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Riksintresset Växjö stad (G27)
(Växjö kommun)

Motivering:  Stifts- och residensstad av 
medeltida ursprung med dominerande 
domkyrkoområdet och successivt fram-
vuxen rutnätsplan som speglar stadsut-
vecklingen under 1600- och 1800-talen. 
(Skolstad).

Uttryck för riksintresset: Kyrkomiljön 
med den medeltida domkyrkan, Gamla 
gymnasiet och andra skolbyggnader, 
biskopsgården Östrabo i avskildhet 
från och förening med staden samt f d 
domprostgården. 1600-talsstaden med 
gatunätets grunddrag, tomtstruktur 
och spår av den tidigare västra infarten. 
Senempirestadens utvidgningar och låga, 
ofta putsade bebyggelse samt det sena 
1800-talets esplanadstad med tillväxt mot 
söder, väster och norr. Fondbyggnader 
som markerar rutnätets avslutning vid 
olika tidpunkter, torg och öppna platser, 
utblickar, parker och grönstråk. Offentliga 
byggnader och annan bebyggelse som hör 
samman med förvaltningsstaden. Gamla 
infartsvägar och stadens direkta övergång i 
öppen landsbygd i öster. Offentliga bygg-
nader, parker och järnvägsområdet.
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rutnätets	  avslutning	  vid	  olika	  tidpunkter,	  torg	  och	  öppna	  platser,	  utblickar,	  parker	  och	  grönstråk.	  
Offentliga	  byggnader	  och	  annan	  bebyggelse	  som	  hör	  samman	  med	  förvaltningsstaden.	  Gamla	  
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Växjö stortorg fick sin nuvarande utformning 
i uppbyggnaden efter 1800-talets bränder. 

Foto: Thomas Lissing.
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Förord
Växjö är en stad i ständig förändring. Under historiens gång har åtskilliga bränder utplånat delar av stadskärnan och gett förut-
sättningar för nytänkande och omändring i stadsplanen. Senast det hände var åren 1838 och 1843. Drygt hundra år senare, vid 
1900-talets mitt, fick stora delar av det äldre husbeståndet ge vika för den moderna affärsbebyggelsen i centrum. Hela kvarter 
revs och de nya hus som uppfördes stod i stark kontrast till de kvarvarande låga husen. Idag, på 2010-talet, växer staden mer än 
någonsin, vilket medför förtätning av stadskvarteren.

Samtidigt utgör de centrala delarna av Växjö stad ett område av riksintresse. I stadscentrum finns kvaliteter och kulturhisto-
riska värden som är värda att bevara och ta hänsyn till vid stadens vidare expansion. Dessa värden är synliga markörer av stadens 
historia, och ger oss berättelsen om Växjös ursprung och utveckling från 1000-talet fram till idag. De innefattar bland annat 
rutnätsplanen, det direkta mötet med landsbygden, den medvetna placeringen av fondbyggnader samt synligheten av Växjös 
månghundraåriga roll som stifts- och residensstad.

Utvecklingen står inte still och inom ett par årtionden förutspås Växjö ha 100 000 invånare. Med de förändringar det kan 
innebära är det viktigt att ha kännedom om stadens historia och att tillvarata kulturhistoriska värden i processen. Denna skrift 
berättar om riksintresset Växjö stad. Författare är frilansjournalist Thomas Lissing, Växjö.

Kristina Alsér
Landshövding

Heidi Vassi
Länsantikvarie
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Detalj av grind vid fastigheten som kallas  
Tusenåriga riket. Höga staket skiljde bostadshusen 

i centrum åt under 1800-talets andra hälft. 
Foto: Thomas Lissing.
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Riksintresset Växjö stad
Mark och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. (3 kap. 6 § miljöbalken)

Ett riksintresse är ett område som anses ha särskilda värden. 
Det kan vara ett orört naturområde eller en kulturhisto-
riskt intressant miljö. I Sverige finns drygt 2000 områden 
som utpekats som riksintressen. Det är miljöer som är av 
nationell betydelse och som tillsammans representerar vårt 
lands historia från stenålder till nutid. Några av dessa är geo-
grafiskt betingade, till exempel är hela Öland och Gotland 
riksintressen. Andra är kopplade till energiutvinning eller 
kommunikationer. Gemensamt för dem är att de ska skyddas 
långsiktigt mot åtgärder som kan skada deras specifika värden. 
De skyddas bland annat av bestämmelserna i 3 och 4 kap. i 
miljöbalken. Boverket har det övergripande ansvaret och flera 
myndigheter, bland annat Riksantikvarieämbetet, bedömer 
vilka områden som kan utses. Kommunerna ska ta hänsyn till 
riksintressena i sina översiktsplaner och länsstyrelserna beva-
kar sedan så att miljöerna inte riskerar att ta skada av exploa-
tering och nya byggprojekt.

I Kronobergs län finns år 2015 hela 36 områden som pekats 
ut som riksintressen. Ett av dessa är Växjö stad. Motiveringen 
för riksintresset Växjö lyder:

Stifts- och residensstad av medeltida ursprung med dominerande 
domkyrkoområde och successivt framvuxen rutnätsplan som speg-
lar stadsutvecklingen under 1600- och 1800- talen. (Skolstad)

Växjö stad är riksintressant:
som stifts- och residensstad•	
för den successivt framvuxna rutnätsplanen  •	
från 1600-talet
som skolstad•	
för den låga och ofta putsade byggnationen•	
för 1800-talets esplanader runt centrum•	
för sina tydliga fondbyggnader•	
för sin direkta övergång i öppen landsbygd åt öster•	
för järnvägsområdet•	

Gränsdragningen för riksintresset Växjö stad innefattar den 
ursprungliga rutnätsstaden med de utvidgningar åt söder 
och väster som gjordes under 1800-talets andra hälft, samt 
Östrabobacken, kvarteren norr om Norra Esplanaden, Rings-
bergsområdet och området kring Bäckaslövsskolan. Se karta 
på pärmens insida.
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Växjö växte fram som en av flera marknadsplatser i Värend. Enligt legenden var det den engelske missionären  
Sigfrid som kristnade staden vid 1000-talets mitt och såg till att en enkel träkyrka byggdes intill Växjösjön.  
År 1170 upphöjdes kyrkan till biskopssäte och vid 1200-talets början hade träbyggnaden ersatts av en stenkyrka. 
Delar av denna ingår fortfarande i Domkyrkans murar. Ända sedan tidig medeltid har kyrkan och dess tillhörande 
bebyggda miljöer satt sin prägel på stiftsstaden Växjö. Det sammanhang de ingår i är en synlig och betydelsefull  
del av riksintresset Växjö stad, som berättar om stadens ursprung och framväxt.

