventering av trästäder i Norden som gjordes 1972.
91 Hjo Tidning den 15 september 1964.
92 Hjo Tidning den 23 september 1969.
93 Hjo Tidning den 7 maj 1971.
94 Hjo Tidning den 28 december 1976.
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sekelskiftesvillor. Att opinionen vid denna tidpunkt var mer negativ hänger säkerligen också 

samman med den allmänna reaktionen i Sverige mot funktionalismen som förknippades med 

miljonprogrammet.

Stadens identitet

Den moderna turismen kan sägas ha startat i slutet av 1800-talet. Vid denna tid var Hjo 

Vattenkuranstalt fullt utbyggd, vilket attraherade den semestrande borgarklassen. Dessutom 

var Hjo då en relativt betydelsefull ort för länets industrier, med vältrafikerad hamn och 

järnvägsanslutning. Vid sekelskiftet 1900 blomstrade därför näringslivet i staden och 

befolkningen ökade kraftigt, vilket gjorde att byggnadsaktiviteten i Nya staden tog fart. 

Under 1960-talet började Hjo åter identifiera sig som en turistort och stora satsningar gjordes 

på turismen, av både staden och föreningslivet. Staden byggde ett friluftsbad, rustade upp 

parkens villor och började på allvar diskutera ett nytt hotell. På onsdagar hölls under 

högsäsong ”plaskunderhållning” vid friluftsbadet. Underhållningen bestod av olika lekar och 

spex i vattnet, samt sång och musik. Detta var en populär aktivitet som drog upp emot 3 000 

besökare.95 Föreningen Lions Club arrangerade dessutom 1966 den första ”Hjovialen”, en 

fyradagars festival i anslutning till parken, hamnområdet och det nya badet.96 Man anspelade 

också på Hjos forna glansdagar kring sekelskiftet 1900. Ett exempel på detta, som vi sett 

tidigare, är att personalen på turistbyrån i Villa Idun var klädda i sekelskifteskläder. Ett annat 

exempel är de Miss Grönköpingtävlingar som hölls varje sommar, där kandidaterna var 

klädda i sekelskiftesklänningar.97 I en artikel i Hjo Tidning från sommaren 1969 finns en 

intressant artikel om hur olika orter i länet presenterar sig i sina turistbroschyrer. Följande 

stycke ur artikeln beskriver hur Hjo presenterades:

”Hjo är ett turistcentrum med modern komfort och ger många tillfällen till förströelse. Hjo har om 
dagen ett pulserande liv, som om aftonen övergår i en lugnare rytm, då månen lägger ett trolskt sken 
över staden, ackompanjerat av musiken från stadsparken.” Till detta fogas en bild av ångaren Trafik 
med texten: ”Passagerarbåtar gör lustturer på Vättern”, samt en bild på Hotell Royal, med trivsam miljö 
från sekelskiftet.98

95 Hjo Tidning den 23 juli 1968.
96 Davidsson 1999, sid 13.
97 Hjo Tidning den 7 juni 1968.
98 Hjo Tidning den 29 juli 1969.
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Det ska nämnas att ångaren Trafik från 1892, vid denna tid var i mycket dåligt skick och inte 

hade gjort någon tur sedan 1960.99 Dessutom var Hotell Royals restaurang stängd och hotellet 

gick, under hösten i konkurs. Den identitet som staden vid denna tid närmade sig kan 

förenklat uttryckas som en turistort med sekelskifteskaraktär.

Med det nya Hotell Bellevue satsade staden ytterligare på turism, men i form av en modern 

byggnad i modernistisk stil. Det är dock intressant att se att det nyöppnade Hotell Bellevues 

logotyp med sitt typsnitt mer anspelade på sekelskiftet (bild 20). 

Bild 20. Hotell Bellevues logotyp 1971.

Efter att det moderna Hotell Bellevue stod färdigt tycks stadens sekelskiftesidentitet faktiskt 

ha förstärkts ytterligare och dessutom förankrats i stadens befolkning. Ett exempel som tyder 

på detta är att avslutningsklasserna i Centralskolan under 1970-talet började klä sig i 

sekelskifteskläder vid skolavslutningen.100 Detta  är faktiskt en tradition som lever än idag. Ett 

annat exempel är att ångaren Trafik i början av 1970-talet renoverades av 

ångbåtsentusiaster.101 Renoveringen var klar 1977 och Trafik gjorde då sin första tur på 18 år. 

