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Sammanfattning 
Denna rapport handlar om hur man kan använda en digital modell av en byggnadsmiljö för att 
presentera denna på ett lättillgängligt sätt. I rapporten visualiseras Växjö stads centrum så som 
det var beskaffat år 1900. Målet är att skapa en plattform som kan utvecklas för att så 
småningom ha en komplett modell av hela det svunna Växjö. 

Det finns teorier om hur bilder är beskaffade och hur man lättast tillgodogör sig information 
från dessa. En bild är begränsad till vad den visar men om man har en 3D-modell kan man 
rotera denna och skapa bilder från alla vinklar för att på så sätt skapa en komplett bild av hur 
objektet är beskaffat. 

Metoden som har använts är den konventionella vetenskapliga undersökningen, dvs. 
datainsamling, databehandling och presentation av resultatet. I denna rapport har det största 
arbetet gått åt till att konstruera modellen som ska användas för att visualisera gamla Växjö. 

Gamla Växjö presenteras med hjälp av bilder renderade från modellen samt beskrivningar av 
den gamla stadens miljö, historia och invånare. I och med skapandet av en modell uppnås syftet 
att skapa en visuell plattform som man kan återvända till för att producera nya bilder. 

Till sist diskuteras resultatet och relaterade användningsområden för 3D-teknik och vad man kan 
använda digitala modeller till. 
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Summary 
This paper is about how a digital model of an environment can be used to present it in an easily 
accessible way. In this paper the city of Växjö as it looked in the year 1900 is visualized. The goal 
is to create a platform that can be built upon to eventually have a complete digital model of 
Växjö in the year 1900. 

There are theories of what pictures are and how one can obtain the information they contain. A 
picture as a means of communication is limited to what it shows but if you have a 3D-model of 
an object or environment you can rotate it and produce pictures from every angle and thus 
create a complete vision of how an object is constituted. 

The method used in this paper is the conventional scientific examination; gathering of data, 
processing of data, presentation of the result. In this paper the bulk of the work has been put 
into the creation of the model which is being used to visualize the old Växjö. 

The old Växjö is presented using pictures rendered from the model as well as descriptions of the 
old towns’ environment, historical development and inhabitants. As the model is built the 
purpose to create a visual platform is fulfilled. 

Lastly the result is discussed as well as related areas of use for 3D-technology and digital models. 
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Abstract 
Denna rapport handlar om hur man kan använda en digital modell av en byggnadsmiljö för att 
presentera denna på ett lättillgängligt sätt. Ett av syftena är att visualisera Växjö stads centrum så 
som det var beskaffat år 1900. Målet är att skapa en plattform som fadderstudenter kan bygga på 
för att så småningom ha en komplett modell av hela det svunna Växjö. 

Gamla Växjö presenteras med hjälp av bilder renderade från modellen samt beskrivningar av 
den gamla stadens miljö, historia och invånare. 
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Förord 
På programmet Byggteknik med inriktning mot Byggnadsutformning på Växjö Universitet finns 
ett fadderprogram för att studenter ska komma i kontakt med näringslivet. Under en vecka ska 
eleverna utföra en uppgift hos fadderföretaget. Under hösten 2008 påbörjade elever med LBE 
Arkitekt AB som fadderföretag en digital modell av Växjö så som det såg ut år 1900. 

Till 2009 års examensarbetare på Byggnadsutformningsprogrammet erbjöd LBE Arkitekt AB då 
ett samarbete med denna idé som grund och detta är upprinnelsen till detta examensarbete. 

Jag vill tacka Samuel Palmblad, Smålands Museum, som släppte in mig i deras arkiv. Christer 
Knutsson och Lars-Åke Rapp, Stadsbyggnadskontoret, som delade med sig ritningsmaterial och 
goda råd. Kerstin Johansson, kommunarkivet, som hjälpte mig att hitta i källaren. Tack till Ellen 
Albinsson, Anna Karlsson och Hanna Dahlberg för att jag fick använda deras verk i mitt. Tack 
även till min handledare Mats Elgström för att han har varit ett fantastiskt bollplank och kommit 
med många goda idéer och sist men inte minst min sambo Malin Svedjeholm för allt stöd. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Vi är alla omgivna av byggnader. Vi bor i dem, vi arbetar i dem, vi lever våra liv i dem. 
En stor del av det byggnadsbestånd som finns idag har vi ärvt och de byggnader som 
vi uppför idag kommer efterföljande generationer att leva ut sina liv i. 

Det är sällan vi ägnar de byggnader vi ser dagligen någon speciell uppmärksamhet 
vilket är underligt. Med större kunskap om hur världen ser ut och har sett ut kommer 
en större förståelse. 

Med större förståelse för var vi kommer ifrån kan vi ta bättre beslut inför framtiden. 
Sedan 1600-talet har Växjö stad förändrats från grunden ett flertal gånger på grund av 
stora bränder. Det som har bestått var gång är dess kärna med dagens stortorg som 
centrum. I denna rapport visualiseras 1900 års Växjö centrum. 

1.2 Syfte 

Det finns två syften med arbetet. Det första är att visualisera, levandegöra och 
presentera gamla Växjö för att uppmärksamma och öka förståelsen för dess historiska 
miljö. 

Det andra syftet är att skapa grunden till en modell som fadderstudenter kan bygga på 
för att så småningom ha en komplett modell. Tonvikten ligger på produktionen av en 
användbar modell och visuellt material som kan tjäna som plattform för fortsatt 
visualisering, enligt målformuleringen nedan. 

1.3 Mål 

Målet är att skapa en visuell plattform, en modell, av stadsmiljön omkring Stortorget i 
Växjö stad så som den såg ut år 1900. Denna plattform kan sedan LBE Arkitekt AB 
utgå från och med hjälp av nya generationer fadderstudenter från Växjö Universitet 
bygga på för att slutligen ha en hel modell av Växjö stad så som den såg ut år 1900. 

1.3.1 Delmål 1 

Delmål 1 är att samla in material såsom ritningar, foton, kartor och litteratur som ska 
ligga som grund för konstruktionen av en digital modell och presentation som 
omfattas av kvarteren och byggnaderna omkring Växjö centrum så som det var år 
1900. 
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1.3.2 Delmål 2 

Delmål 2 omfattar att i Google SketchUp skapa en modell som representerar Växjö 
centrum så som det såg ut år 1900.  