Stiftsstaden

Inom riksintressets gräns finns flera miljöer som är eller har 
varit direkt knutna till kyrkan. Förutom själva domkyrkan är 
det biskopsgården Östrabo, Sigfridskällan, Karolinerhuset, 
Baumgartska gården, före detta komministerbostaden, Teg-
nérkyrkogården och före detta domprostgården.

Domkyrkan står invid Växjösjön, precis öster om stadens 
absoluta centrum och de äldsta rutnätskvarteren. Den var från 
början en liten stenkyrka, som under århundradena ändrat 
skepnad och successivt blivit större. Enligt avbildningar från 
1500-talet hade kyrkan redan då dubbla tornspiror, vilka 
förstördes av ett blixtnedslag den 29 maj 1740. Därefter 
täcktes tornet av en enklare huv fram till den omfattande 
restaureringen av C. G. Brunius på 1850-talet, varefter både 
torn och sidoskepp kröntes av gotiska trappgavlar i tegel. Sitt 
nuvarande utseende fick kyrkan 1959, då två höga tornspiror 
återigen restes. 

Trots sitt läge vid sidan av centrum har kyrkan alltid 
utgjort ett nav i staden. Det har under alla tider varit den 
högsta byggnaden i Växjö och ett landmärke som synts på 

långt håll. I riksintressets beskrivning påpekas betydelsen av 
att stadens centrala bebyggelse även i fortsättningen förhåller 
sig till domkyrkan och området kring domkyrkan.

Domkyrkan omgärdades ursprungligen av en mur och innan-
för den fanns stadens kyrkogård. En kombination av den med 
tiden växande kyrkobyggnaden och den ökande befolkningen 
i Växjö gjorde att man i början av 1800-talet ansåg den all-
deles för trång. Tegnérkyrkogården anlades då ett stenkast 
västerut, längs med järnvägen. Den ritades 1807 av arkitekten 
Fredrik Magnus Piper och kunde tas i bruk två år senare. 
Ett kapell att användas vid begravningar uppfördes 1856, 
efter ritningar av J. P. Lind. Det uppfördes på kyrkogårdens 
norra del, men flyttades 1882 till sin nuvarande plats i linje 
med Norra järnvägsgatan. Det restaurerades på 1930-talet av 
arkitekten Paul Boberg och fick då sitt nuvarande utseende. 
Samma arkitekt ritade 1921 sångerskan Kristina Nilssons 
mausoleum, som står strax intill kapellet.

Tegnérkyrkogården används numera endast undantagsvis 
för ytterligare jordfästningar och har mer karaktär av grön oas 
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Växjö domkyrka, sedd  
från Linnéparken.  

Foto: Thomas Lissing.
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mitt i staden, med ett rätvinkligt system av gångvägar under 
skuggbildande höga lövträd. 

Intill domkyrkan står Karolinerhuset, Växjö stads äldsta beva-
rade profana byggnad. Den stod klar 1715 och användes fram 
till 1850 som skolbyggnad, med nära kopplingar till kyrkan. 
Från 1860 och ett sekel framåt fungerade Karolinerhuset som 
stadens bibliotek. Både domkyrkan och Karolinerhuset är 
skyddade enligt kulturmiljölagen. 

Biskopsgården Östrabo kom till på initiativ av biskopen Olof 
Wallquist, och uppfördes under 1790-talet. Med sitt upp-
höjda läge öster om centrum har den skonats från 1800-talets 

Tegnérkyrkogården är en grön oas i Växjö centrum. 
Foto: Thomas Lissing.

Kapellet på Tegnérkyrkogården. Foto: Thomas Lissing.

Karolinerhuset intill domkyrkan stod färdigt 1715. 
Foto: Thomas Lissing.
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stadsbränder. En lång allé leder upp från staden till huvud-
entrén och fastigheten omges av öppna marker som fortfarande 
brukas för odling. Förutom de fyra flygelbyggnaderna fanns 
tidigare alla de ekonomibyggnader som hörde en större gård 
till. Dessa har under 1900-talets första hälft rivits eller flyttats. 

Det gulfärgade Östrabo är uppfört i klassicerande stil 
och unikt med sin obrutna följd av där bosatta biskopar. Den 
mest kända är Esaias Tegnér, som till en början inte alls upp-
skattade den relativt nya biskopsgården, utan lät ändra om 
hela interiören. 

I sluttningen ner mot staden hittar man Sigfridskällan, 
eller rättare sagt en tillskapad plats i källans namn. Den verk-

liga källan, där biskop Sigfrid sägs ha döpt stadens invånare 
och där Växjöbor under långa tider hämtat dricksvatten, är 
belägen längre norrut i backen. 

Byggnadsminnet Östrabo har en mycket synlig plats i 
riksintresset, medan Sigfridskällan blivit något åsidosatt av 
senare vägdragningar.

Före detta Komministerbostaden är belägen vid korsningen av 
Kronobergsgatan och Sandgärdsgatan (tidigare Kyrkogatan). 
Den uppfördes efter stadsbranden 1843, och är en sällsynt 
representant för den låga trähusbebyggelse med staketomgär-
dad trädgård, som tidigare var typisk för Växjö stad. 

Biskopsgården Östrabo uppfördes på 1790-talet och har skonats från 1800-talets stadsbränder. Foto: Thomas Lissing.
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Längre söderut, på andra sidan järnvägsspåren, ligger gamla 
domprostgården i museiparken. Byggnaden uppfördes 
omkring 1750, och fram till järnvägens tillkomst på 1860-
talet ledde Kronobergsgatans förlängning fram till dess norra 
gavel. På 1870-talet köptes marken av Alvesta-Wexiö Järn-
väg och huset användes först som bostad för anställda och 
byggdes senare till med en järnvägsrestaurang. I samband 
med Växjös 600-årsjubileum 1942 återställdes huset till det 
omfång och utseende det ungefärligen har haft. Gamla  
domprostgården är sedan 1995 byggnadsminne.

Den norra änden av Kronobergsgatan slutar framför 
Baumgartska gården, som är en av få byggnader som överlevt 
stadsbränderna under 1800-talet. Huset uppfördes 1811 och 
var med sitt läge utanför dåvarande stadskvarteren en betydel-
sefull jordbruksfastighet. 1930 övertogs byggnaden av Svenska 
kyrkan och fungerar sedan dess som församlingshem. 