Trafik ligger än idag i Hjo hamn och gör ett antal turer till olika hamnar i Vättern under 

sommarmånaderna. Under 1970-talet började röster för att bevara äldre bebyggelse också 

höras, och under 1980-talet arbetade hembygdsföreningen aktivt för att bevara äldre 

bebyggelse. Etnologen Per-Markku Ristilammi menar att det behövs en symbolisk 

kontrastering för att skapa en regional identitet.102 För Hjo innebär den bevarade äldre 

träbebyggelsen att staden står i kontrast till många städer i Sverige, där stadssaneringar gjort 

att nästan inga äldre träbyggnader finns kvar i centrum. Med det nya Hotell Bellevue, byggt i 

99 S/S Trafik Hjo. http://www.sstrafik.se/, hämtad 2012-12-05.
100 Hjo Tidning den 9 juni 1976.
101 S/S Trafik Hjo. http://www.sstrafik.se/, hämtad 2012-12-05.
102 Per-Markku Ristilammi, Mim och verklighet: En studie av stadens gränser. Brutus Östlings Förlag 
Symposium. Stockholm/Stehag 2003, sid. 141.
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modernistisk stil alldeles invid kurortens gamla villor, blir denna kontrast än tydligare. Hotell 

Bellevue stod i kontrast till stora delar av centrala Hjo och kanske bidrog detta paradoxalt nog 

till att förstärka stadens sekelskiftesidentitet.

Under 1980-talet började stadsarkitekten Per-Göran Ylander och byggnadsnämnden i Hjo mer 

aktivt verka för bevarande av äldre byggnader och stadsplan, med tyngdpunkt på 1800-

talsstadens karaktär.103 De nya byggnader som uppfördes i de centrala delarna av staden 

anpassades till stadens bebyggelse från 1800-talet, både vad gäller skala och arkitektoniskt 

uttryck. Det finns därför flera exempel på nya byggnader i två våningar med träfasader i 

hyvlad locklistpanel, alternativt liggande fasspontad panel, med spröjsade fönster. Taken är 

genomgående sadeltak klädda med lertegel och har oftast en enkel öppen takfot. Uttrycket är 

alltså mycket likt den gamla järnvägsstationen som revs för att ge plats åt Hotell Bellevue. 

Stadens arbete med att bevara äldre miljöer resulterade i att Hjo stad den 8 maj 1991 

tilldelades Europa Nostras hedersmedalj, med motiveringen: ”för det beaktansvärda 

bevarandet av den samlade trästaden Hjo”.104 Ylander tog i slutet av 1990-talet också initiativ 

till samarbetet Tre trästäder, som är ett samarbete mellan städerna Hjo, Nora och Eksjö som 

alla erhållit utmärkelser av Europa Nostra.105 Syftet med detta nätverk är att samarbeta på det 

kulturhistoriska området och att arbeta med gemensam marknadsföring för kulturturism. 

Stadens identitet är idag alltså fortfarande kopplad till turism. Fokus på sekelskiftesmiljön 

med stadsparkens praktfulla villor har dock minskat en aning till förmån för träbebyggelsen i 

den gamla stadskärnan. Hjo presenterar sig idag som ”Hjo – Trästaden vid Vättern”.106 

Stadens identitet idag skulle förenklat kunna uttryckas som en turistort med 1800-

talskaraktär.

Hotell Bellevue och kurorten idag

Den tidigare kurortsparken är numera stadspark och många av de övriga kurortsbyggnaderna 

från slutet av 1800-talet brukas året runt. Det är alltså en levande historisk miljö. Det kan 

också nämnas att flera olika evenemang anordnas i stadsparken varje år. Störst är 

Slöjdmässan, en av Skandinaviens största hantverksmässor, som sedan 1980 är ett årligen 

återkommande evenemang, med omkring 300 utställare.107 Det finns idag ett vårdprogram för 

103 Per-Göran Ylander, ” Genius Loci” Arkitektur nr 2 1992.
104 Ylander 1993, sid. 48.
105 Göteborgs Posten den 28 februari 1998.
106 Hjo. http://www.vastsverige.com/sv/hjo/, hämtad 2012-12-18.
107 Slöjdmässan. http://grevback.com/slojdmassan, hämtad 2012-12-16.
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stadsparken och dess byggnader. 108 Vårdprogrammets huvudsyfte är att formulera ett mål för 

parkens och byggnadernas framtida vård, där det bland annat fastställs hur eventuella 

renoveringar skall utföras. Här följer en kort beskrivning av hur de olika byggnader som 

beskrivits i uppsatsen används idag:

 Hotell Bellevue ingår numera i kedjan Sweden Hotels och marknadsför sig som ett 

modernt designhotell i trästaden Hjo, mitt i den lummiga stadsparken vid Vätterns 

strand.109 

 Nya varmbadhuset, som ligger närmast hotellet i norr, används för 

föreningsverksamhet.

 Villa Idun, som ligger närmast hotellet mot öster, är numera en privatbostad.

