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Om projektet ”Nybros
moderna kulturarv ”
Denna rapport utgör ett resultat av projektet ”Nybros moderna kulturarv” som drivits av samhällsbyggnadskontoret/kultur- och fritidskontoret vid Nybro
kommun under åren 2004 och 2005, med Kalmar läns
museum som samarbetspartn er. Arbetet utgör en del
av Riksantikvarieämbetes nationella projekt ” Det
moderna samhä llets kulturarv” och länsstyrelsen i
Kalmar län har stått för finansieringen.
Projektet, vilket förväntas fortsätta under år 2006,
har som syfte att identifiera kulturvärden i 1900-talets
bostadsbebyggelse i Nybro, samt att utveckla metoder
för att skydda dessa värden. Under 2004 genomfördes
en förstudie av antikvarie Magdalena Jonsson vid
Kalmar län museum. I förstudien framtogs den kronologiska översikt av Nybros stads utveckling, vilken
medtagits som en introduktion i föreliggande rapport .
I förstudien gjordes avgränsningen av vilka delar av
Nybro som skulle omfattas av 2005 års arbete. En
kortfattad beskrivning gjordes av dessa sammanlagt
11 stadsdelar.
Under 2005 har en fördjupade kulturhistoriska
studier gjorts av de olika av stadsdelarna . Det är
dessa som återges i denna rapport . Under år 2005
har även inledande möten hållits med företrädare
från Studieförbundet Vuxenskolan, Nybro stads hembygdsförening, Madesjö hembygdsförening, Nybro
trädgårdsförening, samt vissa andra intressenter inför
2006 års arbeten.
Under år 2006 planeras ett antal dokumentationscirklar på teman omkring Nybros moderna bebyggelse. Därutöver avses även informationsfoldrar om
olika hustyper i Nybro tas fram. Den kunskap som
byggs upp av projektet avses att utmynna i en utställning med länkad e aktiviteter som stadsvandr ingar,
föreläsningar etc. under år 2007, då Nybro firar 75 år
som stad.
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Om rapporten ”Nybros stadsdelar”
I denna rapport görs kulturh istoriska och karakteriserande beskrivningar av 11 stycken stadsdelar i
Nybro. Stadsdelsindelningen bygger på den indelning
kommunen valt att arbeta efter i den fördjupade
översiktsplanen för Nybro stad från år 2004. Den då
gjorda indelningen,vilken framgår av nedanstående
karta , hade flera olika utgångspunkt er, som naturområden, tillgänglig tomtmar k och dagvattenrening. I
föreliggande arbete utgör dock bostadsbebyggelsen
den centr ala faktorn och stadsdelsindelningen har
därför modifierats något. Det innebär att stadsdelar i
ett par fall har slagits samman för att för att ge en
bättre överblick, närmare bestämt Idehult som slagits
samman med Rismåla, samt Madesjö-Idehult som
samman slagits med Madesjö kyrkby. Rapport en behandlar inte heller industriområden eller renodlade
naturområden som identifieras i översiktsplanen.
Stadsdelsbeskrivningarna är tänkta att kunna läsas
fristående från varandra, varför upprepningar förekommer. Varje stadsdelsbeskrivning inleds med en
kortfattad ingress som försöker att inringa väsentliga
drag i stadsdelens karaktär. Löptexten inleds med en
översiktig beskrivning av området. Därefter följer en
historik över stadsdelens fysiska utveckling. Slutligen
görs en karakteriserande beskrivning av stadsdelen,
som lägger tonvikten vid de särdrag som ses som
väsentliga för upplevelsen av stadsdelen som helhet.
Karakteristiken berör fenomen som stadsplanestruk tur, gaturum , topografi, vegetation och bebyggelse.
Ambitionen har varit att ge en bild av vilka typer av
bostäder som huvudsakligen återfinns i stadsdelen,
utan att i detalj beskriva karaktär sdragen hos dessa
byggnader. Till varje stadsdel har istället fogats
ett antal fotografier på enskilda hus som får tjäna
som illustrationer av områdets bostadsbebyggelse.
Beskrivningar av de olika hustyperna avses tas fram
under år 2006.
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Nybro stads utveckling
en kronologisk översikt

1824

Garvare Hindric Nyberg anlägger ett garveri vid Lortbr on på gränsen mellan
herde boställe och Göljemåla gård vid det som idag är Nybro torg.