De olika miljöerna med anknytning till stiftsstaden är inte 
uppenbart sammanlänkade inom riksintresset Växjö stad, men 
utgör en sammanhängande berättelse om kyrkans etablering 
och betydelse för stadens historiska utveckling.

Överst:
Komministerbostaden vid Kronobergsgatan uppfördes 
efter branden 1843. Foto: Thomas Lissing.

Mitten:
Domprostgården återställdes 1942 till sitt ursprungliga 
utseende. Den är belägen i museiparken. 
Foto: Thomas Lissing.

Nederst:
Baumgartska gården på Nygatan har sedan 1930 fung-
erat som församlingshem. Foto: Thomas Lissing.
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Sigfridskällan ligger i 
en lund längst ner i 

Östrabobacken. 
Foto: Thomas Lissing.
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Stadsbränder har historiskt sett ofta inneburit mänskliga tragedier och 
stor ödeläggelse, men de har också skapat förutsättningar för omfattande 
utveckling och modernisering. Växjö har brunnit åtskilliga gånger, och  
framför allt är det bränderna 1658 och 1843 som till stora delar påverkat 
stadens karaktär. Återuppbyggnaden efter dessa präglar ännu idag 
stadsbildens utseende. Efter den tidigare av dem fick Växjö sin stadsplan  
i form av ett rutnät, ett tidstypiskt karaktärsdrag som betonas som  
värdefullt inom riksintresset.

Rutnätsstaden

År 1654 beskrevs husen i Växjö av Petrus Acander som låga 
och av trä, beklädda med trä, lera och kalk samt med tak av 
näver, torv och träsparrar. Branden 1658 fick därför snabbt 
fäste och ödelade i stort sett all stadsbebyggelse väster om 
Guldsmedsbäcken, det vill säga väster om nuvarande Linné-
gatan. Hans Ruuth var bara 26 år gammal då han fick i upp-
drag att reglera staden. Med tiden kom han att bli Kronobergs 
läns första stadigvarande lantmätare, med en stor produktion 
av välgjorda uppmätningar och kartor. Ruuth utgick från den 
medeltida stadsbilden, men ritade den nya planen i form av 
ett tydligt rutnät. Tomterna i de rektangulära kvarteren  
gjordes smala och djupa, så att plats fanns för många mindre 
fastigheter. Det blev dock inte en strikt rätvinklig stadsplan. 
Till viss del följde gatudragningarna den medeltida staden, 
och stadens yttre gräns var fortfarande otydligt definierad. 

Att Växjö var en mycket liten stad märks på placeringen 
av den pestkyrkogård, som anlades ett femtiotal år senare. 
Den ansågs då befinna sig på säkert avstånd från staden 

Lantmätare Hans Ruuths 
stadsplan från 1658 ligger 

ännu till grund för Växjö 
centrums utseende. De 

streckade linjerna ritade 
han in på sin uppmätning 
av den tidigare kvarters-

indelningen. 
Foto: Kungliga Biblioteket.
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och utom risk att sprida smitta 
till invånarna. Idag betraktas läget 
som mycket centralt, där den ligger 
inklämd i ett bostadskvarter vid Teg-
nérgatan, ett par hundra meter från 
järnvägsstationen. 

Med den nya stadsplanen 1658 
fick Växjö också ett riktigt torg. 
Sedan tidigare fanns en breddning 
av nuvarande Kronobergsgatan 
österut, i kvarteret mellan Storga-
tan och Sandgärdsgatan, som ett 
slags öppen mötesplats. Ruuth tog 
bort denna och ritade istället in en 
större rektangulär plats på andra 
sidan gatan, på den yta där det nu 
är bilparkering och busshållplats 
vid stadshotellets nordöstra hörn. 
Med tiden kom den öppna platsen 
att utökas ytterligare västerut och 
norrut.

Av den medeltida stadsbilden före 
rutnätet återstår idag knappast 
något, förutom den vinklade södra 
infartsvägens möte med nuvarande 
Storgatan. Vid Willans park kan 
man ännu ana hur början av denna 

När pestkyrkogården vid Tegnérgatan 
anlades på 1710-talet ansågs den ligga på 
behörigt avstånd från staden. 
Foto: Thomas Lissing.
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väg vek av åt sydväst, vilket tydliggörs 
av den 1840-talsfastighet som ligger 
längs dess tidigare dragning och som 
gett namn åt parken. Församlings-
hemmet vid Kronobergsgatans norra 
ände uppfördes visserligen 1811, men 
fastigheten följer en medeltida tomt-
bildning som anpassade sig efter den 
krök den ursprungliga vägen ut mot 
Kronoberg gjorde. Därför ligger bygg-
naden inte helt i linje med Nygatan, 
utan en aning på snedden. Man har 
också på senare år i gatubeläggningen 
synliggjort den sedan länge nedgrävda 
Snickarbäckens sträckning. På Storga-
tan markerar en slinga i ljusare gatsten 
dess tidigare lopp. I viss mån är också 
Guldsmedsbäcken framtagen, då den 
numera har ett delvis öppet flöde i 
Linnévägens mitt. 

Rutnätsstadens mönster gav for-
men för den fortsatta expansionen 
av Växjös centrala delar, från 1658 
fram till 1800-talets slut. Än idag 
är grundstrukturen mycket synlig i 
innerstaden, med dess raka gator och 
bibehållna kvartersindelning. 

Kulturparken Småland utförde på våren 
2013 arkeologiska förundersökningar på 
Växjö stortorg i samarbete med Kalmar 

läns museum. Bland annat hittade man 
källarmurar och husgrunder från tiden före 

branden år 1843. Foto: Thomas Lissing.
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Den sydvästra infarten till Växjö anslöt sedan medeltiden till 
Storgatan vid nuvarande Willans park. 1800-talsfastigheten 
med samma namn markerar vägens tidigare riktning. 

Mitten: Den ljusa gatstenen i Storgatan ger en bild av  
Snickarebäckens tidigare lopp genom stan. 

Till höger: Baumgartska gården ligger inte helt i linje med 
Nygatan, vilket beror på att fastigheten följt den tomt- 
indelning som rådde före rutnätsplanens genomförande. 
Foto: Thomas Lissing.
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Växjö har varit residensstad sedan den moderna läns-
organisationen i Sverige skapades 1634. Kronobergs slott 
blev då för ett kort tag ämbetslokal för landshövdingen 
och den blivande länsstyrelsen, medan landshövdingen 
själv var bosatt på Kronobergs kungsgård. 

