
Fig. 22 Plan upprättad 1875 av Axel Cedergren

Byggnadshöjden för bostadshus i trä fick en
begränsning till 2 våningar och högst 9,6 m,
medan stenhus inte hade någon höjd-
begränsning. Att bygga ett tvåvåningshus i
enighet med tidens mode, som inte var högre än
9,6 m var mindre genomförbart. Detta resulte-
rade i att de trähus som uppfördes omedelbart
efter branden blev i en våning, vissa fick emel-
lertid en bred frontespis. Några få stenhus
uppfördes i två våningar.
Begränsningen ogillades av borgerskapet och
man krävde att 1838 års bestämmelse om
högst 12 m byggnadshöjd för trähus skulle
återinföras. Först 1861 medgavs en högre höjd,
begränsningen sattes till 10,8 m, vilket ansågs
vara tillräckligt för tvåvåningshus. Kraven i
byggnadsordningen fick givetvis stor betydelse
för hur staden kom att se ut. Den återuppbygg-

des nu efter kraven på mellanrum och höjd-
begränsning och blev således ljus och öppen,
utrymmena mellan bebyggelsen användes ofta
till odling och planteringar. Varje hus fick sin
karaktär och kunde lätt hävda sin individualitet
gentemot grannhusen, tack vare åtskildheten
husen emellan. (Thor & Trampe, 1976) Trots
många variationer i husens utseende gav
bebyggelsen ett tämligen enhetligt intryck.
(Larsson, 1991)
Empiren, som var tidens rådande modestil,
anammades, färgsättningen var ljus och deko-
ren hämtades från antikens formvärld. (Thor &
Trampe, 1976)
Fram till 1950-talet ansågs också Växjö vara en
av Nordens mest typiska empirestäder. (Selling,
1976)
En stor händelse för Växjö var när järnvägstrafi-
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ken kom igång. Stadens ledning hade länge
arbetat för att få en järnväg och linjen
Alvestad – Växjö var klar 1865, arbetet fortsatte
och 1874 var också linjen till Karlskrona klar.
Snart byggdes även förbindelsen till Kalmar.
Kommunikationsutbyggnaden fortsatte, men då
främst för att stärka förbindelserna med stadens
gamla ekonomiska omland genom att kanaler
och smalspårsjärnvägar byggdes.
De förbättrade kommunikationerna och indu-
strialiseringen var faktorer som gjorde att Växjö,
liksom andra tätorter och städer, växte mycket
snabbt under 1800-talets sista decennier.Efter
branden 1843 hade staden knappt 2300
invånare, år 1865 nästan 3500 invånare och år
1900 bodde nästan 7400 människor i Växjö.
(Larsson, 1991)
Redan 1865 hade mark exproprierats från
domprostgårdens ägor för anläggandet av
järnvägsstationen och bangård. År 1872 förvär-
vade staden resten av domprostgårdens mark
för att staden skulle kunna expandera. Den nya
stadsdelen planerades alltså på söder.
Planen (fig. 22) som avlöste den från 1844,
upprättades 1875 av Axel Cedergren. (Selling,
1976)
Året innan denna plan upprättades, det vill säga
1874, utkom den första egentliga stads-
byggnadslagstiftningen i Sverige. Byggnads-
stadgan tog i huvudsak endast fasta på
brandsäkerhet och hygien men dess påverkan
på våra städers uppbyggnad kan ändå tydligt
avläsas. I anslutning till byggnadsstadgan
distribuerades mönsterplaner som stöd för
städernas planläggningsarbete.(Åström, 1993)
Idealet var fortfarande den rätvinkliga rutnäts-
planen, men nu hade kvarteren blivit rymligare
och gatunätet hade en tydlig differentiering
genom att gator fick olika bredd och karaktär.

Ett särskilt kännetecken för tiden är de breda
trädplanterade huvudgatorna, framför allt de så
kallade esplanaderna. Med esplanad menar
man oftast en bred gata med trädplantering i
mitten, även om det egentligen är ett smalt
trädplanterat parkstråk med gator på var sida.
Dess främsta funktion var att hindra brand-
spridning, men de hade också betydelse för
framkomlighet, sundhet och skönhetsvärdet.
(Ahlberg, 1998)
På planen från 1875 kan man också se att
intentionerna är att inrama Växjös innerstad
med esplanader. Att starka intryck togs från
dåtidens moderna storstäder som till exempel
Paris med dess esplanadsystem är givet.
Men den nya planens största skillnad gentemot
planen från 1844 är givetvis den helt nya
stadsdelen på söder, tillsammans med att
järnväg och järnvägsstation har fått sin plats.
Söder är i enlighet med idealet en rutnätsplan
med större kvarter än den äldre staden.
Järnvägen delade nu staden i två delar och trots
att en rad offentliga byggnader uppfördes på
Söder kom tyngdpunkten även fortsättningsvis
att ligga på den gamla stadskärnan. (Selling,
1976)
År 1902 trycktes en karta upp över staden där
samtliga byggnader och övriga ändringar sedan
1875 är redovisade. (fig. 23) Det mest uppen-
bara är att planerna på en större park på Söder
inte har blivit av. Man kan även se att staden,
förutom söderut, har växt både västerut och
norrut. Vid Västra torget har Tändsticksfabriken,
Slakthuset och Kreatursstallarna tillkommit.
(Selling, 1976)
Dessutom ser man spårområdets expansion och
järnvägens betydelse blir uppenbar.
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Fig. 23 1902 års karta utförd av A. G. Fagerholm, som bokhandlare A. Quidling lät trycka upp
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TIDEN 1914 OCH FRAMÅT
Ett stort behov av villatomter uppträdde i början
på seklet. För att möta behovet och önskemålet
om en utvidgad stadsplan ritades ett förslag
1907-1911 av Nils Gellerstedt, som stadfästes
av Konungen 1914. (fig. 24)
Denna plan är ännu gällande om man bortser
från mindre justeringar. (Selling, 1976)
De nytillkomna förstadsområdena har en ny
struktur, gentemot den gamla rutnätsplanen,
som är helt i enighet med dåtidens ideal. Kring
sekelskiftet 1900 kom nämligen en reaktion
mot rutnätsprincipen som ansågs vara
skrivbordsprodukter, utarbetade av ingenjörer
utan känsla för estetiska värden och utan

Fig. 24 Plan stadfäst 1914, utförd av Nils Gellerstedt 1907-1911

hänsyn till topografi och befintliga förhållanden.
Internationella impulser som fick stort genom-
slag var österrikaren Camillo Sittes idéer om den
medeltida staden och tankarna om trädgårds-
staden från England och Tyskland.
Man eftersträvade ett konstnärligt stads-
byggande som tog tillvara platsens naturliga
förutsättningar genom ett terränganpassat,
oregelbundet gatunät och en varierad, småska-
lig bebyggelse.
Nils Gellerstedt, tillsammans med Per Olof
Hallman och Albert Lilienberg, var de få perso-
ner som dominerade svensk stadsplanering
under 1900-talets första decennier. (Ahlberg,
1998)
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