
Befolkningstillväxten i Växjö mellan 1940 och
1970 är mycket stark jämfört med andra städer
med liknande storlek, i synnerhet under 60-talet
då allt fler industrier lokaliserades hit. Och det
är också först då som Växjö passerar närlig-
gande städer som Karlskrona, Kalmar och
Kristianstad. (Larsson, 1991)
På en karta över stadsbebyggelsens expansion
1940-1972 (fig. 28) kan man se hur tydligt

befolkningstillväxten avspeglade sig på staden.
Här ser man också att Bäckaslöv är en av de få
möjligheter till expansionsriktning ut från
centrum som inte utnyttjats.
Staden byggs ut ganska jämnt med avseende på
funktionen, det vill säga under respektive
utbyggnadsperiod ser fördelningen mellan olika
funktioner (som exempelvis bostäder och
industri) relativt lika ut.

Fig. 28 Bebyggelsens expansion 1940-72
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I innerstaden avspeglades också befolknings-
ökningen, här genom rivningar och en drastisk
omvandling till mer storskalig bebyggelse som
oftast anslöt dåligt till befintlig bebyggelse.
Detta hade givetvis en förödande verkan på den
gamla stadskärnans karaktär. Vad som förmodli-
gen mildrade konsekvenserna betydligt är
byggnadsnämndens beslut från 1951 att husen
i innerstaden inte fick vara högre än tre vå-
ningar.
Behovet av sanering fanns visserligen, proble-
met är att sanering tycks ha varit liktydigt med
rivning vid den här tiden. En opposition mot de
omfattande rivningarna i Växjö kom sent i
jämförelse med vissa andra städer, inte förrän i
slutet på 60-talet började en bredare opposition
bildas. En organisatorisk plattform saknades
dock fram till 1973 då Växjö miljö- och hem-
bygdsförening bildades, vid denna tid hade
också Smålands museum mer aktivt börja agera
i bevarandefrågor. (Larsson, 1991)
Denna sena opposition fick till följd att Växjö
drabbades hårt av den citysanering som skedde
i många svenska stadskärnor under den här
tiden. En omvandling som grundade sig i en tro
på att moderniseringen av centrum skulle göra
staden mer attraktiv och garantera tillväxt.
Dessutom drev förändringar inom detaljhandeln
och näringslivet på tillsammans med att en
ökande privatbilism och utbyggd kollektivtrafik
krävde förändringar. (Ahlberg, 1998)
Sedan 70-talet har staden expanderat ytterli-
gare. Det tydligaste är bebyggelsen norrut på
Hovshaga tillsammans med att Teleborgs
bebyggelse har ökat kraftigt med service,
bostäder och universitet.

JÄMFÖRELSE MELLAN KARTOR
En väsentlig del av stadsanalysen är jämförelsen
mellan kartor, och det har ju också gjorts i detta
kapitel. Det har däremot inte funnits behov att
göra en mer direkt jämförelse mellan kartor där

stadsformen är det enda som diskuteras,
eftersom det hittills i huvudsak har handlat om
staden som helhet. Dessutom är det i första
hand intressant att jämföra kartor där man ser
hur staden har utvidgats för att se vilka tider
olika områden härstammar från.
Det för projektet mest aktuella området, ut från
centrum mot Bäckaslöv, ska däremot behandlas
mer ingående, och därför görs nedan en jämfö-
relse mellan plan och kartor över området.
Planen från 1914 är den första som behandlar
området ut mot Bäckaslöv, och även den enda
med ett helhetsgrepp. Nyare planer har endast
behandlat mindre delar.

Texten nedan läses tillsammans med fig. 29, 30
och 31.

Planen från 1914 är till stor del genomförd helt
planenligt, men i detta området har relativt stora
förändringar skett. Förändringarna har i huvud-
sak skett efter 1940, innan dess är det endast
området närmast centrum som skiljer sig från
1914 års plan. Gator tillkom som delade upp
den stora ytan och Västra Torget uppstod som
en obebyggd yta.
Förändringarna efter 1940 beror i huvudsak på
det ökade behovet av snabba och säkra trans-
porter. Den nya strukturen har färre korsningar
och dessutom två planskilda korsningar. För-
utom att gatustrukturen har förändrats kan man
se att en fondplats för vägen från Bäckaslöv, i
korsningen mellan Södra Järnvägsgatan och
Bäckaslövsvägen (inringad), har försvunnit.
Regementet, som inte var byggt när planen från
1914 ritades, stod klart 1920 och har i stort
sett inte ändrats sedan dess. Några trä-
byggnader mot järnvägen har rivits, och de
senaste åren har markplaneringen förändrats i
samband med att området har fått en ny an-
vändning som verksamhetsområde.
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                                                                    Fig. 29 Utsnitt av 1914 års plan av Nils Gellerstedt