Den stora branden 1658 raderade inte bara ut stadens bebyg-
gelse utan äventyrade också Växjö som residensstad. Vid 
slutet av 1640-talet hade landshövdingeämbetet flyttat in i 
ett nybyggt kungshus vid stortorget, som också förstördes av 
eldsvådan. De närmaste decennierna präglades av lokalbrist 
och konflikter, vilket ledde till att länet till slut drogs in och 
Växjö 1669 upphörde att vara residensstad. 1674 återuppstod 
länet med tillskott av större delen av Blekinge, men 1679 
upphörde det igen efter en ny sammanslagning. Då var länets 
guvernör placerad först i Kalmar och sedan i Jönköping.

Först 1687 blev Växjö återigen stadigvarande residensstad 
med landshövding och länsförvaltning. Ett nytt kungshus 
hade då uppförts vid torget, men i en eldsvåda 1690 brann 
även detta ner.

Under 1700-talet planerades för ett mer anslående residens, 
men när det dåvarande kungshuset rivits 1747 uppfördes 
bara två flygelbyggnader. Den planerade huvudbyggnaden 
gick inte att realisera på grund av ekonomin, så tomten vid 
stortorget förblev relativt öde. Efter branden 1843 skapades 
ett större och mer representativt stortorg och vid dess norra 

Residensstaden

22

Växjö stad



Kronobergs slottsruin, vid Helgasjön norr om 
Växjö, var på 1630-talet landshövdingens första 

administrativa säte. Foto: Thomas Lissing.
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Residenset vid Stortorget har sedan 1848 varit landshövdingens bostad och arbetsplats. Foto: Thomas Lissing.
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del uppfördes 1848 ett nytt residens, med stadshus mittemot. 
Det ritades av stockholmsarkitekten Blom-Carlsson i tids-
typisk klassicerande stil och fick ett monumentalt uttryck. 
Det var då rutnätsstadens största hus och inrymde inte bara 
ämbetslokaler utan också bostad åt landshövdingen, som nu 
kunde bosätta sig inne i staden. 

Residenset är sammanbyggt med sina flyglar, och efter senare 
tillbyggnader bildar det ett eget kvarter med innesluten gård. 
Det är sedan 1935 klassat som statligt byggnadsminne.  
I kvarteret intill residenset uppfördes på 1960-talet Länsstyrel-
sens nuvarande administrativa byggnad. 

Länsstyrelsens administrativa  
byggnad på Kungsgatan, strax  
intill residenset. 
Foto: Thomas Lissing.
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Växjö är känd som skolstad och runt om i staden finns 
flera skolbyggnader bevarade. Den äldsta är Karolinerhuset 
intill domkyrkan, som uppfördes 1697-1715 som 
Katredralskola.

Skolverksamheten var tidigt sammankopplad med kyrkan, och 
intill domkyrkan fanns redan tidigare ett skolhus av trä. Det 
ansågs vid 1600-talets slut illa medfaret och 1690 anslog Karl 
XI 2000 daler silvermynt till ett nytt. Byggnaden uppfördes 
helt i sten, och materialet hämtades delvis från det nu övergivna 
slottet på Kronoberg. Det uppfördes i karolinsk barock och 
försågs med Karl XII:s monogram och två krönta lejon över 
porten. På den övre våningen hade gymnasiet sina lokaler och 
på den nedre huserade den lägre skolan. 

Karolinerhuset blev snart för trångt och under 1800-talets 
första år uppfördes en ny skolbyggnad i två våningar där 
biskopsgården tidigare legat, vid nuvarande Skolgatan. Det 
var ett långt vitt hus beläget utmed gatan, med både undervis-
ningslokaler och bostadsrum. Dit flyttade den vanliga skolan, 
medan gymnasiet nu kunde disponera hela karolinerhuset. 
Biskopen i stiftet var sedan 1724 års skolordning eforus, och 
när Esaias Tegnér tillträdde 1827 kompletterade han skolan 
med en gymnastiksal. 

Skolstaden

Esaias Tegnér sitter staty intill före detta 
Växjö gymnasium, där han undervisade. 

Foto: Thomas Lissing.
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Gymnastiksalen från 1820-talet 
står numera vid Skolagatan. 
Foto: Thomas Lissing.
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Förslaget till denna utarbetades av Pehr Henrik Ling från 
Södra Ljunga, som var pionjär inom gymnastikundervisning-
en. Tegnér höll också sina berömda tal till gymnasister och 
lärare i Karolinerhusets aula. 

Under 1800-talet ökade befolkningen och elevantalet, och 
nuvarande Norrtullskolan uppfördes 1859 som nytt elemen-
tärläroverk. Den ritades av arkitekten Axel Nyström och dess 

nygotiska stil med frontespisens trappgavlar samspelade med 
domkyrkans dåvarande utseende. Den tidigare skolbyggnaden 
revs, gymnastiksalen flyttades till sin nuvarande plats och 
Karolinerhuset upphörde att vara skolbyggnad.

Folkskoleseminariet höll samtidigt till i Sjögrenska skolan 
vid Kungsgatan, men flyttade 1873 till ett nytt skolhus i trä 
vid Ringsberg. 

Norrtullskolan blev på 1850-talet Växjös nya elementärläroverk, med arkitektur som inspirerades av domkyrkans dåvarande utseende. 
Foto: Thomas Lissing.
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Ringsbergskolan uppfördes i jugendstil på 
1910-talet. Foto: Thomas Lissing.
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1911 färdigställdes där en ny seminariebyggnad på ungefär 
samma ställe och den gamla flyttades ner till kvarteret Dockan 
och blev småskoleseminarium. Den nya seminariebyggnaden 
är den nuvarande Ringsbergskolan. 1914 stod nuvarande 
Bäckaslövskolan klar, men hyrdes de första fem åren ut till det 
husvilla Kronobergs regemente. Hyresintäkterna användes i 
början av 1920-talet till att bygga en gymnastikbyggnad på 
skolgården. Skolområdet utgör idag en egen del av riksintres-
set Växjö stad, i den södra stadsdelen. 

Bäckaslövskolan med gårdsplan utgör ett eget avgränsat område i riksintresset Växjö stad. Foto: Thomas Lissing.