Madesjö kyrko

1845

Första kartläggningen av lägenhet Nybro utförs av kommissionslantmätar en C J Lidman.
Enligt kartan fanns fem tomter bebodda av hantverkare, industriidkar e och en apotekare.

1863

Nytt förslag till tomtindelning uppr ättas av förste lantmätar en C J A Magnét inför köpingsbildningen.

1865

Lägenhet Nybro blir köping den 3 februar i. Magnéts tomtr eglering fastställs. Marken kommer från Göljemåla gård och omfattar 37 tomer. Nästan alla är bebyggda. 297 personer bor i
köpingen som redan utmär ker sig som en hantverksstad . Här finns 45 hantverksmästare förde
lade på 18 yrken.

1873

Stationshuset byggs efter ritningar av arkitekt Kumlin.

1874

Den 8 augusti invigs järnvägen Kalmar – Emmaboda.

1876

Invigning av järnvägslinjen Nybro – Sävsjöström. Stadfästande av byggnads- och brandor dning. Ny karta och förslag till tomtindelning uppr ättas av förste lantmätar en N F Liedbäck.
Mer mark hade inkorporerats norr om Långgatan, järnvägsområdet hade tillkommit och
byggnads- och brandor dningen krävde anpa ssningar.

1880

Nybro skiljs från Madesjö och blir egen kommun.

1881

N F Liedbäcks uppgjorda förslag till ny tomtindelning stadfästs. Nu finns sammanlagt 70 tomter och områden i Linnéaparken och Brunnsparken har införlivats.

1882-83

Starten för Nybro kallvattenkur anstalt, senare Nybro Brunn och Badanstalt.

1895

Villor avsedda för kurortens gäster börjar byggas. Skogshyddan 1 och 2, villa Beijer, Sofia, Hjalmar
och Oskar.

1904-18 Arbetet med en ny stadsplan. Hela Göljemåla gård och Kvarna slätt har införlivats vilket har gett
tillgång till marken på de områden som idag kallas Grönvägsområdet och Östermalm (249ha) samt
områden vid Flyebo och Transtorp. Förslaget upprättad es avkommissionslantmätar e O Götherström.
Förslaget diskuterades under flera år och reviderades 1912 av stadsarkitekten i Kalmar J Fred
Olson. År 1918 stadsfästes förslaget. I planen kan man se klart stadsmässiga drag, som särskiljande
av olika verksamhetsområden och tomter för allmänna byggnader. Stadskärnan förblir oförändrad.
Ny bebyggelse placeras på inkorporerad mark runt centrum och längs med Kalmarvägen, medan
nya industrier förläggs utmed järnvägen.
1930-talet

Området Södra Nybro börjar utvidgas söderut. Gränsen går i en linje Skånegatan – Västerängsgatan.

1930

Inkorporering av Fagerslätten och del av Prästskogen.
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1931

Förslag till utvidgning och revidering av Nybro stadsplan uppr ättas av Th Bergentz, arkitekt
vid Kungliga Byggnadsstyrelsen.

1932

Den förste januari blir Nybro stad.

1933

Th Bergentz stadsplaneförslag av år 1931 fastställs.

1934

Nybro kyrka, efter ritningar av J Fred Olson, invigs. Th Bergentz utarb etar en ändring av Nybro
stadsplan.

1935

Stadshuset med hotell byggs.

1938

Th Bergentz stadsplan fastställs.

1939

Stadsplan för centr ala Nybro uppr ättas av stadsarkitekt G Gerdsiö.

1940-talet Fortsatt utvidgning av Södra Nybro. Nu går gränsen vid Möregatan . Egnahemsområdet Myr- dalen
börjar bebyggas.
1941

Inkorporering av delar av Flyebo (bl a Emmatorp), Transtorp och Hanemåla. Totalt förfogar
kommunen nu över 665 ha.

1945

Stadsplan för de norr a och östra delarna av Nybro uppr ättas av stadsarkitekt G Gerdsiö.

1949

G Gerdsiös stadsplan fastställs.