1.3.3 Delmål 3 

Delmål 3 omfattar att presentera gamla Växjö genom bildmaterial producerat från 
modellen och det insamlade materialet. 
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1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Geografisk avgränsning 

Efter att ha studerat kartmaterial över Växjö från 1600-talet och framåt framgår det 
tydligt att staden länge har varit väldigt liten, fram till mitten av 1800-talet bestod den i 
princip av vad som idag är stadskärnan runtom stortorget. Ändå skulle det bli ett 
alltför stort åtagande att försöka sig på att visualisera hela den gamla staden.  

Därför begränsas det geografiska område som omfattar visualiseringen i detta arbete 
till kvarteren Lejonet, Themis, Unaman, Sunaman, Lyktan, Magnus Smek och 
Residenset, dvs. kvarter som omger stortorget i Växjö (Fig. 1).  
 

Fig. 1: Karta över dagens Växjö centrum. Källa: http://gis.vaxjo.se/planeringskarta 

1.4.2 Avgränsning i modellen 

Avgränsningar i detaljeringsgrad har gjorts, dels på grund av tidsaspekten men även på 
grund av begränsningar i programmet som använts (Google SketchUp) och brister i 
det visuella bakgrundsmaterialet.  

Eftersom alla fotografier från denna period är svartvita är det svårt att med någon 
bestämdhet avgöra vilken kulör byggnaderna har haft. Detta medför att hellre än att 
riskera en hög grad av felaktighet kommer modellen att textureras och presenteras i 
gråtoner. 
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2. Teori 
Detta avsnitt handlar om teorier bakom visuell kommunikation och hur detta kan 
appliceras på metoden att bygga en modell för att bättre förstå verkligheten. 

En bild återger inte enbart ett fiktivt rum. Den organiserar 
också rummet omkring sig. I själva verket är en bild inte bara 
en plan yta: den är ett föremål i tre dimensioner och med sex 
sidor. Men bara en av sidorna tilldrar sig uppmärksamheten 
och/eller uppfattas traditionellt som ett bildtings framsida. 
Betraktarens föreskrivna plats är framför bildens framsida. 

Göran Sonesson, Bildbetydelser (1992) 

Även om Sonesson i utdraget ovan menar själva bilden som objekt kan principen även 
appliceras på objektet som bilden föreställer. När man betraktar en bild, till exempel ett 
foto eller ritningsmaterial, i syfte att inhämta information om hur ett objekt är 
beskaffat är betraktaren begränsad till den visuella information som finns på bildens 
framsida, även om logiken säger att objektet som bilden föreställer har tre 
dimensioner. Tanken att en byggnad, till exempel, existerar i tre dimensioner är inte 
speciellt svår att svälja även om vi på en bild endast ser framsidan av byggnaden.  

Om det finns visuellt material som innehåller information om färre än de sex sidor ett 
fysiskt objekt i tre dimensioner har måste betraktaren som vill förstå objektet själv fylla 
i luckorna. 

En digital representation av ett sådant objekt tillverkad i ett 3D-program kan roteras 
och betraktas från alla håll, man kan skapa bilder som föreställer objektet från vilken 
vinkel som helst och bildens betraktare kan således tillgodogöra sig den visuella 
informationen utan att behöva gissa sig till hur objektet är beskaffat. 

2.1 Bilden och dess betydelse 

Alla bilder har en betydelse, ett syfte, vare sig det handlar om reklam, förströelse, 
underhållning, information eller något annat. 

2.1.1 Bildsemiotiken 

Semiotik är läran om att studera tecken och deras användning (Svenska Akademiens 
Ordbok 2008). Bildsemiotiken är en gren av denna lära och behandlar mer specifikt 
bilden som tecken och betydelse. 

Att studera hur bilder överför betydelser är väsentligt i det 
samtida samhället, där bilderna har blivit en allt viktigare 
förmedlare av betydelser… ] 

Göran Sonesson, Bildbetydelser (1992) 

Bilder är tecken. Tecken används att kommunicera med och kommunikation är både 
en social och en psykologisk process (Sonesson 1992 s.88). Härav följer att när man 



 

 
5 
  

skapar en bild skapar man även kommunikation, man blir en sändare och som sådan 
väljer man vad som ska sändas, dvs. bilden som skapas har ett budskap.  

Inom bildsemiotiken betonar man, när det gäller kommunikationsprocessen, antingen 
tankeinnehållets förflyttning mellan individer eller sändarens avsikt i 
sändningsögonblicket (Sonesson 1992 s.90) men vi ska inte gå in djupare på det i 
denna rapport utan vi nöjer oss med det som konstaterades i stycket ovan och lämnar 
semiotiken. 

2.1.2 Budskapet 

I förordet till sin bok Bild & Budskap nämner Bo Bergström (2001) att det finns en 
generell rädsla för bilder som kommer av att många känner sig handikappade inför det 
visuella språket, men att den snabbt försvinner när man inser den enorma 
kommunikativa kraft och möjlighet som finns hos bilder.  

En kommunikativ kraft som kan användas för att genom bilder sända ett budskap. Ett 
budskap är ju i grunden ett meddelande som sändaren försöker nå betraktaren med 
genom att på något sätt framföra argument (Bergström 2001). Det finns många typer 
av budskap och teorier om dessa men vi ska inte gå in på alla utan koncentrera oss på 
det som är aktuellt i detta fall, det rationella budskapet.  

De rationella, tolkningsgenerösa, implicita (ej direkt uttryckta) 
[bilderna] vill skapa upplevelse och reflektion, förändra 
attityder och ställningstaganden på sikt. De kan lova en 
känslomässig, intellektuell eller sensorisk belöning. De 
rationella budskapen är nästan alltid emotionellt formulerade 
och icke dramatiskt formade. 

Bo Bergström, Bild & Budskap (2001) 

Detta passar väl in på bildmaterial som kan produceras från en modell byggd med 
grund i autentiskt material. Syftet med detta arbete är i första hand att skapa en 
användbar grund och inte att få fram något budskap, men möjligheten att skapa sådant 
material finns där. 

