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Bakgrund 
Länsstyrelsen sökte i november 2007 Kulturmiljöanslag, så kallade 
28:25 medel hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ) under rubriken Hållbar 
landskapsutveckling för att fördjupa beskrivningen av riksintresset 
Kosta och samtidigt se över avgränsningarna. 

Enligt RAÄ: s beslut om tilldelning av medel erhöll Länsstyrelsen 
100 000 kr för detta ändamål. 

Övergripande målsättning 
Den övergripande målsättningen och syftet är enligt RAÄ:s beslut  
”att utveckla metoder för att fördjupa kunskapen om och förståelsen för hur 
olika miljövärden kan hanteras inom olika typer av områden som är utsatt för 
olika exploateringstryck”.  

Projektupplägg 
Länsstyrelsen har valt att studera Kosta brukssamhälle där exploate-
ringstrycket har varit starkt genom nyetableringar av New Wave 
Group som ny ägare av glasbrukskoncernen. Växjö centrum är det 
andra riksintresseområdet som studeras då även det har ett högt tryck 
på utveckling och utbyggnad. 

Båda områdena är av riksintresse för kulturmiljövården. 
Grundläggande för fördjupningarna av beskrivningarna av områ-

dena är att studera äldre kartmaterial och på ett bättre sätt åskådlig-
göra samhällets årsringar. Fotografier från olika miljöer och tider 
används som ett komplement för att illustrera värdena som riksintres-
set står för. På så sätt får man ett material som är enkelt att redovisa 
och förstå och som ger en bra beskrivning över ett områdes utveckling 
och de historiska spår som finns där. 

Organisation 
Arbetet utförs av Jenny Svensgård, projektanställd. Referensgrupp 
utgörs av länsantikvarie Margit Forsström, länsantikvarie Heidi Vassi 
och länsarkitekt Lars Hederström. 

Metod 
Utgångspunkten har varit den beskrivning som finns över riksintres-
set. I den finns en motivering till varför området anses vara av riks-
intresse samt en kortfattad värdebeskrivning. Litteratur, äldre foto-
grafier och kartmaterial har studerats. Nya fotografier har också tagits 
fram av de spår som finns i miljön för att illustrera de värden som har 
lyfts fram i beskrivningen av riksintresset.  

Kartor med GIS-skikt har tagits fram. Några skikt visar utveck-
lingen av stadsplanerna och andra visar de spår som finns kvar av 
bland annat olika byggnadstyper och företeelser. När alla skikt läggs 
samman får man en komplex bild av de spår som finns kvar i stadens 
miljö.  

Arbetet redovisas främst som PowerPoint-presentation men även 
skriftligt i form av denna rapport.  
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Redovisningar har gjorts för politiker och kommuntjänstemän på 
såväl Lessebo som Växjö kommun. Vid mötet med Växjö kommun 
medverkade även Smålands museum och tjänstemän från naturvårds-
enheten och samhällsutvecklingsenheten på Länsstyrelsen. 

Tidsmässigt har arbetet med att ta fram varje enskild presentation 
tagit ungefär tre arbetsveckor.  

Reflektioner över metoden 
Det har varit bra att använda kartmaterialet som tydligt har visat på 
en plats utveckling men även på vilka spår som finns i miljön. Att 
använda nya foton som också visar de spår som finns är ett sätt att 
peka ut och lyfta fram värdena. De visar upp det vi kan vara stolta 
över.  

Nackdelen är att bilderna måste presenteras muntligt och att det 
hänger ihop med den som har gjort arbetet. Kanske vore ett sätt att 
lägga till ljud till bilderna. För mycket text gör en PowerPoint-
presentation svårtillgänglig.  
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Presentation av riksintresset Växjö 
Presentationen är uppbyggd utifrån den PowerPoint-presentation som 
tagits fram. Till varje bild finns en beskrivande text som bygger på den 
muntliga presentationen.  

Presentationen 

      
 

Växjö stad är riksintresse för kulturmiljön.  
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Texten bygger på Länsstyrelsens underlag till område av riks-

intresse för kulturminnesvården i Kronobergs län. Av Krantz och 
Forsström 1987-04-30.  

I texten har nyckelorden markerats med rött.  
 