Sjögrenska skolan ritades av länsbyggmästare 
Theodor Ankarsvärd och stod klar året efter 

branden 1843. Foto: Thomas Lissing.
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Den nya Katedralskolan, med  
modernistisk  arkitektur  

från 1950-talet. 
Foto: Thomas Lissing.
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Elementärläroverkets upptagningsområde var stort och man 
övergav snart Norrtullskolan för 1889 års nybygge vid Växjö-
sjön, där lasarettets parkeringshus står idag. Det var ett impo-
nerande stort skolhus, ritat av Magnus Isaeus, som nu Växjö 
högre allmänna läroverk inrymdes i. Hit kom manliga stu-
denter från hela södra Sverige, och från och med 1927 även 
kvinnliga. 1958 ersattes läroverket av den nya Katedralskolan 
norr om Östrabo, ritad av Stockholmsarkitekten Åke E. Lind-
qvist. Även Teknikum från 1966 är ritad av samma arkitekt.

Under det sena 1800-talet blomstrade skolkulturen i Växjö 
och ett flertal nya byggnader tillkom. 1896 stod den nya döv-
stumskolan färdig vid Storgatans förlängning på Väster. Sedan 
1884 fanns en blindskola i staden, som 1901 flyttade till ett 
nytt skolhus på Söder. Strax intill uppfördes 1903 den hög-
resta flickskolan, kallad Graffmanska skolan. 

Ett flertal grundskolor och gymnasieskolor byggdes i 
olika stadsdelar under 1900-talet, och högskolan som varit 
universitetsfilial sedan 1965 utsågs 2002 till universitet. Med 

det kraftigt utbyggda Linnéuniversitetet har Växjö återtagit 
sin roll som studentstad, nu med hela världen som upptag-
ningsområde.

Spåren av den historiska skolstaden inom riksintressets grän-
ser är flera. Byggnadsminnet Karolinerhuset är stadens äldsta 
profana byggnad. Av 1800-talets skolbyggnader finns Sjögren-
ska skolan och Norrtullskolan kvar, samt dövstumskolan strax 
utanför gränsen. Den tidigare blindskolan, Bäckaslövskolan 
och Ringsbergsskolan utgör väl synliga inslag i stadsbilden 
och illustrerar det tidiga 1900-talets sätt att utforma lärosäten. 
Även 1950-talets Katedralskola är med sin särpräglat moder-
nistiska arkitektur liksom Teknikum av stort kulturhistoriskt 
intresse. Den rekonstruerade Sigfridskällan i Östrabobacken 
har också sin plats i skolstaden. På 1920-talet uppstod en tra-
dition att eleverna kvällen före studentskrivningarna offrade 
en peng i källan, en sed som ännu lever kvar. Tillsammans 
belyser de olika miljöerna skolväsendets betydelse och utveck-
ling inom riksintresset Växjö stad.
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Blindskolan på söder uppfördes 1901. 
Foto: Thomas Lissing.
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Dövstumskolan vid Storgatan  
stod färdig 1896. 

Foto: Thomas Lissing.
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Den senaste storbranden i Växjö inträffade 1843. Mer än 80 gårdar brann ner, vilket motsvarade större delen av 
stadens bebyggelse, och omkring 1400 människor blev hemlösa. De följande årens återuppbyggnad skapade en 
sammanhållen trähusbebyggelse i senempire med ljust putsade fasader. Delar av denna bebyggelse finns bevarad och 
utgör en viktig del av riksintresset.

Bebyggelse i empirestil

Branden startade i kvarteret Lyktan intill Stortorget, den 31 
oktober 1843. Av bebyggelsen väster om nuvarande Linné-
gatan var det få byggnader som därefter stod kvar. Växjö hade 
dessutom brunnit fem år tidigare och var därmed hårt drab-

bat. Uppbyggnaden av staden blev ett omfattande företag. 
Från statligt håll kom lån till tomtreglering och nybyggnatio-
ner, men också direktiv. 

Residenset uppfördes vid det nya Stortorget 
1848 och ritades av Carl Gustav Blom- 
Carlsson. Foto: Thomas Lissing.
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Med den nya stadsplanen 1844 infogades Nygatan och Västergatan i 
rutnätet, samtidigt som Stortorget gavs sin nuvarande utformning. 
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En ny byggnadsordning för Växjö slog fast att trähus inte fick 
byggas högre än 16 alnar (9,6 meter) och att taktäckningen 
måste vara av skiffer, tegel eller plåt. Ingenjör J. Kleen gjorde 
upp en ny stadsplan 1844, som innebar en utbyggnad av den 
tidigare rutnätsplanen. Nu tillkom Nygatan och Västergatan, 
liksom det nuvarande Teatertorget, samtidigt som Stortorget 
utökades norrut. 

Sten förordades som material till återuppbyggnaden av 
husen, men av ekonomiska skäl uppfördes i stort sett bara trä-
byggnader. De fick istället kalkputsade fasader som skydd mot 
brand. Den nya stadens ansikte blev därmed betydligt ljusare 
än den tidigare dominerande bebyggelsen av rödfärgade trä-
hus med brädtak. 

Under åren 1840 till 1853 arbetade arkitekten Theodor 
Ankarsvärd som länsbyggmästare i Växjö. Han fick till följd 
av bränderna en unik möjlighet att forma den nya stadens 
utseende. Han gjorde upp ritningar till flera av stadens nya 
byggnader, inte minst till de samhällsinstitutioner som behöv-
des. Bland annat ritade han år 1844 affärshuset Djäknen 4, 
Sjögrenska skolan 1847, Växjö teater 1849 och Växjö stadshus 
1852. Samma år som stadshuset ritade han även den nya  
hospitalsbyggnaden invid sjön Trummen, den del av tidigare 
S:t Sigfrids sjukhus som kallas Italienska palatset. 

Den stil som präglade Växjö stads bebyggelse efter 1843 var 
tydligt klassicerande, med inslag av empire. De flesta byggna-
derna bestod av en eller två våningar under plåt- eller tegel-

De kannelerade hörnpilastrarna är typiska dekorativa element i den 
byggnadsstil som kallas senempir. Foto: Thomas Lissing.
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Med den nya bebyggelsen efter  
branden 1843 fick staden Växjö ett  

ljusare ansikte. Här fasader längs Nygatan. 
Foto: Thomas Lissing.
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täckt sadeltak, med fönster indelade i sex kvadratiska rutor i 
två bågar. Fasaderna var ofta putsade med slätt kalkbruk och 
försedda med dekorationer i form av kannelerade pilastrar, 
hörnkedjor och tandsnittsfriser. Andra hade gulmålad lock-
listpanel med vita snickerier. Husens utseende präglades av 
enkelhet och symmetri, med entrén placerad centralt på gatu-

fasaden och lika många fönster på var sida om denna. Mellan 
de separat stående husen fanns höga staket som hindrade 
insyn till de bakomliggande gårdarna. Bebyggelsen bildade 
en relativt enhetlig stadsbild med få avvikelser. I en artikel i 
Östgöta-Correspontenten på 1860-talet beskrevs Växjö i posi-
tiva ordalag:

Mittemot residenset ritade Theodor Ankarsvärd 1852 Växjös stadshus. Sitt nuvarande utseende fick byggnaden vid en renovering kring sekelskif-
tet 1900. Idag inrymmer byggnaden ett hotell. Foto: Thomas Lissing.
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Växjö teater, ritad redan 1849 av länsbyggmästare 
Ankarsvärd, blev byggnadsminne 1974. 