2.2 Tolkning 

Tolkningen av bilderna i avsnitt 4 är upp till betraktaren. ”Genom att ljussätta på ett 
bestämt vis kan man försöka återskapa en viss stämning. Den dokumentära bilden 
berättar om sin miljö, om sin historia, och den har ett värde för en längre tid”, skriver 
Eva Jais-Nielsen (2004) om dokumentära bilder. 

Detta innebär att om LBE i framtiden vill, när de väl har en komplett modell, kan 
använda den till att skapa egna bilder och budskap.  
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3. Metod och genomförande 

3.1 Metod 

Metoden för att levandegöra det svunna Växjö bygger på att konstruera en 
representativ modell och sedan använda den för att skapa visuellt material, dvs. bilder. 
Det visuella materialet kompletteras med, kartor, beskrivningar, berättelser osv. för att 
skapa en bild av staden år 1900. 

Tillvägagångssättet liknar en konventionell vetenskaplig undersökning med de olika 
momenten i logisk följd: 

1. Samla in data   (Efterforskning) 

2. Välj ut relevant data (Urval) 

3. Analysera data  (Informationshantering) 

4. Dra slutsatser   (Modellkonstruktion) 

5. Presentera resultatet  (Visualisering) 

6. Diskutera resultatet 

3.2 Genomförande 

3.2.1 Efterforskning 

Information om det aktuella området samlades in. Detta material har varit ritningar, 
fotografier, litteratur och annan information som hjälper till att beskriva den gamla 
staden samt de individuella byggnaderna. Bilagorna 1-15 är exempel på sådant material.  

De främsta källorna till arkivmaterial i detta arbete är Smålands Museums arkiv, 
Kommunarkivet i Växjö samt Kronobergsarkivet som finns i Växjös stadsbibliotek. 
Mängden material är enormt, framförallt gamla nummer av Smålandsposten som finns 
på mikrofilm är en ofantlig källa till berättelser om gamla tiders Växjö.  

Det finns flera böcker om gamla Växjö som innehåller bra fotografier, kartor och 
beskrivningar som kan vara svåra att hitta på andra sätt, till exempel genom att leta i 
arkiv. En del visuellt material har scannats in från böcker, mestadels kartor över 
svunna tiders Växjö som inte har gått att finna någon annanstans. 

3.2.2 Urval 

En stor del av arbetet med detta projekt har handlat om urval. Det finns en stor 
mängd information i de olika arkiv som har sökts igenom som sedan har behövts gå 
igenom och sorteras efter relevans och användbarhet. 
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3.2.2.1 Val av geografiskt område 

Tanken bakom att välja kvarteren runtom stortorget är från början att eftersom detta 
område utgör en del av Växjös centrum är källmaterialet relativt rikligt då detta är en 
av de viktigaste kulturhistoriska platserna i Växjö stad. 

3.2.2.2 Val av visuellt material 

Urvalet av byggnader inom dessa kvarter har skett med tanken att konstruera de 
byggnader där det finns ett någorlunda komplett underlag från ritningar och foton, 
samt att välja de byggnader som ligger mot de större gatorna för att byggnadsmiljön 
omkring torget ska bli så komplett som möjligt. 

3.2.2.3 Val av litteratur 

Den information som är relevant i detta fall har valts godtyckligt och med 
utgångspunkt i att berättelserna ska levandegöra äldre tider och vara representativ för 
den anda som rådde. 

3.2.3 Informationshantering 

Varje ritning som samlats in har scannas in och digitaliserats. Böckerna har lästs in och 
den information som har ansetts relevant har katalogiserats för framtida bruk. 

3.2.4 Modellkonstruktion 

Den största enskilda delen av arbetet har varit att konstruera byggnaderna i Google 
SketchUp. Generellt har följande metod använts för varje byggnad: 

1. Urval av de mest representativa ritningarna. Se bilaga 1-13 för att se vilka 
ritningar som användes till denna modell. 

2. Bearbetning av ritningarna i Adobe Photoshop samt export till .jpg för varje 
ritning. 

3. Import till SketchUp. 

4. Skalning, rotation och placering av varje .jpg. 

5. Arbete i SketchUp med att konstruera byggnaden i real storlek utifrån de 
importerade ritningarna. 

6. Justering av material, många texturer från ritningarna har fått ligga kvar. 

Sedan har de individuella byggnaderna importerats in till en gemensam modell vilken 
efter lite fortsatt arbete i SketchUp blivit den färdiga plattformen, redo att byggas på 
med fler byggnader från gamla Växjö och/eller kompletteras i efterhand om bättre 
material än det som använts kommer fram.  
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På grund av tidsbegränsning har modellen som presenteras i denna rapport detaljer 
som har en förenklad utformning, det skulle helt enkelt ha tagit alldeles för lång tid att 
konstruera alla byggnadsdelar i detalj. 

En annan sak att ta hänsyn till är det faktum att de foton från sekelskiftet som finns av 
nu rivna byggnader är svartvita eller går i sepia vilket gör det svårt om inte omöjligt att 
avgöra vilken kulör byggnadens fasadmaterial har haft. Som nämnts tidigare går 
texturerna därför i gråskala. 

Många av ritningarna har fått ligga kvar som textur på byggnadernas fasader och tak på 
grund av den känsla de förmedlar, en atmosfär av svunna tider. Ritningarna är ju i de 
flesta fall ritade för över 100 år sedan och ser inte ut som dagens ritningar. 

3.2.5 Visuellt material 

Från modellen har visuellt material exporterats, dvs. bilder och en animation. Bilderna 
presenteras nedan i avsnitt 4. 

3.2.5.1 En digital rundvandring 

Animationen har importerats in till filmredigeringsprogrammet Adobe Premiere där 
den har redigerats till att bli en ”digital rundvandring i gamla Växjö” som ett led i 
syftet att levandegöra gamla Växjö. Bilaga 16 är en CD med den digitala 
rundvandringen. 

3.3 Objektivitet och Reliabilitet 

3.3.1 Kritiskt och kreativt tänkande 

Det material som har använts som underlag till uppbyggnad av byggnaderna är i sig 
relativt pålitligt. Problemet ligger i att i princip inget material kommer från exakt år 
1900 och kan därför inte sägas vara helt korrekt för ändamålet i just detta arbete. Det 
har dock bedömts vara tillräckligt korrekt för att kunna skapa en representativ modell 
av Växjö centrum. 