Växjö stad är riksintressant: 
som stifts- och residensstad 
för den successivt framvuxna rutnätsplanen 
som skolstad 
för de låga ofta putsade byggnaderna 
för 1800-talets esplanadstad 
för fondbyggnaderna 
för stadens direkta övergång i öppen landsbygd  
för järnvägsområdet.  
 
I presentationen kommer de olika delarna att presenteras med hjälp 

av kartmaterial samt äldre och nytt fotomaterial. De nya fotona till-
sammans med kartor kommer att visa de spår som finns kvar av olika 
företeelser som är av värde för riksintresset. 
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Kartan visar Växjö stad med gränsen för riksintresset utmärkt med 
en röd linje. Som ni ser är även Bäckaslövskolan utmärkt med en egen 
gränslinje. 
 

 
 

Gränsen för riksintresset kan inte ses som absolut. Man bör tala om 
ett värdeområde. Nya tillägg utanför gränsen kan också påverka upp-
levelsen av riksintresset och skall beaktas utifrån detta. 
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Ett område som är av riksintresse för kulturmiljön är viktigt att 

vårda för framtida generationers förståelse för stadens uppkomst och 
utveckling. 

 

                                                 
 

Växjös äldsta historia i korthet. 
 
Växjö var tidigt redan under förhistorisk tid en samlings- och 

marknadsplats för människorna från Värend. Det var en naturlig plats 
där den låg vid sjön i gränsen mellan Kinnevalds, Konga och Norr-
vidinge härad.  
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I och med kristendomens etablering på 1000-talet uppfördes en trä-
kyrka på platsen. På 1170-talet inrättades Växjö stift och från denna tid 
härrör de äldsta delarna av Växjö domkyrka. På 1200-talets slut inrät-
tades domkapitlet. 

1342 blev Växjö stad. Staden har sedan dess varit ett centrum för 
handel och hantverk, kyrkan, skolan och sedan Kronobergs län inrät-
tades 1634 även för staten.  

 

 
 

Växjö stad har brunnit vid tolv tillfällen, delvis eller nästan helt. 
Bränderna har påverkat hur staden har byggts upp och fått för 
utseende.  

Det är främst två bränder som har präglat staden, branden 1658 och 
1843. 

Den första, 1658, ödelade större delen av staden väster om Guld-
smedsbäcken. Lantmätare Hans Ruuth fick i uppdrag att reglera den 
förstörda staden och detta ledde till 1658 års rutnätsplan. 

Den andra, 1843, var även den en katastrof. Hela 80 av stadens 
gårdar brann ner och över 1000 personer blev utan hem. Det var bara 
några få kvarter utefter Sandgärdsgatan, väster om Snickarbäcken 
(Båtsmansområdet) som klarade sig. Bebyggelsen kring kyrkan och 
biskopskvarteret och några enstaka byggnader i stadens utkant und-
gick också branden. Denna gång var det kapten J Kleen som fick i 
uppdrag att upprätta en ny stadsplan och byggnadsordning. Det var 
en luftig, ljus och öppen stad som skapades med mellanrum mellan 
husen som användes till odlingar och planteringar. På 1870-talet ut-
vecklades planen ytterligare med att efter modell från Paris anlägga 
fyra esplanader i staden. 

För att förhindra eldsvådor var det inte bara stadens plan som 
reglerades utan även byggnadernas utformning. Man hade före-
skrifter om att de inte fick uppföras i mer än 2,5 våning och att de 
skulle byggas i sten. Stenbyggnaderna blev inte så många men 
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träbyggnaderna fick putsade fasader. Stadens bebyggelse fick därmed 
ett lågmält och ljust uttryck. 
                                                                              

 
   

Stadsplanens utveckling börjar i den oregelbundna medeltida 
planen där vägar, kvarter och bebyggelse växte fram utifrån de 
topografiska förutsättningarna. Vägarna ledde fram till samlings-
punkten – torget/marknadsplatsen som var en utvidgning av vägen 
ut mot Kronoberg, idag Kronobergsgatan. 