 
Fig. 30 Utsnitt av karta från 1940

Fig. 31 Aktuell karta över samma område, med skillnader markerade

Borttagna gator och offentliga platser gentemot 1914 års plan.
Tillkomna gator och offentliga platser gentemot 1914 års plan.
Tillkomna gator gentemot 1940 års karta (och 1914 års plan).
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2. STADENS ÖVERORDNADE
STRUKTURELLA ELEMENT
Andra steget i analysen går ut på att mot bak-
grund av den historiska beskrivningen hitta de
primära elementen. De primära elementen är
sådant som påverkar och har påverkat stadens
form och dom kännetecknas av sin permanens.
Det behöver inte vara fysiska element.
De kategoriseras efter vilken typ av kraft de
påverkar med.

HÄNDELSER

BISKOPSSÄTE
Att Växjö blev biskopssäte, delvis på grund av St
Sigfridslegenden, har haft stor inverkan för
staden. Eftersom kyrkan förr i tiden stod för
bildningen var det nämligen en viktig grund för
att staden kunde profilera sig som den småländ-
ska skol- och lärdomsstaden. Det har kanske
inte påverkat stadens form så mycket utan
snarare stadens utveckling och expansion.

BRÄNDER
Överhuvudtaget har de många bränderna
påverkat Växjös framväxt. I stort sett finns inget
riktigt gammalt kvar, trots stadens betydande
ålder, och dessutom har det gjort att nya ideal
har kunnat anammas i hög grad. Framför allt
bränderna år 1658 och 1843 har haft betydelse
i och med dess förödande verkan och att
möjligheten till omformning av stadsplanen
utnyttjades. (se vidare nedan: ”styrande planer”)

SANERINGAR
De omfattande saneringar som genomfördes på
1950- och 60-talet har haft en betydande
påverkan och gjorde att delar av innerstaden
genomgick en omfattande förvandling till en helt
annan arkitektur.

BEVARANDEENGAGEMANG
Först i samband med en organisatorisk platt-
form för engagemang i bevarandefrågor 1973, i
och med bildandet av miljö- och
hembygdsförningen, bromsades 50- och 60-
talets centrumsaneringar.

STYRANDE PLANER/LAGSTIFTNING

STYRANDE PLANER
Planen från 1658 har eventuellt haft viss
betydelse i och med att det var då en rutnäts-
plan anlades.
Planen från 1844 är den som har styrt stadens
planform till hur det, i stort sett, ser ut idag. Den
är alltså av mycket stor betydelse.
Planen från 1875 har i stort sett styrt plan-
formen på Söder till dagens utseende.
Planen från 1914, vars syfte var att reglera
utbyggnaden av villaområden utanför innersta-
den, är även den en i stort sett gällande plan
och har således haft en mycket stor inverkan på
stadens form.

LAGSTIFTNING OCH BESLUT
Byggnadsordningen för Växjö stad från 1844
där restriktioner angavs bland annat vad gäller
byggnadshöjd och avstånd mellan byggnader,
och vad som tilläts berodde på byggnads-
materialet. Eftersom staden än en gång byggdes
upp i trä resulterade det i en låg och öppen
stad, med planterade mellanrum som inte fick
bebyggas. Vad som fortfarande finns kvar av
detta är den begränsade höjden och att många
kvarter inte är slutna.
Beslutet från 1951 att högst tre våningar skulle
tillåtas i innerstaden kan ha haft mycket stor
betydelse för hur det i dag ser ut, i och med att
så mycket sanering och nybyggnation genomför-
des på 60- och 70-talet. Växjös innerstad har
idag få byggnader högre än tre våningar.
Sveriges stadsbyggnadslagstiftning från 1874
som bland annat förordade rymligare kvarter
och breda trädplanterade gator fick i Växjö
genomslagskraft på så sätt att Söders kvarter
blev större än i centrum och att innerstaden
inramades med esplanader.

KOMMUNIKATIONER

VÄGMÖTET
Att vägarna möttes här var en förutsättning för
att området bosattes och var lämpligt för handel
etcetera. Kommunikationer har i alla tider varit
en viktig faktor för utveckling och tillväxt och har
således med all säkerhet haft stor betydelse för
utvecklingen av staden.
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