3.3.2 Reliabilitet 

En modell kommer att skilja sig något åt om någon annan utför exakt samma arbete 
och använder samma metod, detta på grund av att subjektiva bedömningar har varit 
tvungna under arbetet med modellen. 

Ett exempel på detta är linjetjocklek. När man importerar en ritning till SketchUp 
kommer linjer i ritningen på grund av uppskalning att bli tjockare än vad de är i en 
ideal verklighet. Var ritar man då en linje som i programmet har en tjocklek på en pixel 
när den ska representera en linje som på ritningen har tjockleken 20 pixlar? På den 
högra sidan eller den vänstra? Även om man utför manuella mätningar på ritningen 
blir resultatet inte helt exakt. Bedömningar som denna har gjorts under hela arbetet 
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vilket gör att resultatet får ses som en representation av den gångna verkligheten och 
inte en exakt kopia. 

Detta gäller dock detaljer, i huvudsak finns inga skäl till att en modell konstruerad 
enligt samma metod skulle variera speciellt mycket från den som presenteras i denna 
rapport. 

3.3.3 Kritik till källmaterial 

Det finns en viss risk att det använda källmaterialet helt enkelt är felaktigt visavi den 
gångna verkligheten. Det finns till exempel inget tillförlitligt sätt att bekräfta att en 
byggnad konstruerades exakt så som den ritades för över 100 år sedan när det inte 
finns foton eller någon som fortfarande lever som har sett byggnaden. En ritning från 
år 1881 behöver inte nödvändigtvis vara exakt lik den faktiska byggnad som stod på 
plats år 1900. 

Många av ritningarna har genom åren blivit nötta och trasiga genom ovarsam 
behandling och/eller kopiering vilket kan vara en källa till fel i den slutliga modellen. 
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4. Visualisering av ett svunnet Växjö 
Detta avsnitt är en presentation av det gamla Växjö med hjälp av renderade bilder från 
modellen, kartor och beskrivningar av den gamla staden och dess innevånare. 

4.1 En levande stad 

Växjö stad var annorlunda att leva i för 100 år sedan jämfört med nu. I boken Växjö 
genom 1000 år berättar Lars-Olof Larsson uttömmande om Växjö: Järnvägen kom 
omkring 1865 och var en anledning till den befolkningstillväxt som inleddes under 
1860-talet, Växjö hade vid sekelskiftet karaktären av tjänstemannastad då andelen 
tjänstemän av typen läkare och jurister var ovanligt stor jämfört med andra svenska 
städer av samma storlek.  

Vidare berättar Larsson om hur sanitära nymodigheter som vattenledningar, 
elektricitet, telefon och avloppsledningar gjorde sitt intåg. De två bäckar som rann 
genom staden och mynnade i Växjösjön hade sedan länge förvandlats till 
avloppsdiken. På 1860- och 1870-talen blev de dock rörlagda även om avloppsvattnet 
fortfarande strömmade orenat rakt ut i sjön. Inte förrän 1927 stod ett reningsverk klart 
för bruk och sjön visade allt tydligare tecken på stark förorening. 

Detta problem och andra löstes så småningom och staden utvecklades till den 
moderna stad den är idag, med parollen ”Europas grönaste stad.” 

4.1.1 Växjö stads utveckling 

Växjö brann ner helt eller delvis åren 1570, 1612, 1649, 1658, 1690, 1696, 1749, 1753, 
1799, 1838 och 1843 (Växjö Centrum 1976 s.15) vilket till stor del har format hur 
staden ser ut idag. Fram till 1658 hade man efter bränderna byggt upp staden som 
tidigare men efter denna brand fick lantmätaren Hans Ruuth i uppgift att planera den 
nya staden (Fig. 2). Med brandrisken i åtanke la han då grunden till det rutnätsystem 
som finns idag. 
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Fig. 2: Hans Ruuth, Geometrisk Delineation öfver Wäxiöö stadh, 1658. 

Figur 3 nedan är en karta över Växjö från 1783, det är den enda som hittats som visar 
hur Växjö såg ut före branden 1843. 

 
Fig. 3: Abr. Bergius, Charta öfver WEXIÖ STAD, 1783 

När så Växjö brann än en gång 1843 beslutade man att förnya stadsplanen än en gång. 
Rutsystemet från innan gjordes ännu tydligare men den grundläggande formen fanns 
kvar (Fig. 4). Den nya stadsplanen överensstämmer i mycket med den som gäller idag 
(Selling 1976 s.21). Den största skillnaden var att stortorget blev förstorat norrut för 
att ge plats åt ett nytt länsresidens (Larsson 1991 s.235). 
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Fig. 4: A. Lekander, Karta öfver Wexiö stad, 1844 

Stora delar av Växjö blev förstörd i den senaste branden 1843, endast spridda 
byggnader samt gårdarna vid Sandgärdsgatan och Båtsmansbacken i sydväst klarade 
sig. Ungefär 80 av stadens gårdar brann ner och över 1100 personer blev hemlösa. 
Detta var nästan hälften av invånarna på den tiden (Selling 1976). 

När vi då närmar oss 1900-talet hade Växjö stad inte bara byggts upp utan 
befolkningsmängden hade ökat markant, från 3737 invånare år 1870 till 7365 individer 
år 1900 (Johansson et al. 1988 s.88). Centrum var då väldigt likt det som finns idag och 
kvartersindelningen är densamma (Fig. 5). 

 

 
Fig. 5: A.G. Fagerholm på uppdrag av A. Quiding, Karta öfver Wexiö stad 1902. 

Detta är det Växjö som visualiseras i de avsnitt som följer. 
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4.1.2 Människorna 

I detta avsnitt följer några berättelser från sekelskiftets Växjö med tanken att 
presentera en bild av den svunna staden och den atmosfär som rådde där vid den 
tiden. 

4.1.2.1 Arbetarfamiljen 

Lars-Olof Larsson (1991) berättar om en arbetarfamilj som 1869 flyttade från 
Jönköping till Växjö, Carl Johan Sandahl och Wilhelmina Fransson. De gifte sig snart 
efter ankomsten. De var ett typiskt inslag i den ström av människor som bosatte sig i 
den snabbt växande staden. De nygifta bosatte sig i en enkel bostad i kåkstaden som 
skjutit upp i den västra delen av staden. Här låg även tändsticksfabriken där Carl Johan 
fick arbete. Under de första åtta åren fick de fem barn samtidigt som de flyttade från 
den ena kåken till den andra. Carl Johan fick arbete som lokomtivputsare och familjen 
kunde 1881 flytta in till innerstaden. 