På 1600-talet bestämde den svenska kungamakten att deras mäk-
tighet även skulle synas i städernas utformning. Man ville ha väl-
ordnade städer med raka enhetliga gator och ståtliga torg där de 
förnämsta offentliga byggnaderna skulle vara samlade. Staden 
inordnades i ett rätvinkligt gatusystem. 

Växjös centrala stadsplan har utvecklats utifrån planen som tillkom 
1658 och byggts på med nya kvartersrutor. Det var först vid tiden 
kring sekelskiftet 1900 som en ny typ av stadsplan tillkom. De västra 
och östra stadsdelarna växte fram och präglades av trädgårdsstadens 
oregelbundna stadsplan. 
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För att förhindra bränder fick inte byggnaderna byggas högre än 
2,5 våning och helst i sten. Stenbyggnaderna blev inte så många, men 
trähusen fick putsade fasader. 

I 1908 års byggnadsstadgar tillåter man att byggnader i tre 
våningar med indragen vind får byggas i Växjö centrala delar. Under 
rekordåren på 1950 – 70-talen höll man fast vid detta även om bygg-
naderna fick andra volymer där en byggnadskropp kunde fylla ett 
helt kvarter. 

Den låga byggnadshöjden har gett ett av de värden som riksintres-
set har. 
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Före branden 1658 hade Växjö en stadsplan som hade vuxit fram 

efter de topografiska förutsättningarna. Staden var begränsad till ett 
område som idag gränsar mot Växjösjön och Domprostgården i söder, 
biskopsgården i öster, Västergatan i väster och Nygatan i norr.  

 
Runt staden tog landsbygden vid.  

 

 
 
Här är dåtidens gatunät utritat ovanpå dagens. Torget är utmärkt 

som en rektangel. Domkyrkan är utmärkt som den byggnad som finns 
kvar från tiden före 1658. I kvarteren kring Askelyckan finns bitar av 
det medeltida vägnätet kvar i dagens gatunät. Och infartsvägarna till 
staden är delvis de samma. 
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Spår från tiden före 1658 är kyrkans platser som till stor del är de 

samma som idag. 
Guldsmedsbäcken har till viss del återuppstått i kanalen som 

anlades i Linnégatans förlängning. 
Kring Askelyckan finns spår av det medeltida gatunätet. 
 

                                               
 

Flygbild med några av de spår som finns kvar från tiden före 1658. 
Ni ser domkyrkan, guldsmedsbäcken och vägen ut mot Öhr. 
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Och så brann staden 1658. I ett försök till att förhindra bränder 
upprättades den nya rutnätsplanen av Hans Ruuth 1658. Staden fick 
ett rätvinkligt gatusystem. Torget utvidgades i väster och fick en mer 
regelbunden form. Domkyrkan fick en framträdande plats i stads-
bilden som fondbyggnad i Kyrkogatan – dagens Sandgärdsgata.  

 

 
 

Här syns 1658 års stadsplan utlagd på dagens kartbild. Växjösjöns 
strandlinje gick fortfarande precis intill domkyrkan och Guldsmeds-
bäcken och Snickarbäcken rann genom staden. Det fanns ett stort antal 
broar i staden vid den här tiden. Utvidgningen av Snickarbäcken är en 
karpdamm som tillhörde kyrkan.  
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Den ursprungliga rutnätsplanen finns kvar i stadens gatunät i 

kvarteren runt Stortorget.  
Växjö vid den här tiden var en liten stad som omgavs av lands-

bygden. För att förstå hur litet det var kan man reflektera över Pest-
kyrkogården från 1710-talet som placerades så långt utanför staden så 
att den inte skulle utgöra någon fara för smitta. Idag ligger den vid 
Tegnérgatan på Söder inte långt från järnvägen – en plats som vi idag 
tycker ligger nära centrum. 

 

 
 

På flygbilden ser vi spår av den tidiga rutnätsplanen i form av 
gatunätet kring Stortorget som har samma sträckning som då och 
domkyrkan som står som fondbyggnad i Sandgärdsgatans sträckning. 
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De tolv bränderna som drabbade Växjö innebar att den brand-

förebyggande planeringen var viktig. Enligt 1874 års byggnadsstadgar 
för rikets städer skulle trädplanterade tvåfiliga gator, esplanader, 
anläggas.  

