
Vid den här tiden hade stenhusens antal i
stadskärnan ökat väsentligt. År 1918 fanns det
ett femtontal officiella byggnader i murad sten
och tegel. Till det fanns lika många bostadshus
uppförda i sten och ungefär dubbelt så många
uthusbyggnader. Detta motsvarade ungefär 1/3
av stadens bebyggelse, resten var alltså trä-
byggnader. Den traditionella träpanelen hade
däremot minskat väsentligt till förmån för
reveteringen, det vill säga träbyggnader med

Fig. 25 och 26 Bilder från Båtsmansbacken, innan den revs
under centrumsaneringen (Larsson s 476)

putsfasad. De traditionella timmerhusen med
träpanel fanns huvudsakligen i kvarteren
Nunnan, Stormen, Blenda, Lugnet och Håkan
Sjögren, det vill säga ungefär i mitten av rutnäts-
staden precis norr om järnvägen.
Den småskaliga bebyggelsen på den nu bort-
sprängda Båtsmansbacken (kv Lugnet och
Håkan Sjögren) från 1700- och 1800-talen var
också stadens äldsta bebyggelsen, fram tills den
revs i samband med de omfattande sanering-
arna i centrum i mitten på 1900-talet. (Thor &
Trampe, 1976)
År 1915 blev Växjö militär förläggningsort och
1920 stod regementets kaserner färdiga. Det är
traditionella regementsbyggnader med stora
volymer och enhetligt formspråk. När det
byggdes låg det utanför stadsbebyggelsen.
Under 20- och 30-talen byggdes stadsdelarna
Väster och Söder ut med villa- och egnahem-
sområden. Liknande bebyggelse kom samtidigt
till norr om vattentornet, det vill säga utanför
den egentliga staden. (Selling, 1976)
År 1940, då landsförsamlingen inkorporeras
med Växjö stad, gavs en karta över stadsbebyg-
gelsen ut. På kartan (fig. 27) kan man se att
utbyggnaden på Väster och Söder har skett i stor
omfattning och att den har skett enligt planen
från 1914. Man kan också se att ytterligare ett
område, Öster, har tagits i anspråk för villabe-
byggelse. Innerstaden däremot, tiden under och
mellan krigen, 1914- 1945, präglas av en
obetydlig byggnation, vilket gjorde att bebyggel-
sen i stora drag fortfarande hade en stark 1800-
talskaraktär.(Larsson, 1991)

Fig. 27 Karta över stadsbebyggelsen från 1940
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