Tyvärr dog Wilhelmina under födseln av det sjätte barnet. Redan efter fem månader 
gifte Carl Johan om sig med en piga och de flyttade till en nybyggd hyresfastighet på 
Södra Järnvägsgatan som var lämplig för välbärgade arbetare. De tvingades senare 
flytta till sämre och sämre bostäder, Carl Johan miste sitt arbete som lokomitvputsare 
och försörjde familjen på diversearbeten. 1903 miste han livet när han blev påkörd av 
ett lokomotiv. Smålandsposten skrev: 

Tågpersonalen kunde inte annat göra än att uppsamla den så 
hastigt omkomnes qvarlefor och föra dem å en godsvagn till 
Wexiö jernvägsstation. Der konstaterades att den aflidne i 
lifstiden varit f.d. putsaren vid Jernvegen, C.J. Sandahl, under 
senare år boendes i närheten af Wexiö Mekaniska Verkstad. 
Sandahl har lidit af fallandesot [epilepsi] samt fört ett supigt 
lefnadssätt: möjligen kan deraf förklaras hans eljest oförklarliga 
slapphet att i trots af upprepade signaler icke skynda ur vägen 
för det annalkande tåget. 

Tre av sönerna hade redan flyttat hemifrån och sökt sig till järnvägen 
vilket gjorde att de kunde förbättra sin ställning både socialt och 
ekonomiskt. En dotter gifte sig med en arbetare vid tändsticksfabriken. 
Hon hade sen tidigare två utomäktenskapliga barn. Föräktenskapliga 
barn var tydligen inte samma problem för arbetare på den tiden som 
det var för det mera borgerliga samhället. 

Det rådde större klasskillnader i sekelskiftets samhälle än det gör idag 
men det fanns ändå möjlighet att genom tur och arbete ta sig uppåt i 
samhället. 

4.1.2.2 Brummande björnar 

Smålandsposten rapporterade onsdagen den 3 januari 1900 om besök av ”Brummande 
björnar” i Alvesta. Denna artikel visar en annan sida av den tidens mentalitet. 

 
”Brummande björnar” till ett antal af 6 stycken besökte i går 
Alfvestad på årets första söckendag. Det är ju ett fult omen, 
om Alfvestaborna ska få björnfrämmande så der att börja 
århundradet med, tycker vår meddelare. Vi få dock hoppas att 
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björnarne ”dra in” klorna och försvinna till en annan marknad. 
Det är väl öfverflödigt att nämna att björnarne hade 
zigenarsällskap. 
 

Smålandsposten följde upp denna notis den 17 januari 1900: 
 
Ett stort zigenarfölje med tre vagnar och fem björnar har 
under de senaste veckorna dragit genom smålandsbygden och 
ute på landet flerestädes åstadkommit oro och förskräckelse. 
 På ensamt liggande gårdar kan ett dylikt följe lätt våldgästa, 
tack vare inte minst björnarne, hvilkaexempelvis då det gällt att 
skatta böndernas lador på foder, visat siga mycket bra som 
skyddsvakt mot gårdens folk. 
 Polismyndigheten på landsbygden är emellertid icke 
släpphändt mot dessa våldgästare, hvilka egentligen borde 
hindras att inkomma i landet. 
 I Allbo exempelvis har, på kronofogdens order, sällskapet 
af fjerdingsmän och uppbådadt folk följts öfver gränsen till 
Skåne som de igår passerade vid Getabäck. De hade natten 
förut varit lägrade vid Diö. 
 På vägen däremellan och Elmhult dog en af deras hästar af 
öfveransträngning och en annan stupade flere gånger på vägen, 
så att de i Elmhult fingo hyra ett par hästar för färden vidare. 
[…] Dessa zigenare, som i stora följen, brandskattande och 
roffande, draga genom landsbygden, kunde behandlas efter 
lösdrifvarelagen och hemsändas till sitt land igen, men de 
kronolänsmän m.fl. vi talat med i frågan, ha ansett sig icke vilja 
göra det, då de icke hvetat hvad de i så fall skulle taga sig till 
med björnar, hästar etc., som icke mottagas å fängelset. 

Om artikelns författare hade rätt och zigenarna roffade åt sig det de ville ha eller om 
desperation drev dem till sådant de inte skulle ha gjort annars är svårt att avgöra. Klart 
står i alla fall att det rådde en annan mentalitet när det gällde sådant man inte kände till 
än det gör idag. 

4.1.2.3 Häradshövding Björk på friarstråt 

I Smålandsposten torsdagen den 25 januari 1900 finns en ”Lifsbild, tecknad för 
Smålandsposten” av signaturen Sigurd, som berättar om när häradshövding Björk kom 
två timmar för tidigt. Artikeln är lång så den återges här inte i sin helhet. 

Häradshövding Björk var 30 år gammal och ”sålunda endast vice”. Han var stadsbarn 
och son till en förmögen man. Som stadsbarn hade han ingen kunskap om natur eller 
jakt men han köpte ”två gevär, tre hundar och en lysande jagtutredning både i fråga 
om kostymer och direkta mordutensilier.” Under en jakttur tillsammans med en 
kamrat, där de som vanligt inte haft någon jaktlycka, började det regna och de båda 
kunde ta skydd på en gård tillhörande godsherren Askerlöf i närheten. Dottern i huset 
var vacker och ”den allestädes närvarande tjufskytten Amor betydligt mera träffsäker 
än häradshöfding Björk.” 

Efter den incidenten träffades de unga tu vid flera tillfällen och kärleken verkade 
oövervinnerlig. En sommarmorgon hade han tagit tåget till den station som låg 
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närmast Hammarbo där hans hjärtas älskade bodde. Då det inte gick så många tåg 
kom han fram två timmar för tidigt. För att fördriva tiden gick han in till det 
närliggande hotellet och beställde en flaska sodavatten innan han skulle anträda på 
promenaden till Askerlöfs gård. Då hörde han en högljudd ordväxling från rummet 
bredvid: 

 
-God dag på dig, komsar? Hvar kommer du ifrån? 
-Från Hammarbo. Ledsam historia. Pantning för en vinfaktura. 
Gubben Askerlöf hade brådt som bara katten att få slut på 
förrättningen för de väntade främmande, rart främmande; jag 
kunde inte riktigt lukta mig till om det var spekulant på flickan 
eller gården. 
-Åh, tusan, jag trodde Askerlöfs hade det bra! 
-Fåfänglighet, förgänglighet, kära du! Öfverintecknadt och en 
vexel hvar fjortonde dag. Adjö! 