1875 hade Kanalgatan – idag Linnégatan och Västra Esplanaden 
anlagts. Omkring sekelskiftet 1900 var även den Norra Esplanaden 
trädplanterad.  

 

 
 
Här är 1877 års stadsplan med en fullständigt utbyggd rutnätsplan 

och esplanaderna både inne i centrala Växjö och i den nya stadsdelen 
Söder. På bilden finns fyra torg. Stortorget, Oxtorget som idag kallas 
Teatertorget, Fiskartorget strax söder om Domkyrkan och en triangel-
formad torgbildning på Söder. Det var en grön stad med esplanaderna 
som populära promenadstråk. 
 



 
Sid. 18 – Växjö riksintresse                                                                 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN december 2008       

                                               
 

Esplanaderna finns kvar i stadsbilden. Det är bara träden som stod 
i mitten av Norra Esplanaden som höggs ner av trafiksäkerhetsskäl. 
De övriga har kvar sin form även om trädbeståndet har förnyats. På 
bilden visas Tegnérgatan på Söder som är en förlängning av Västra 
Esplanaden och rutnätsplanen.  

 

                              
 

Flygbild där Norra Esplanaden och Linnégatan finns med. Linné-
gatan har kvar sin ursprungliga form och längst ner till vänster i 
bilden syns föryngringen av trädbeståndet. 
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Ett av värdena inom riksintresset är fondbyggnaderna. En med-
veten utformning av staden som började redan på 1600-talet. Dom-
kyrkan, järnvägsstationen, fängelset, teatern, Bäckaslövskolan är alla 
exempel på detta. 

 
 

                                                   
 

På kartan är alla fondbyggnader som finns i stadsbilden utmärkta.  
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Spår av fondbyggnaderna. På översta bilden syns församlings-
hemmet, f.d. Baumgartenska gården. På den nedre bilden det senaste 
tillskottet – resecentrum. 

 
 

                                    
 

På flygbilden syns tre av fondbyggnaderna. Teatern, fängelset och 
Baumgartenska gården. 
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Mötet mellan Stad och Land är ett värde som är särskilt intressant. 
Ett av de värden som Växjö är unikt för i landet. Det finns flera städer 
i landet som är av riksintresse för kulturmiljön och som har en stads-
plan i rutnätsform, är stift och residensstäder och så vidare. Ingen av 
dem har värdet av att stad och land möts inom området på det sätt 
som det gör i Växjö.  

Biskopsgården Östrabos inägor har fått vara kvar mitt i staden och 
berättar om den tid då staden inte kunde överleva utan landsbygd. Då 
stadens invånare odlade sin mat.  

Staden var ända fram in på 1800-talets slut/1900-talets början om-
given av landsbygden. Det var först då som områden runt stads-
kärnan togs i bruk för bostadsbebyggelse. Söder började bebyggas 
tiden efter järnvägens anläggande. Västra och östra stadsdelarna på 
1900-talets början och de fick då en helt annan typ av planform – 
trädgårdsstadens med slingrande gator och villor placerade i stora 
villaträdgårdar. 
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Här ser vi hur staden ligger vid sjön och på alla håll omges av 
landsbygden.  

Kartan är från 1697 och till den finns en beskrivning där varje tomt 
och dess ägare, åker, äng och hage är nämnd. I staden bodde guld-
smeden, skomakaren, sämskmakaren, borgaren, magistrar, rådmän, 
landshövdingen med flera. 

Utanför stadens kärna ligger stadens åker, äng och hagar. Lite 
väster om Solberget ser man en väderkvarn. Längs stadens västra in-
fartsväg ligger kålgårdar i rad. På Tegnérgatan kan vi se kvarter som 
följer den gamla infartsvägens sträckning. Kvarteren är anlagda där 
stadens invånare en gång odlade sina bönor, kålrötter med mera. 

Staden var beroende av land och sjö för sin försörjning. 
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Den tydligaste platsen som visar på mötet mellan stad och land är 
Östrabo, där den gamla åkermarken fortfarande finns kvar och idag 
delvis odlas som kolonilotter. 

Stadens parker är även de gröna områden som planerats på mark 
som tidigare brukades som åker och ängsmark. 
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Växjö har sedan medeltiden varit stiftstad. Från denna tid härrör 
även de äldsta delarna i domkyrkan. 

