
1838, trots den allvarliga branden 1799. År
1838 brann staden alltså återigen och det enda
som återstod efteråt var bebyggelsen i östra och
södra delen av staden. En ny plan upprättades
Plan af Wexiö Stad, Afmätt och efter förstörelse
genom eldsvådareglerad efter tillförordnad
Byggnadskommittés förslag af A. Lekander
1838. (fig. 20) Den var mer regelbunden än de
tidigare och gatorna breddades och skar varan-
dra vinkelrätt. På planen ser man också den
äldre gatu- och tomtindelningen, utritat med
tunnare linjer. Stadsplanen utökades alltså nu
norrut och Nygatan blev den nya begränsnings-

linjen. Nu är också den nya kyrkogården, som
anlades 1809 för Växjö stads- och landsförsam-
ling, inritad. Inom några år efter branden var
staden återuppbyggd men det dröjde alltså inte
längre än till 1843 innan det brann igen. Nu
blev förödelsen än mer omfattande, 82 gårdar
och de flesta offentliga byggnader ödelades.
(Selling, 1976)
Branden 1843 är den största och mest ,förö-
dande som drabbat Växjö, vilket lämnade
närmast total frihet till omformning av stadspla-
nen. (Larsson, 1991)

Fig. 20 Plan från 1838, upprättad av A. Lekander
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Fig. 21 Karta från 1844, upprättad av A. Lekander. Kvarvarande hus inringade.

TIDEN 1843 TILL 1914
En ny plan upprättades, Plan till Wexiö Stads
Återuppbyggande efter Branden 1843, Uppgjord
af J. Kleen, Kapten wid Kongl. Ing. Corpsen.
Friheten till omformning utnyttjades emellertid
inte i någon större omfattning beroende på att
förra planen endast var 5 år gammal. (Larsson,
1991)
Idealet var fortfarande en rätvinklig rutnätsplan
men det blev allt vanligare med ett differentierat
gatunät i form av gator med olika bredd och
karaktär. (Ahlberg, 1998)
Och stadsplanen moderniserades, i den nya
planen fick gatorna en betydande bredd.
Huvudgatorna, som var Storgatan, Kringelgatan
(nuvarande Kungsgatan) och Kronobergsgatan,
tillsammans med Kanal- och Biskopsgatorna
hade fått alléer med dubbla trädrader. Ett stort
torg har lagts ut över det gamla.
Guldsmedsbäcken rinner i mitten på Kanalgatan
och är överbyggd med broar längs tvärgående
gator. Snickarbäcken har fått en ny sträckning
och rinner genom staden i räta vinklar, delvis
öppet delvis överbyggd.
Kvartersindelningen i planen från 1843 är med
få undantag samma som i dag. På Karta öfver

Wexiö Stad Efter Tomtregleringen 1844, upprät-
tad af A. Lekander (fig. 21), är dessutom de nya
kvartersnamnen utsatta. Annars är i stort sett
kartan lik planen. Byggnaderna som redovisas
på kartan är de som undkom branden. (Selling,
1976)
Av de byggnader som inte brann ned finns idag
13 kvar, de är inringade på kartan. De ligger
utspritt och således finns ingen samlad bebyg-
gelse från tiden före branden.
Staden som reste sig efter 1843 års brand var
fortfarande en traditionell trästad. Ytterligare
restriktioner tillkom nu i form av 1844 års
byggnadsordning för Växjö stad. Där angavs att
bostadshus av trä, i samma kvarter, skulle ha ett
inbördes avstånd på minst 12 m, minst
3,6 m mellan bostadshus och uthus på samma
tomt och minst 9,6 m mellan uthus på skilda
tomter. Stenhus med brandmur fick byggas
ända till tomtgränsen, korsvirkeshus och
kalkbrukshus 3 m från tomtgräns, även om de
hade reveterad träfasad. Som takmaterial fick
endast skiffer, tegel eller plåt användas.
Där angavs också att brandfarliga anläggningar
ej fick anläggas inom staden.
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