 
Med växande tvivel gav sig häradshövding Björk iväg mot Askerlöfs 
gård. När han kom fram hoppade han över stenmuren in till trädgården 
och ställde sig under gavelfönstret, hennes fönster. Därifrån ljöd hennes 
klingande stämma: 

 
-Kors i allan dar, har inte mamma ställt min ljusa klänning i 
ordning! Jag tycker sannerligen inte det är för mycket om 
mamma pyntar offret en smula när det är för mamma och 
pappa jag offras! 
 ”Tänka på det sjelf”? Jag ska säga mamma, jag har haft 
annat att tänka på, som legat och gråtit öfver Gustavs porträtt 
hela natten och tagit farväl af mitt enda hopp här på jorden. 
Mamma lilla, stå då inte handfallen som en piga, som slagit 
sönder en soppterrin! Nu få vi hjelpas åt att rafsa ihop det der 
på kjolen tills den välsignade Björken kommer. Jag hade ju 
hoppats att kunna hålla honom en armslängd den här gången 
också. Den som vinner tid, vinner allt. Men pappa påstår att 
det går i kras alltihop om vi inte smider medan jernet är varmt. 
Seså mamma! 

 

Häradshövding Björk gav sig av över trädgårdsmuren utan hänsyn till sina byxor som 
blev tilltufsade, joggade tillbaks till tågstationen och gömde sig tills tåget tillbaka 
avgick. 

Dagen därpå skrev han ett artigt brev till gubben Askerlöf där han artigt förklarade sin 
frånvaro dagen innan med att hans tant blivit sjuk vilket gjort honom allt för sorgsen 
för att besöka sitt hjärtas kär. 
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4.2 Modellen 

Till grund för placeringen av byggnaderna i modellen har två kartor använts, från år 
1875 och 1902. På grund av vissa felaktigheter i kartan från 1902 (bilaga 14) har den 
kompletterats med information från kartan från 1875 (bilaga 15), därav kommer att 
vissa byggnader ser felplacerade ut på kartan i modellen. 

 
Utsikt från Residensets balkong över storgatans mynning mot kungsgatan. 

 
Utsikt från Residensets balkong över kungsgatan söderut. Rådhuset syns till vänster. 
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Utsikt från Rådhusets tredje våning. Residenset syns till höger och Storgatans mynning till vänster. 

 
Översikt från sydväst. Längst ner till höger Tekla Dahlströms kappaffär och Nya Jernboden på andra sidan 
Sandgärdsgatan. 

 
Översikt från väst. Lindgren & Brandts speceriaffär i hörnet av Storgatan och Klostergatan närmast. 
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Översikt från nordöst. Residenset skymtar nere i vänstra hörnet och Rådhuset på andra sidan stortorget. 

 
Översikt österifrån över hela modellen så som den ser ut just nu. 
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4.3 Byggnader 

De individuella byggnaderna är konstruerade i Google SketchUp av Nicklas 
Sandström förutom de byggnader som ingår i kvarteret Lejonet och Magnus Smek, 
dessa är konstruerade av fadderstudenter hos LBE Arkitekt AB och ingår här i den 
större modellen för att skapa en så komplett bild av det aktuella området som möjligt. 
De här fyra byggnaderna som är inlånade hade ursprungligen andra texturer vilka har 
modifierats för att passa in den visuella helheten i detta arbete. 

Bredvid varje bild på byggnaderna ligger en liten situationsplan som visar var 
byggnaden låg i förhållande till stortorget. 

I varje avsnitt nämns den information som kunde hittas om de individuella 
byggnaderna. 

4.3.1 Kvarteret Unaman 

4.3.1.1 Kungsgatan 5/Storgatan 5 

  
 ”Perssons Manufaktur- och Klädeshandel.” Se bilaga 1 för använda ritningar. 

Hörnet mellan kungsgatan och storgatan är bland Växjös äldre invånare känt som 
”Perssons hörna” efter P.N. Persson, en aktad affärsman som drev Perssons 
Manufaktur- och Klädeshandel. Förr kallades ”Perssons Hörna” för ”kärleks- eller 
friarhörnet” eftersom pojkar och flickor i giftasålder brukade stämma möte här. 
(Cronqvist 1983 s.151). 

4.3.1.2 Kungsgatan 3/Sandgärdsgatan 6,8 

  
 ”Nya Jernboden.” Se bilaga 2 för använda ritningar. 

Byggnaden är uppförd före 1875 med stomme i timmer (Växjö Centrum 1976 s.48). 
Den kallades den ”Wrangelska fastigheten” och köptes år 1889 av S.J. Johansson. År 
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1897 byggdes den om med stadens då främste inom branschen, C.S. Wettermark, som 
entreprenör. Byggnaden blev, efter ombyggnaden, ”en av vår stads förnämsta 
prydnader” (Cronqvist 1983 s.77). År 1898 öppnade Johansson järnaffären ”Nya 
Jernboden” i lokalerna. Byggnaden står kvar idag men känns inte igen då den 1966 
byggdes om till sitt nuvarande utseende. 

4.3.1.3 Kungsgatan 

  
 Den s.k. ”Schanderska fastigheten.” Se bilaga 3 för använda ritningar. 

Huset utauktionerades år 1899 av dödsboet efter Handlanden och Riddaren Carl 
Schander (Smålandsposten 4/12 1899). Byggnaden kallades senare även Skandinaviska 
banken efter banken som länge hade sina lokaler där. 

4.3.1.4 Storgatan 7/Klostergatan 8 

  
 ”Lindgren & Brandts Eftr.” Se bilaga 4 för använda ritningar. 