På 1200-talet inrättades domkapitlet. 
Än idag är detta en viktig del av Växjö stad och tar sig uttryck i 

byggnader och platser.  
På kartan ser vi domprostgårdens ägor som låg strax intill Växjö-

sjöns strand söder om järnvägen. Domprostgården finns kvar som 
byggnad och är ett av länets byggnadsminnen.  
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På kartbilden är de byggnader som har haft eller har en roll i värdet 
av att Växjö är en stiftstad. Biskopsgåren Östrabo, domkyrkan, f.d. 
komministerbostaden, f.d. domprostgåren och Tegnérkyrkogården. 

 
 

                                               
 

Domprostgården som byggdes om till järnvägsrestaurang och 
sedan fick tillbaka det utseende det hade haft som bostad för dom-
prosten. Under en period bodde den småländska författaren Pär 
Lagerkvist. 1942 firade Växjö stad 600 årsjubileum och man återställde 
då Växjös äldsta trähus.   
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Biskopsgården Östrabo, som har varit belägen på samma plats 
sedan 1700-talets slut, då huvudbyggnaden uppfördes. 

 
 

                                                     
 

Spåren av stiftstaden är många.  
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Flygfoto med spår av stiftstaden utmärkta. 
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År 1634 skapades den moderna statliga förvaltningen på regional 
nivå med landshövding och länsstyrelse.  

Landsregeringen delades in i hövdingadömen, där det sjunde 
bestod av nuvarande Kronobergs och Jönköpings län med residens på 
Kronobergs slott. 

Så småningom flyttade förvaltningen från slottet till Kronobergs 
kungsgård, där landshövdingen även hade sin bostad.  

Redan på 1640-talet började man bygga en residensbyggnad i Växjö 
stad vid torget. Byggnaden brann ner i den stora branden 1658. På 
1670-talet uppfördes en ny byggnad som även den brann ner vid en 
eldsvåda 1690. Det är den byggnaden som syns på skissen.  

Dagens residens uppfördes 1848. 
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På kartbilden syns residenset från 1848 men även den nya förvalt-
ningsbyggnaden. Kronobergsgatan är också utmärkt. Den har sitt 
namn eftersom det är den väg som tidigare ledde ut till Kronoberg. 
Vid Baumgartenska gården, dagens församlingshem, vek vägen av 
och anslöt till vägen som går förbi Solberget. 

 
 

                                                
 

Spår av Residensstaden är residenset, den nya förvaltningsbygg-
naden, Kronobergs kungsgård och slottsruinen samt Kronobergs-
gatan. 
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Flygbild där residenset och Kronbergsgatan är utmärkta. 
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Växjö som skolstad är också ett uttryck för riksintresset. Stadens 
äldsta skolbyggnad är f.d. gymnasiet som ligger vid domkyrkan. En 
mängd olika skolbyggnader har funnits och finns i Växjö, till exempel 
småskoleseminarie, flickskola, realskola, dövstumskola, blindskola 
och ett flertal folkskolor. 

Skolverksamhet började alltså tidigt i staden. Det gamla gymnasiet 
uppfördes på 1600-talets andra hälft och ersatte en tidigare skolbygg-
nad.  

År 1815 startade domprost Sjögren en skola för de fattiga barnen. 
Efter några år, 1847, byggdes en skolbyggnad för verksamheten, 
nuvarande Vattendomstolen.  

Flera av skolbyggnaderna finns kvar även om användningen är en 
annan idag. 
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Kartbild där skolbyggnaderna är utmärkta. 
 
 

                                                     
 

Spår av skolstaden. 
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På flygbilden syns Ringsbergskolan och Sjögrens skola. 
 

 

                                                 
 

Järnvägen mellan Växjö och Karlskrona invigdes 1874. Ett stort 
område övertogs från Domprostgårdens ägor, stationshus byggdes 
och spåren drogs genom staden. Det blev en viktig del av stadens 
kommunikation.  

På bilden syns järnvägsstationen, godsmagasinet och järnvägs-
restaurangen. 
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Järnvägsstationen och järnvägsparken 1915. 
 