 Villa Flora, Villa Guldkroken och Villa Victoria fungerar fortfarande som annex till 

Hotell Bellevue. 

 Villa Götha används idag som förskola. Denna byggnad är den som, förutom 

societetshuset, förändrats mest av kurortens villor. Byggnadens fasader har dock, efter 

Vårdprogrammets riktlinjer, nyligen rekonstruerats till ursprungligt utseende.110

 Villa Svea inrymmer på bottenvåningen Hjo stadsmuseum och på de övre våningarna 

finns ett antal konstnärsateljéer. 

 Villa Eira fungerar som ett sommaröppet vandrarhem.

 Societetshuset inrymmer Stadsparkens experimenthus 1878, där man under sommaren 

kan prova olika experiment, lära sig om människokroppen och se på Vätterns fiskliv i 

akvarium.

För tillfället pågår ett arbete med målning av fasaderna på Societetshuset och villorna Eira, 

Svea och Götha inför Hjo stads 600-års jubileum 2013. Det finns också långt gångna planer 

på att bygga om villorna Idun, Flora och Guldkroken till lägenheter.111 Om allt går enligt 

planerna kommer byggstart ske hösten 2013. 

108 Sporre och Waern 2009, sid. 4.
109 Hotell Bellevue. http://www.hotellbellevue.se/sv/valkommen-hotell-bellevue-hjo/, hämtad 2012-12-10.
110 Sporre och Waern 2009, sid. 80.
111 Hjo Tidning den 18 december 2012.
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5. AVSLUTNING

Vi har sett hur Hjo under slutet av 1800-talet utvecklades från en obetydlig småstad till en 

relativt betydelsefull stad i länet, med en modern hamn och järnvägsanslutning. Vid denna tid 

etablerades också vattenkuranstalten, vilket kan ses som en satsning på staden som en turistort 

för borgarklassen. När vattenkuranstalten hade sina glansdagar vid sekelskiftet 1900 ökade 

befolkningen i Hjo ytterligare och bebyggandet av stadsdelen Nya staden tog fart. År 1865, 

innan järnvägen var byggd, hade Hjo 936 invånare vilket kan jämföras med år 1910, då staden 

hade 2 175 invånare.112 Efter kurortens nedläggning 1935 hade Hjo däremot en blygsam 

tillväxt. Under 1960-talet genomfördes flera större byggnadsprojekt som exempelvis den 

nybyggda idrottshallen och satsningar på skolor och barnomsorg. Dessutom gjordes 

turistsatsningar i form av modernisering av parkvillorna och anläggning av Guldkroksbadet. 

Turistsatsningen slog väl ut och i Hjo Tidning beskrivs 1969 som ett rekordår för turismen 

med nästan 4 500 gästnätter i stadsparkens villor.113 Samtidigt var stadens hotell i dåligt skick 

och det saknades en restaurang som var öppen året runt. Järnvägens nedläggning öppnade då 

upp för placering av ett nytt hotell med en väl tilltagen restaurang i anslutning till stadsparken. 

Det nya hotellet skulle kunna fungera som en populär mötesplats för såväl turister som 

stadens borgarklass, precis som det gamla Hotell Bellevue på sin tid gjorde. Staden hade vid 

denna tid dessutom god ekonomi och efter nästan fyrtio års diskussioner fanns plötsligt en 

mycket stor politisk enighet om att det skulle byggas ett nytt hotell i Hjo. Trots att staden i sin 

turistsatsning anspelade på Hjos storhetstid kring sekelskiftet byggdes det nya hotellet i en 

mycket modernistisk stil. Detta var helt i enlighet med den rådande tidsandan, där städer 

sanerades från äldre bebyggelse för att ge plats åt nya större och mer funktionella byggnader. 

Byggandet vid denna tid präglades av de kostnadseffektiva material och byggnadsmetoder 

som användes, vilket gav ett avskalat formspråk. Att Hotell Bellevue skulle byggas på 

liknande sätt torde därför varit självklart.

Hotell Bellevue har på flera sätt influerats av Frank Lloyd Wrights villaarkitektur i präriestil 

från början av 1900-talet. Som jag beskrivit tidigare anser jag också att Hotell Bellevue har 

tydliga drag av japansk arkitektur. De tydliga japanska dragen gör att jag ställer mig frågan 

om detta verkligen var en tillfällighet, vilket Heineman hävdade att Volvohusets österländska 

prägel var. Vid ett första ögonkast ser det ut som Hotell Bellevue inte tar någon som helst 

112 Davidsson 1999, sid 21.
113 Hjo Tidning den 5 september 1969.
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hänsyn till sin omgivning. Vid närmare studier går det dock att se att byggnaden i flera 

avseenden faktiskt anpassats till omgivningen. Tydligast är kanske kopplingen till topografin, 

men det finns även andra drag som är indirekt hämtade från den omgivande bebyggelsen. 

