
Om analysmetoden som sådan står mer att läsa
i kapitlet ”Val av metod”.

Analysen har en avgränsning, om än något
diffus. Eftersom analysen går så långt som
möjligt bak i tiden är det tvunget att stadens
centrala delar tas med, bebyggelsen växte
nämligen inte utanför dagens centrum förrän på
1900-talet.
Efter det första kapitlet blir avgränsningen
snävare och omfattar främst området ut från
centrum mot Bäckaslöv och även stadens
centrala delar, eftersom detta i huvudsak är vad
som är intressant för projektet.

ANALYSENS UPPLÄGG
Analysen består alltså av fyra steg:
1. Historisk utveckling av stadens form
2. Stadens överordnade strukturella element
3. Stadens bebyggelsestruktur
4. Avgränsning av homogena områden
Analysen avslutas med en diskussion och
slutsatser om hur man ska förhålla sig till vad
som framkommit.

Analysen börjar således med en beskrivning av
hur staden kommit till och utvecklats. Meningen
är att visa hur stadens form har utvecklat sig
genom tiden, något som är nödvändigt för
efterföljande steg i analysen. Beskrivningen görs
med hjälp av gamla kartor och historiska be-
skrivningar kombinerat med studier av staden i
dag.

1. HISTORISK UTVECKLING AV
STADENS FORM

TIDEN FRAM TILL ROSKILDEFREDEN 1658
För tusen år sedan låg Växjö i stort sett i det
dåtida Värendsbygdens geografiska centrum,
och det var här vägarna från Värends fem
härader strålade samman. Vägarna möttes vid
nordspetsen av den sjö som därför kom att
kallas vägsjön. Namnet blev sedan överfört på
bebyggelsen och Växjö är således bildat av
fornsvenskans vaeger och sjö. Vägmötet blev
efterhand marknadsplats och för cirka 1000 år
sedan byggdes också en kyrka. Den blev efter
ett drygt sekel upphöjd till domkyrka och Växjö
blev biskopssäte. (Larsson, 1991)

Den äldsta domkyrkan, som alltså är från 1100-
talet, helgades åt St Sigfrid som enligt legenden
kristnade Värend och därefter döpte Olof
Skötkonung i Husaby. (Selling, 1976)
Engelsmannen Sigfrid är en av de stora gestal-
terna i svensk missionshistoria och enligt
nämnd legend är kopplingen till just Värend och
Växjö stark, medan andra källor säger att Sigfrid
var verksam på många håll i det svenska riket.
Legenden är ganska omfattande och har haft en
stor betydelse för Växjö, även om den i sin
helhet inte är sann. Vilka orter som skulle bli
biskopssäten var nämligen tidens viktigaste
lokaliseringspolitiska fråga och delar av legen-
den är medvetna konstruktioner, avsedda att
förstärka argumenteringen för Växjö som
biskopssäte. (Larsson, 1991)
Vägmötet, marknadsplatsen och biskopssätet är
nyckelorden för stadens fortsatta utveckling och
ger förutsättningarna för att Växjö blir en
köpstad, i och med stadsprivilegier 1342, och
att den profileras som den småländska skol- och
lärdomsstaden.
En annan mycket viktig faktor under lång tid i
stadens historia är dess läge nära gränsen mot
Danmark. Situationen varade under många
sekler fram till Roskildefreden 1658. Under
fredstid gynnades handel, men under krigstider
utspelades förödande härjningar. (Larsson,
1991)
Detta är också anledningen till att den gamla
biskopsborgen under 1500-talet byggdes ut till
en stark gränsfästning och bas för svenska
anfall mot Danmark.
Första kända gången Växjö drabbades av ett
härjningståg var 1276, efter det upprepades
historien åtminstone ett par tillfällen under
1300-talet. År 1570, under Nordiska sjuårs-
kriget, drabbades staden av en nästan total
ödeläggelse. Fler anfall gjordes och 1612
jämnades staden återigen av danska trupper
med marken. (Larsson & Petersson, 1975)
År 1612 var emellertid sista gången danskarna
härjade staden.
Bebyggelsen före Roskildefreden var huvudsakli-
gen koncentrerad till en sandig platå mellan
Snickarbäcken och Guldsmedsbäcken.
På kartan (fig 18), som är den äldsta bevarade
kartan över staden, ser man kvarteren före
1658 utritade med heldragen linje. (Selling,
1976)
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TIDEN 1658 TILL 1843
Trots ett stort antal bränder, så markerar
brandkatastroferna 1658 och 1843 på ett
särskilt sätt milstolpar i stadens utveckling. Efter
båda bränderna togs nämligen tillfället att bygga
upp staden efter en nya, moderna stadsplaner.
Efter branden 1658 föreslogs i statsmaktens
anda att staden skulle återuppbyggas efter

Fig. 18 Plankarta av Hans Ruuth 1658, den nya planen ritad med streckade linjer, den medeltida med heldragna.

I den äldsta separata Växjöbeskrivningen, tryckt
1654, beskrivs bebyggelsen av Petrus Acander:
Stadsbebyggelsen präglas ej ”av spanskt över-
mod eller fläkt av italiensk prakt”, vidare be-
skrivs husen som ”låga och av trä, beklädda
med trä, lera och kalk samt med tak av näver,
torv och träsparrar”. (Larsson, 1991)

Fig. 17 Bebyggelsen före branden 1658, ritad av stadsarkitekt Nils Karlsson 1942 efter Hans Ruuths karta.
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enhelt ny stadsplan präglad av renässansens
ideal, den rutmönstrade och regelbundna.
(Larsson, 1991)
Det blev dock inte en strikt rätvinklig rutnätsplan
som var vanlig vid den här tiden, (Ahlberg,
1998) snarare vad som brukar kallas oregelbun-
den rutnätsplan.
Hans Ruuth ritade Geometrisk Delineation öfver
Växijö stadh 1658, där den nya planen är utritad
med streckade linjer och den gamla medeltida
är utritad med heldragna linjer. (se fig. 18)
Tiden mellan 1658 och 1843 drabbas staden av
ett antal bränder varav tre, åren 1690, 1799
och 1838, var allvarliga. De fick dock inte
samma konsekvenser för stadens gestaltning
som de 1658 och 1843. I stort sett framstår
Växjö som under denna epok som en ganska
stillastående och oföränderlig stad utan några
mer genomgripande förändringar. Det finns tre
utmärkta kartor över staden, från 1725, 1750
och 1783, som bestyrker detta. (Larsson, 1991)

Av en karta, uppmätt 1697 av A. Rohman och
Peter Hamnel framgår att Ruuths stadsplan inte
kunnat förverkligas fullt ut. Åtskilliga tomter var
obebyggda eller upptagna av trädgårdar och
kålgårdar.
År 1753 brann det och ett antal återuppförda
gårdar som brann 1749, brann ned igen. Efter
denna brand föreskrev Konungen att Växjö,
liksom övriga större städer, hädanefter borde
bebyggas med stenhus. Fastighetsägarna ansåg
sig inte kunna det och hotade att lämna staden,
kvarteren återuppbyggdes därför ändå med
trähus. (Selling, 1976)
Generalritning öfver Wexiö Stad, upprättad Åhr
1783 af Abr. Bergius (se fig. 19) visar en ganska
obetydlig ökning av det stadsbebyggda området
jämfört med 1697 års karta. Däremot var det av
totalt 177 tomter inom det egentliga stads-
området, numera endast några som inte var
bebyggda.(Larsson, 1991)
Abr. Bergius karta gällde i huvudsak fram till

Fig. 19 Karta från 1783, upprättad av Abr. Begrius
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