Byggnaden ägdes av köpmännen Lindgren och Brandt som drev en speceributik. Som 
kuriosa kan nämnas att Brandt var den som skänkte Evedal till staden (Pär Rittsel 1977 
s.87). Byggnaden revs på 1960-talet. 
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4.3.2 Kvarteret Sunaman 

4.3.2.1 Storgatan 8/Kungsgatan 7 

  
 Den s.k. ”Wittlockska fastigheten.” Se bilaga 5 för använda ritningar. 

Byggnaden byggdes om år 1888 efter att riksbanken flyttades från lokalerna. In flyttade 
Axel Quiding sin bokaffär från den ”Posseska gården” bredvid (Cronqvist 1983 s.55) 

4.3.2.2 Kungsgatan 9 

  
 ”Possegården” eller ”Posseska gården”. Se bilaga 6 för använda ritningar. 

Bokhandlare C.G. Södergren flyttade sin bokhandel hit 1875. C.G. efterträddes 1875 
av sin son C.A. Södergren som drev bokhandeln i sex år tills Axel Quiding tog över 
(Cronqvist 1983 s.59). Affären var kvar fram till sent 1880-tal då dåvarande ägaren 
Axel Quiding flyttade den till grannfastigheten. Byggnaden såldes under 1890-talet till 
greve Knut Arvid Posse (Cronqvist 1983 s.54).  
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4.3.2.3 Kungsgatan 11/Norrgatan 9a 

  
 Se bilaga 7 för använda ritningar. 

I byggnaden låg runt sekelskiftet en cigarraffär (Thornell 1992 s.20). 

4.3.3 Kvarteret Lyktan 

4.3.3.1 Kronobergsgatan 14 

  
 Se bilaga 8 för använda ritningar. 

Fastigheten ägdes av änkefrun Areshoug och innehöll järnhandlare Stenlunds affär 
(Pär Rittsel 1977 s.106). 
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4.3.4 Kvarteret Lejonet 

4.3.4.1 Storgatan/Kronobergsgatan 10 

  
 ”JE Bergs butik”. Se bilaga 9 för använda ritningar. Modell konstruerad av Ellen 
Albinsson. 

Rådman J.E. Berg sålde i sin butik specerier, manufakturer och porslin (Pär Rittsel 
1977 s.104). Ingången från storgatan pryddes år 1900 av skylten ”Oscar Nordström” 
(Cronqvist 1983 s.159). Byggnaden revs 1963 och på tomten uppfördes en tillfällig 
barrack som fick stå kvar till 1981 då tomtens nuvarande byggnad uppfördes. 
 

4.3.4.2  Kronobergsgatan 8 

  
 ”Smålands enskilda bank.” Se bilaga 10 för använda ritningar. Modell konstruerad 
av Anna Karlsson. 

Byggnaden uppförd 1844 med stomme i sten (Växjö Centrum 1976 s.45) av major 
Lind af Hageby (Pär Rittsel 1977 s.105). Den innehöll länge Smålands enskilda bank 
(Pär Rittsel 1977 s.177). 
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4.3.4.3 Kronobergsgatan 6/Sandgärdsgatan 

  
 Se bilaga 11 för använda ritningar. Modell konstruerad av Hanna Dahlberg. 

Byggnad uppförd 1875 med stomme i trä (Växjö Centrum 1976 s.81) av klädfabrikör 
Wahlqvist (Pär Rittsel 1977 s.105). Byggnaden brann ner den 26 november 1983. 

4.3.5 Kvarteret Themis 

4.3.5.1 Stortorget 

  
 Rådhuset, nuvarande stadshotellet. Se bilaga 12 för använda ritningar. 

Stadens rådhus byggdes mellan åren 1843-52 med stomme i sten. Byggnaden är ritad 
av arkitekt Theodor Ankarsvärd. Västra och östra flyglarna byggdes på år 1874 (Växjö 
Centrum 1976 s.60) och innehöll länge ”Kristin-Olas” tobakshandel respektive 
handelsman Ekströms verksamhet. 
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4.3.6 Residenset 

4.3.6.1 Stortorget 

  
 Länsresidenset. Se bilaga 13 för använda ritningar. 

Byggnaden uppfördes 1844-1848 i sten efter ritningar av Carl Gustav Blom-Carlsson 
(Växjö Centrum 1976 s.66). 

4.3.7 Kvarteret Magnus Smek 

4.3.7.1 Kungsgatan 1B/Sandgärdsgatan 9 

  
 ”Tekla Dahlströms manufaktur- och klädaffär.” Använd ritning saknas. Modell 
konstruerad av Ellen Albinsson. 

Byggnaden innehöll Tekla Dahlströms klädaffär (Pär Rittsel 1977 s.181). 
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5. Resultat 
Genom den avklarade konstruktionen av en modell av en del av gamla Växjö och 
beskrivningar av den svunna staden får målet anses vara uppnått. LBE Arkitekt har en 
plattform för sina framtida fadderstudenter att gå vidare från. Modellen kan i 
framtiden byggas ut och de fadderstudenter som kommer att bygga på modellen kan 
hela tiden återvända till den för att producera allt mer komplett visuellt material. 

Visuellt material från modellen har presenterats och du som har läst rapporten vet 
förhoppningsvis lite mer om hur Växjö var beskaffat år 1900.  

Vad som står klart är att dessa bilder är mer lättillgängliga än det arkivmaterial som 
finns och att det är relativt lätt att skapa bilder från andra vyer om så skulle önskas. 

5.1 Koppling till teorin 

Från modellen kan nytt visuellt material produceras. Detta kan sedan bearbetas och 
framställas för att få fram önskat budskap. 

En modell av Växjö år 1900 kan kanske aldrig bli helt komplett eftersom information 
om detaljer från svunna byggnader saknas men man kan skapa en idé om hur 
stadsmiljön var beskaffad och hur byggnader låg i förhållande till varandra. 
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6. Diskussion 

6.1 Slutsatser 

Personligen tycker jag att resultatet blev väldigt lyckat, fokus har ju legat på att 
producera modellen vilken jag är nöjd med. Om examensarbetet endast hade gått ut på 
att bygga denna hade jag förstås haft tid att göra modellen mer visuellt tilltalande, till 
exempel en bättre ”himmel” än de standardbakgrunder som finns i sketchup och 
kanske mer realistisk mark istället för att bara placera byggnaderna på en karta.  