Heineman ville att byggnader skulle spegla sin tid och det är anledningen till att Hotell 

Bellevue i sitt formspråk och material ändå har ett helt annat uttryck än de byggnader som 

byggdes under 1880-talet. Som vi sett är även interiörerna mycket tidstypiska. Det är stor 

skillnad på detta synsätt och det synsätt som präglat byggandet i centrala Hjo de senaste trettio 

åren. De nya byggnader som uppförts i centrala Hjo efter 1980 har en historiserande stil som 

närmar sig pastisch. Detta har dock enligt Ylander, som var stadsarkitekt i Hjo 1980-2007, 

varit ett medvetet val, eftersom han anser att stadens helhet och karaktär är viktigare än att 

enskilda byggnader speglar sin tid.114 Ylander förankrar sitt resonemang i den norske 

arkitekturteoretikern Christian Norberg-Schulz (1926-2000) diskussioner kring begreppet 

genius loci. Norberg-Schulz förklarar detta begrepp som platsens identitet, där det lokala 

byggnadsskicket är en viktig del, och menar att vi behöver platser med stabil identitet som 

tillfredställer vårt behov av orientering, identifikation och minne.115 Att stadens identitet som 

turistort med sekelskifteskaraktär förankrades i staden under 1970-talet bidrog säkerligen till 

de starka reaktionerna vid utbyggnaden av hotellet. Ironiskt nog har kanske Hotell Bellevue 

med sin tydligt moderna stil och större skala, faktiskt bidragit till att Hjo stad därefter arbetat 

för att bevara sin prägel av en trästad från 1800-talet.

Jag nämnde i inledningen att jag första gången besökte Hotell Bellevue som barn, vilket var 

för mer än trettio år sedan. Numera är jag och min familj bosatta i Hjo och vi besöker ofta 

stadsparken. Efter att jag nu studerat hotellet och dess historia närmare skulle det kanske 

passa bra att som avslutning av detta arbete än en gång äta söndagsmiddag med familjen på 

Hotell Bellevue.

114 Ylander Arkitektur nr 2 1992.
115 Christian Norberg-Schulz , ”Om platskvalitet” Arkitektur nr 2 1992.
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6. SAMMANFATTNING

Hotell Bellevue byggdes i anslutning till den tidigare vattenkuranstaltens villor från 1880-talet 

i Hjo stadspark. Hotellet stod färdigt 1971 och ritades av arkitekt Hans-Erland Heineman 

(1919-2003). Jag undersöker i denna uppsats historien bakom byggnadsprojektet och 

analyserar dels hur byggnaden gestaltats i förhållande till arkitektens tidigare arbeten och dels 

byggnadens förhållande till den omgivande miljön. Jag har försökt kartlägga den samtida 

diskursen, vilket har gjort att jag lagt stor vikt vid att undersöka hur byggnadsprojektet 

redovisades i den lokala tidningen. Analysen av byggnadens anslutning till platsen har jag 

relaterat till de två arkitekturteoretikerna Rem Koolhaas och Kenneth Framptons olika sätt att 

se på arkitektur. 

Hjo stadspark anlades i slutet av 1800-talet och var då en parkanläggning till Hjo 

Vattenkuranstalt. Kuranstalten var fullt utbyggd vid sekelskiftet 1900 och Hjo fungerade då 

som en turistort för den semestrande borgarklassen. Kuranstaltens hotell- och 

restaurangbyggnad brann ned 1932 och kurorten gick några år senare i konkurs. Efter nästan 

fyrtio års diskussioner fanns 1969 plötsligt en stor politisk enighet om att ett nytt hotell skulle 

byggas. Det fanns flera orsaker till detta samförstånd, där det viktigaste kanske var att  stadens 

befintliga hotell var konkursmässiga samtidigt som staden på nytt försökte positionera sig 

som en turistort. Hotell Bellevue är byggt i modernistisk stil och har ett eget uttryck som 

skiljer sig markant från kurortens trävillor i utsmyckad panelarkitektur. Den tydligaste 

influensen till Hotell Bellevue är Frank Lloyd Wrights villaarkitektur i präriestil. Vid ett 

första ögonkast ser det ut som Hotell Bellevue inte tar någon som helst hänsyn till platsen, 

men byggnaden har faktiskt anpassats till omgivningen. Tydligast är anpassningen till 

topografin och det finns även indirekta kopplingar till den omgivande bebyggelsen. Den 

viktigaste egenskapen är dock att byggnaden med byggnadsmaterial och formspråk speglar 

den tid då den byggdes.
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