Foto: Thomas Lissing.

41

Kulturmiljö av riksintresse



Överallt möttes ögat av ganska vackra byggnader med större eller 
mindre trädgårdar emellan. Byggnadsordningen påbjuder näm-
ligen ej mindre än tre famnars avstånd mellan varje boningshus, 
vilka avstånd, odlade och planterade, nu utgöra täcka oaser som 
spridda inom hela stadsområdet på det angenämaste sätt bidraga 
till invånarnas trevnad och välbefinnande, på samma gång de 
i händelse av en ny eldsvåda i icke ringa mån skola underlätta 
släckningen.

Vid 1900-talets början tillkom några högre byggnader i  
Växjö centrum, och stadsbilden började snart förändras. 
Under rekordåren på 1950- och 1960-talen ansågs den låga  

De ljust putsade fasaderna blev vanliga un-
der 1800-talets andra hälft, med dekorativa 
friser och rusticeringar. 
Foto: Thomas Lissing.

Byggnadsstadgan påbjöd minst tre famnars avstånd mellan husen, 
drygt fem meter, för att inte riskera fler brandkatastrofer. 
Foto: Thomas Lissing.
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träbebyggelsen otidsenlig och ohälsosam. Staden växte just 
då kraftigt, och helt i tidens anda började 1800-talsbebyg-
gelsen att saneras bort. Hela kvarter revs och de låga trähu-
sen ersattes med högre affärskomplex i betong och tegel. 
Samma utveckling drabbade många svenska småstadskärnor, 
men Växjö hörde till de mer utsatta. Omkring 60 procent 
av bebyggelsen från före 1901 revs under dessa år. Den nya 
bebyggelsen fick en standardiserad höjd på tre våningar med 
indragen vindsvåning och kunde bre ut sig över hela kvarter.

Inom riksintresset återstår flera miljöer med tydlig karaktär 
av senempir. De är dock inte längre sammanhängande utan 

utspridda i form av enstaka fastigheter. På Skolgatan finns två 
intilliggande träbyggnader med gulfärgad locklistpanel, i kvar-
teren Djäknen och Dacke, med hög grad av ursprunglighet. 
Det förra, även kallat Tusenåriga riket, har dessutom en beva-
rad gårdsmiljö med stort kulturhistoriskt värde. 

Theodor Ankarsvärd ritade 1844 ett putsat hus åt doktor 
Selldén i korsningen Storgatan/Klostergatan, senare mer känt 
som Quidings bokhandel. Förutom de senare tillkomna skylt-
fönstren på bottenvåningen uppvisar det en tidstypisk karak-
tär med sin putsade fasad med klassiskt dekorativa element. 

Den enda låga träbyggnad med tillhörande trädgård som 
finns kvar är den tidigare komministerbostaden i hörnet av 

Längs Skolgatan ligger två tidstypiska byggnader från 1840-talet. Den bortre kallas Tusenåriga riket efter den sammanlagda åldern av de äldre 
damer som en gång bodde där. Huset har en välbevarad gårdsmiljö. Foto: Thomas Lissing.
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Sandgärdsgatan och Kronobergsgatan. Längs Kungsgatan i 
höjd med Norra Esplanaden står två bostadshus av liknande 
storlek, med delvis bevarad gårdsmiljö, men med en utpräglad 
högreståndskaraktär. 

Dekorativa detaljer i putsen på hörnfastigheten vid Storgatan och 
Klostergatan. Foto: Thomas Lissing.

Högreståndsbostäder vid Kungsgatan, som när de uppfördes på 
1870-talet låg i stadens utkant. Foto: Thomas Lissing.

Dekorativa putsdetaljer på fastigheten Gripen 1B vid Kungsgatan. 
Foto: Thomas Lissing.
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1840-talets bostadshus inne i staden omgavs  
av trädgårdar, inhägnade av höga plank. 

Foto: Thomas Lissing.
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Under 1800-talets andra del växte Växjö stad och 
rutnätsplanen utökades åt norr, väster och framför 
allt åt söder. Runt de centrala delarna lades breda 
trädplanterade esplanader efter internationell modell 
och flera av de officiella inrättningar som uppfördes 
placerades som fondbyggnader i slutet av gatorna. 
Denna omvandling gav Växjö ännu mer karaktär av 
betydelsefull stad och är än idag ett påfallande inslag 
inom riksintresset.

Esplanader och 
fondbyggnader

Växjös befolkning ökade kraftigt under andra hälften av 
1800-talet och snart var 1844 års stadsplan fullt utbyggd. 
En ny plan, uppgjord av lantmätare Axel Cedergren, lades 
fram 1875. Den innebar att rutnätsstaden utökades något 
åt norr och väster, men framför allt med den helt nya stads-
delen söder om den nyligen anlagda järnvägen. Planen var 
inspirerad av internationell stadsplanering på modet och den 
utökade staden inramades nu av trädplanterade esplanader. 
Växjö hade redan trädplanterade gator sedan drygt hundra 
år tillbaka, men de nya blev bredare, mer symmetriska och 
mer anslående till sin karaktär. Esplanaderna var ett estetiskt 
och moderiktigt inslag, men också en säkerhetsåtgärd för att 
förhindra spridning av bränder. Tanken realiserades i stort sett 
fullt ut, och rutnätsstadens kvadratiskt formade gräns är än 
idag tydlig i kartbilden. Norra esplanaden, Västra esplanaden 
och Linnégatan inramar kvarteren norr om järnvägen.  
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Allén längs Strandvägen vid Växjösjön är en 
del i det esplanadsystem som omger det 

sena 1800-talets utökade rutnätsstad. 
Foto: Thomas Lissing.
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Söder om denna löper alléerna längs Tegnérgatan, Södra 
esplanaden och Kronobergsgatans tänkta förlängning utmed 
Växjösjöns strand. Norra esplanaden breddades för genom-
fartstrafik 1962, varvid träden sågades ned trots stora protes-
ter från stadens invånare. I övrigt är esplanaderna ett synligt 
och välvårdat inslag inom riksintresset. 