Det finns ett inbyggt val att låta objekt kasta skuggor i sketchup men detta har visat sig 
vara väldigt klumpigt och såg oftast helt enkelt inte bra ut. Med lite mer tid skulle jag 
förmodligen försöka importera modellen till 3Ds max och rendera skuggor, mark och 
bakgrund däri. 

Egentligen skulle jag ha velat göra byggnaderna mer detaljerade även om det inte 
direkt behövs. Det kan hända att jag ”tog en lite för stor tugga” när jag valde att 
visualisera de tio byggnader som jag gjorde. Hade jag gjort färre byggnader hade jag 
förstås hunnit göra dem mer detaljerade men å andra sidan hade då hela modellen 
blivit lidande. Jag ville göra omgivningen kring stortorget så komplett som möjligt. 

Jag fick även tillåtelse att ta med de byggnader som LBE:s faddersudenter konstruerat 
vilket jag är tacksam för, detta gjorde miljön mer komplett. 

6.2 Källor 

Det har i vissa fall varit svårt att reda ut vilken byggnad eller version av byggnad som 
har funnits på en plats år 1900 eftersom de olika källorna går isär på vissa punkter och 
många bilder har inte gått att datera mer specifikt än till exempel ”någon gång under 
1890-talet”. Detta gäller även, och i ännu högre grad, när det gäller vilken verksamhet 
som har funnits i en byggnad vid en given tidpunkt. 

6.3 Litteraturtips 

För den som är intresserad av Växjös kulturhistoriska bebyggelse och/eller de 
människor som har befolkat staden genom åren finns det en hel del litteratur att ta del 
av. Ett besök i Kronobergsarkivet i Växjös stadsbibliotek är för den intresserade ett 
självklart mål.  

Där finns även alla nummer av Smålandsposten på mikrofilm, där finns en enorm källa 
till information om gamla tider. Problemet kan vara om man letar efter något specifikt 
på grund av den enorma mängden text att läsa igenom. 

I referenssektionen i avsnitt 7 finns en del böcker listade som rekommenderas om man 
är intresserad av Växjös historia. Speciellt Lars-Olof Larssons Växjö genom 1000 år är 
en fantastisk bok om man vill lära känna Växjö. 
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6.4 3D-Visualisering 

Att använda digitala modeller för att visualisera miljöer är inte direkt nytt, det används 
flitigt i filmbranschen där stora framsteg har gjorts på senare år. Men den estetiska 
sidan av 3D-modellering är bara en aspekt, andra sätt att utnyttja 3D-teknik utvecklas 
ju för fullt. 

Att dokumentera byggnader i 3D är i högsta grad aktuellt, jag tror att i framtiden 
kommer det mesta som gäller ritningar och kartor att ske i 3D. Metoder för att skapa 
3D-modeller av byggnader från vilken man sedan kan extrahera alla ritningar som 
behövs har länge varit under utveckling men det är inte förrän nu som system av den 
typen börjar användas på allvar. 

6.5 Google 

Google har ju blivit stora på senare år, det är väl få som inte har hört talas om Google 
Earth och deras ambitiösa projekt att kartlägga hela världen, dessutom i 3D. Till detta 
använder de sitt eget program SketchUp. Vem som helst kan bygga en digital modell 
av sitt eget hus och sen, efter en valideringsprocess, ladda upp till Google Earth. De 
har även påbörjat ett försök att ha historiska miljöer i Google Earth där man ska 
kunna se hur världen har sett ut genom historien. 

Detta är något som LBE eventuellt kan använda sin framtida, kompletta modell av 
1900 års Växjö till. 
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BILAGA 1, Perssons manufaktur- och klädeshandel 

 
Fasad mot Kungsgatan, ritning från 1894 avseende ändring av fönster 

 

 
Planritning från 1889 

 

 



  

BILAGA 2, Nya Jernboden 

 
Fasad mot Kungsgatan, ändringsritning från 1898 

 
Fasad mot Sandgärdsgatan, ritning från 1892 

 
Planritning från 1929 avseende tillbyggnad av bilgarage 



  

BILAGA 3, Schanderska fastigheten 

 

 
Fasad mot Kungsgatan, ändringsritning från 1901 

 

 
Planritning avseende påbyggnad av frontespis, årtal okänt 

  



  

Bilaga 4, Lindgren & Brandt Eftr. 

 
Fasad mot Storgatan, ritning från 1844 

 
Fasad mot Klostergatan, ritning från 1844 

 
Planritning, uppmätt ritning av befintlig byggnad 1957 

  



  

Bilaga 5, Wittlockska fastigheten 

 
Fasad mot Kungsgatan, ändringsritning från 1891 

 
Fasad mot Storgatan, ritning från 1896 

  



  

Bilaga 6, Posseska gården 

 
Fasad mot Kungsgatan, nybyggnadsritning från 1881 

  



  

Bilaga 7, Byggnad i hörnet av Kungsgatan och Norrgatan 

 
Fasad mot Kungsgatan, ritning från 1917 

 

 
Planritning från 1917 

  



  

Bilaga 8, Byggnad på Kronobergsgatan 

 
Fasad mot Kronobergsgatan, nybyggnadsritning från 1894 

 

 

 
Planritning för nybyggnad, 1894 

  



  

Bilaga 9, J.E. Bergs Butik 

 
Planritning av bottenvåningen, årtal okänt  



  

Bilaga 10, Smålands enskilda bank 

 
 

Situationsplan från 1918 
 

 
Planritning över källarvåningen. Årtal okänt  



  

Bilaga 11, Byggnad i hörnet av Kronobergsgatan och 
Sandgärdsgatan 

 
Situationsplan från 1914 
 

 
Planritning avseende tillbyggnad, 1914  



  

Bilaga 12, Rådhuset 

 

 
Fasad mot Stortorget, årtal okänt 

 
Planritning, om- och tillbyggnadsritning från 1886 

  



  

Bilaga 13, Residenset 

 
Fasad mot Stortorget, originalritning från 1844 

 
Gavelfasad mot Kronobergsgatan, originalritning från 1844 

 

 
Bottenplan, originalritning från 1844 



  

Bilaga 14, 1875 års karta över Växjö stad 

 



  

Bilaga 15, 1902 års karta över Växjö 
 
 

 

  



  

Bilaga 16, En digital rundvandring i det svunna Växjö 
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