                              
 

Järnvägsområdet är en viktig del av stadens kommunikationer. 
Det är ett område som genom tiderna har genomgått många för-

ändringar. Spår har lagts och tagits bort, byggnader har tillkommit 
och andra har rivits. Busstrafiken har fått mer utrymme. 

Det har alltid varit ett öppet stort område med enstaka lägre bygg-
nader och från staden har man kunnat blicka upp mot det högre be-
lägna Söder, där Smålands museum utgör ett riktmärke.  
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Här är alla spår av olika företeelser i staden som utgör riksintresset 
sammanlagda till en komplex bild. Som exempel är den äldsta stads-
planen övertäckt på vissa platser av senare tillägg och på andra finns 
stråk kvar som fortfarande är synliga. Många byggnader har flera be-
tydelser. En offentlig byggnad är ofta även fondbyggnad, med en 
tydlig placering i stadsbilden. Torgbildningar från de olika tids-
epokerna där den äldsta delen från tiden före 1658 fortfarande syns 
strax öster om stadshotellet.  

Kartan ger en bild av vilka spår som finns kvar av stadens historia 
idag. 
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Under rekordåren på 1950 – 70-talen dominerade fyra danska arki-
tekterna utformningen av Växjös byggnadsbestånd och stadsbild. På 
bilden som är från boken ”När danskarna kom till byn” utgiven 2008 
ser man hur stor del som de påverkade genom nya byggnadskroppar. 
Byggnaderna hade en helt annan form än den äldre låga, ljust putsade 
bebyggelse som fanns tidigare. Höjden begränsades till 3 våningar 
med indragen vind men i övrigt kunde en byggnad breda ut sig över 
ett helt kvarter eller över flera fastigheter vilket ger ett helt annat ut-
seende åt gatubilden. 
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Sammanfattning 
Spåren som har presenterats i rapporten är alla lika viktiga och bildar 
tillsammans en komplex bild av det gamla Växjö och dess kultur-
historiska värde.  

Inget värde/spår är mer unikt än något annat. Värdet ligger i hur 
de olika spåren samverkar. Många spår har olika värden exempelvis 
domkyrkan som är ett spår av stiftstaden, tiden före 1658, rutnäts-
staden och fondbyggnad. En naturlig utveckling i en stadsmiljö som 
växt fram och förändrats sedan medeltiden.  

Viktigt är att vid förändringar i miljön betrakta den utifrån de olika 
kulturhistoriska värden den har och ta hänsyn till dem.  
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Skriftliga källor 
Gamla Domprostgården i Växjö. Byggnadsminnen i Kronobergs län, 
Christer Knutsson, 2000. 
 
Smålands museum. Byggnadsminnen i Kronobergs län, Christer 
Knutsson, 1998. 
 
Landen kring sjöarna. En historia om Kronobergs län i mångtusenårigt 
perspektiv. 1999. 
 
Växjö framför kameran 1847 – 1900. Kronobergsboken 1977. Pär 
Rittsel.  
 
Länsstyrelsen och Kronobergs län under 350 år. Lars-Olof Larsson. 
1984. 
 
Arkeologi och samhälle. Fornlämningars behandling i samhälls-
planeringen. Berta Stjernquist m.fl.  
 
Växjö. Medeltidsstaden 46 Riksantikvarieämbetet. Eva Åhman. 1983. 
 
Växjö centrum. Kulturhistorisk byggnadsinventering och bevarande-
förslag. Red: Staffan Bülow-Hübe mfl. 1976. 
 
Hyltén Cavalliusföreningens årsbok 1933. 
 
Bevarandeprogram centrala Växjö. Järda Blix och Sven Jönsson 1990 
 
Växjö. Historia, stadsplaner, utveckling, bevarande. Eva Selling. 1975 
 
Växjö Gatu- och kvartersnamn. Eva Selling. 1984. 
 
När danskarna kom till byn. Thomas Lissing och Samuel Palmblad 
2008. 

 

Muntliga källor 
Håkan Nordström, Smålands museum 

 

Foton 
Äldre fotomaterial ur Smålands museums fotoarkiv. 
 
Nya foton har tagits av Jenny Svensgård 
 
Flygfoton LG Foto 2005 

 