Uppbyggnaden av stadens bebyggelse efter branden 1843 gick 
förhållandevis snabbt. Den koncentrerades först på bostäder 

och handelsgårdar men relativt fort började även byggnader 
av mer offentlig karaktär att uppföras, såsom teater, stadshus, 
residens, fängelse och liknande inrättningar. Dessa byggnader 
gavs en framträdande plats i den nya staden. Torget förstora-
des kraftigt norrut och gav därmed mer utrymme för stads-
husets och residensets fasader att synas på var sida. Flera av de 
andra placerades som fondbyggnader i slutet av gator, vilket 
skapade uttänkta siktlinjer genom staden och samtidigt gav 
det officiella Växjö en tydlig inramning, där viktiga byggna-

Del av Södra esplanaden. Foto: Thomas Lissing.Esplanaden längs Linnégatan erbjuder ett grönt rum i stadsbilden. 
Foto: Thomas Lissing.
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ders uttryck förstärktes. En viktig skönhets-
aspekt var också det faktum att fondbyggna-
derna höll landsbygden utanför stadsbilden.

Redan före branden stod domkyrkan 
som fondbyggnad vid Kyrkogatans slut. 
Traditionellt hade gatan funnits sedan tidig 
medeltid, men då den definierades i 1658 
års stadsplan, var det också ett sätt att infoga 
den lite avsides placerade kyrkan i stadens 
centrum, genom att göra den mer synlig från 
stadsrummet. 

Karolinerhuset, som stod klart 1715, 
har också karaktären av fondbyggnad för 
Biskopsgatan, om än inte lika tydlig. Mer 
medvetet placerad är Baumgartska gården, 
som 1811 uppfördes på samma plats som 
en tidigare gård, vid nuvarande Krono-
bergsgatans slut. När Nygatan anlades vid 
1800-talets mitt blev också biskopsgården 
Östrabo uppe på sin höjd synlig som fond-
byggnad från staden. 

Det var främst under andra halvan av 1800-
talet, när rutnätsplanen utökades och espla-
naderna kom till, som fondbyggnader var på 
modet. Länsfängelset som stod färdigt 1848 
i fonden för nuvarande Bäckgatan var ett 

Domkyrkan med sin karaktäristiskt 
röda färg utgör den äldsta fondbygg-

naden inom riksintresset. 
Foto: Thomas Lissing.
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Karolinerhuset ligger i fonden för Skolgatan, som tidigare hette  
Biskopsgatan. Foto: Thomas Lissing.

Biskopsgården Östrabo syns tydligt från Nygatan. Foto: Thomas Lissing.

tidigt exempel, liksom Växjö teater som uppfördes 1849 vid 
Norrgatans västra ände. Dessa bildade skola för kommande 
byggnationer. 

När järnvägen anlades 1865 förlade man stationen mitt 
för dåvarande Kringelgatan. Den fick då karaktären av parad-
gata och döptes snart om till Kungsgatan. I andra änden av 
samma gata, där den gör en krök vid Hovsgatan, uppfördes 
omkring sekelskiftet 1900 ett finare bostadshus som kom att 
bli fondbyggnad åt norr. 1882 flyttades Tegnérkyrkogårdens 
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Med sin aningen skeva placering antyder den Baumgartska gården den krökta fortsättning som Kronobergsgatan tidigare hade. 
Foto: Thomas Lissing.
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kapell till sin nuvarande plats, där det placerades i fonden av 
Norra järnvägsgatans förlängning. 

1911 stod det nya folkskoleseminariet färdigt på Rings-
berg, och utgör fortfarande Västergatans fond åt norr. En 
annan skola med tydlig karaktär av fondbyggnad är Bäcka-
slövsskolan, som uppfördes några år därefter. Med sitt upp-
höjda läge i Södra esplanadens förlängning västerut syns den 
från långt håll. 

Med funktionalismens genombrott på 1930-talet föll 
idén med fondbyggnader ur stadsplanerarnas intresse. Men 
några sentida exempel har ändå uppförts. Vid 1960-talets 

början sanerades småhusbebyggelsen på Båtsmansbacken vid 
Bäckgatans södra ände. Det monumentala affärshus som res-
tes på platsen var av en helt ny skala för staden, men arkitekt 
Bent Jörgen Jörgensen skapade ett högt och smäckert venti-
lationshus i gatans siktlinje. Kampanilen, som det kallas, blev 
en tydlig pendang till fängelsebyggnaden i andra änden av 
Bäckgatan. 

Något mindre medvetet utformat är det nya resecentrum 
intill järnvägsstationen som skapades på 1990-talet. Det står 
som fond för Klostergatan söderut, men saknar fondbyggna-
dens typiskt högresta uttryck. 

Kungsgatan svänger efter att den korsat Norra esplanaden och ger 
därmed bostadshuset i kvarteret Svea karaktären av fondbyggnad. 
Foto: Thomas Lissing. 

Tegnérkyrkogårdens kapell flyttades 1882 till sin nuvarande plats och 
hamnade då i fonden för Norra järnvägsgatan. Foto: Thomas Lissing.
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När Växjö station uppfördes 1865 stod den fond för Kringelgatan, som sedermera blev Kungsgatan. Foto: Thomas Lissing.
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Järnvägens genombrott under 1800-talets andra hälft hade stor betydelse för kommunikationerna i Sverige.  
Den ökade människornas rörlighet och skapade samtidigt förutsättningar för handel och industri även på mindre 
orter. När järnvägen kom till Växjö år 1865 innebar den starten på en mycket expansiv period, då inflyttningen  
ökade kraftigt och stadens ställning som handelscentrum stärktes.

Järnvägen

Växjö stad arbetade på 1850-talet, tvärtemot sentida missupp-
fattningar, för att södra stambanan skulle dras genom staden. 
Från statens sida ville man följa den så kallade Lagalinjen, det 
vill säga över Ljungby genom Sunnerbo härad. Men beslutet 

1860 blev istället att gå via Alvesta och Nässjö, vilket räknades 
som en halv seger. Växjö stad tog då initiativet till Wexiö-
Alvestads jernvägsaktiebolag för att knyta ihop staden med 
stambanan, och premiärturen skedde den 5 juli år 1865.

Det öppna spårområdet österut har länge varit ett karaktärsdrag inom riksintresset. Foto: Thomas Lissing.
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Spår- och stationsområdet åt öster. 
Foto: Thomas Lissing.
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Under de följande decennierna tillkom flera nya spår och 
järnvägslinjer, och den upphöjda banken utmed Växjösjön 
byggdes 1872 för att även kunna dra förbindelser österut. 
1895 var den smalspåriga linjen Växjö-Klavreström färdig och 
två år senare öppnade det något bredare smalspåret till Tings-
ryd och Ronneby. Växjö befann sig då i den unika situationen 
att ha tre olika spårvidder på samma bangård; 891 mm, 1067 
mm och normalvidden 1435 mm.

Järnvägsområdet har sedan det skapades präglats av öppen 
mark. Bangården har alltid varit vidsträckt och intilliggande 
ytor hållits öppna. Öster om stationshuset anlades en järn-
vägspark, som i senare tid växlat mellan att vara busstorg och 
bilparkering. Likaså lämnades den stora planen väster om sta-
tionen öppen ända bort till Tegnérkyrkogården. Den fungerar 
numera som busstorg. Taxiverksamhet har funnits stationerad 
intill stationshuset från 1910-talet och ända in i modern tid. 

Det öppna området som markerar järnvägens genomfart ska-
par långa siktlinjer, vilka blir som mest tydliga från gångbron 
över spåren som också förenar centrum med stadsdelen Söder. 
För tillresande med järnvägen gav de nyanlagda Norra och 
Södra järnvägsgatorna stadens första intryck. Bebyggelsen här, 
särskilt på den södra sidan, gavs större proportioner och mer 
påkostade fasader i flera olika stilar. Invid Smålands fornsals 
utsirade byggnad, nuvarande Smålands museum/Kulturpar-
ken Småland, låg direktionsvillan för Wexiö-Alfvestads jern-
vägsaktiebolag. 

Affärsfastigheten Linné 5 uppfördes 1885 med en påkostad putsfasad 
mot järnvägsområdet. Foto: Thomas Lissing.
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Södra järnvägsgatan blev något av en paradgata under 1800-talets senare del. Närmast den nygotiska tegelfasaden på bostadshuset Argus 3. 
Foto: Thomas Lissing.
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Byggnaden som tillhörde direktionen för 
Wexiö-Alvestads jernväg och kallades  

Vita villan. Den uppfördes för drygt  
hundra år sedan och revs 2014. 

Foto: Thomas Lissing.

Bebyggelsen på spårområdet begränsade sig till perronger 
och i den västra delen några lokstallar och verkstadslokaler. 
Efter uppförandet av fondbyggnader i innerstaden var detta 
den tydliga utsiktspunkten mot den avlägsna landsbygden 
från centrum. Sikten från norra sidan till den södra har också 
sedan järnvägens tillkomst varit ohindrad av bebyggelse.

Spårområdets karaktär har länge varit relativt oförändrad, 
men är under omvandling och kommer att dramatiskt ändra 
uttryck. Direktionshuset, den s k Vita villan, revs 2014 för att 
ge plats åt nya angöringsytor i anslutning till ett nytt World 
Trade Center. I området kvarstår järnvägen som en påtagligt 
synlig del inom riksintresset, som bidrar till förståelsen av  
stadens utveckling. 
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I riksintresset Växjö stad betonas betydelsen av stadens möte med landsbygden åt öster. Denna tydliga gräns har 
funnits sedan tidig medeltid och markerade då åtskillnaden mellan borgerskapets stadsbebyggelse och kyrkans 
marker. Den är synlig än idag och unik i sitt slag. 

kvarter inom rutnätsplanen och norrut med nya bostadskvar-
ter. Men rakt åt öster har rutnätsstadens tillväxt sedan länge 
varit begränsad. 

Nuvarande Skolgatan hette tidigare Biskopsgatan eftersom 
den ledde från biskopens bostad fram till kyrkan. På dess östra 

Mötet med landsbygden

Stadens möte med landsbygden i öster är fortfarande tydlig. 
Foto: Christina Jonasson, Länsstyrelsen.

Marken öster om Växjös centrum har tidigare ägts av kyrkan och 
brukats som regelrätt jordbruk. Foto: Thomas Lissing.

Som stiftsstad har Växjö historiskt sett omgetts av stora mark-
områden som varit i kyrkans ägo. Flera av dessa har över tiden 
köpts av staden och kommunen för att klara fortsatt utbygg-
nad, som exempelvis domprostens gärde söder om järnvägen 
och Lekamensgärdet nordost om centrum. Det har varit en 
förutsättning för att kunna utöka staden söderut med nya 
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sida låg den medeltida biskopsgården, och marken bortom 
den ägdes och brukades av biskopen. Strax efter att Östrabo 
stod färdigt 1797 revs gården, men den tydliga gränsen mel-
lan den kyrkliga marken och de borgerliga stadsägorna blev 
kvar. Avståndet förstärktes av Östrabos upphöjda placering 

och den långa allé som ledde upp till dess mangårdsbyggnad 
från dåvarande Norrgatan.

Östrabobacken har med sitt gynnsamma läge alltid brukats 
för odling av olika slag. Här fanns också Sigfridskällan som 

Den nya trafikleden förbi Norrtullskolan markerar gränsen mellan stad och landsbygd. Foto: Thomas Lissing.
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Den stadsnära odlingen spirar på  
Östrabobacken och har gjort  

så sedan medeltiden. 
Foto: Thomas Lissing.Östrabobackens koloniområde ligger med utsikt över de centrala stadsdelarna. Foto: Thomas Lissing.
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fram till 1800-talets mitt uppläts åt stads-
befolkningen att hämta dricksvatten ur. Än 
idag hålls marken öppen av kolonilotter och 
stadsträdgårdsodling i mindre skala. 

Under 1800-talet etablerades skolverksam-
het i det tidigare biskopskvarteret och under 
senare tid har även bostadshus uppförts norr 
om det. På 2010-talet byggdes en trafikled 
som ytterligare minskade avståndet mellan 
staden och biskopsgården. Men den tidigare 
gränsen mellan staden och landsbygden är 
fortfarande synlig, där bebyggelsen slutar i 
höjd med Thomas Johannisgatan och där 
det öppna gröna landskapet tar vid. Denna 
övergång är ett karaktäristiskt och betydelse-
fullt inslag inom riksintresset.

Den stadsnära odlingen spirar på  
Östrabobacken och har gjort  

så sedan medeltiden. 
Foto: Thomas Lissing.
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Solrosfält i Östrabobacken. 
Foto: Christina Jonasson, 

Länsstyrelsen.
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En väggmålning på ett bostadshus befäster den allmänna bilden 
av Växjö, där kyrkan är det dominerande inslaget i stadssiluetten. 

Foto: Thomas Lissing.
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