1950-talet Flera bostadsområden utvidgas eller börjar bebyggas. Ett nytt område som får sin första bebyg- gelse
är Fredrikslund. Södra Nybro utvidgas till gränsen Smålandsgatan , Hallandsgatan och Ringvägen.
I Madesjö byggs nya villaområden norr och söder om kyrkbyn. Flerfamiljshus uppförs på Dr
Sandbergs gata och i östra delen av Paradisomr ådet. I slutet av 1950-talet byggs de första punkthu
sen i Emmatorp.
1954

Inkorporeras från Madesjö del av Idehult nr. 2, del av Madesjö nr. 3, Hanemåla, Smedstorp,
Harstenslycke, del av Transtorp och Persmåla samt Flyebo.

1956

Stadsplan för centr ala Nybro uppr ättas av stadsarkitekt N E Larsson.

1960-talet Stora förändringar av Nybro centrum . Äldre bebyggelse rivs eller flyttas. En ny tomtindelning görs. I
kv. Jupiter byggs flerläkarstationen och biblioteket. Mittemot i kv. Tor byggs Folkets Hus.
Hanemålaområdet börjar byggas ut på allvar. I Madesjö-Idehult utvidgas villaområdet.
1969

Nybro blir centr alort i Nybro storkommun.

1970-talet Kv. Lönnen rivs och ett nytt varuhus byggs. Stora områden i centr ala delarna blir rivningstomter. Villabebyggelsen i Hanemåla, Fredrikslund, Madesjö-Idehult och Idehult utvidgas. Nya
villaområden tillkommer vid Åkrahäll och Pukeberg.
1971

Ny stadsplan för centr ala Nybro.

1980-talet Pukebergsområdet utvidgas. Flerfamiljshus byggs i Hanemåla by. I kvarteret Korgmakar en rivs den
äldre villabebyggelsen och nya flerfamiljshus uppförs.
1990-talet

Idehultsområdet utvidgas.

2000-talet

Nya flerfamiljshus i kv. Borgmästaren, Skräddaren och Venus.
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Myrdalen
Folkhemmet förverkligat
Mer än något annat bostadsområde i Nybro är Myrdalen en renodlad skrivbordsprodukt,
tillika ett förverkligande av folkhemstanken. Som pricken över i:et har stadsdelen dessutom
sitt namn efter makarna Myrdal vilka vid 1900-talets mitt hade blivit de självklara försvararna av den enskilda familjens rätt till en människovärdig bostad och av barnens rätt att
leka och rasa.
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Översiktlig beskrivning av stadsdelsområdet
Myrdalen är ett av de största och mest sammanhängande bostadsområdena i Nybro. Bostadskvarteren avgränsas på alla sidor av långa, breda gator
och omges nästan lika konsekvent på alla sidor av
industrier, skogridåer, skola, vårdhem, park, affärscentrum mm. De komprimerade villakvarteren
i väster är det man i folkmun menar med Myrdalen,
medan kvarteren med flerbostadshus i söder kallas
Fagerslätt . En stad i staden ett stenkast från Nybro
torg. Stadsdelsomr ådet Myrdalen omfattar förutom
bostadskvarteren även industritomterna väster om
Grönada lsgatan , grönomr ådet som skiljer Bondegatan från Norra vägen, de bebyggda kvarteren öster
om Sveavägen samt parken runt Svartgöl.

Stadsdelens historia och utbyggnad
Denna del av Nybro var fram till 1930 utmar ker
under Madesjö prästgård och den södra delen kallades allmänt Fagerslätt eller Fagerslätten. Som utmar k
hade Fagerslätt säkert nyttjats för bete under många
sekler. Vid 1800-talets slut fanns två torplägenheter

1931 års plan (beskuren).
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på marken och när mast köpingens gräns hade en
kåkbebyggelse så sakteliga etablerats. Hur och när
namnet Fagerslätt uppkommit är okänt . Av topografin idag att döma var det ett stort flackt och kanske
slättliknand e område. Fagerslätt gränsade direkt till
den expanderande köpingen Nybro och många lystna
blickar kastades helt säkert på området av såväl
bostadslösa arbetare som kommunalstyrelsens män.
Detta var attraktiv tomtmar k för den ständ igt ökande
befolkningen helt nära samhä llets centrum .
Mycken diskussion Nybro och Madesjö kommuner
emellan föregick införlivandet av Fagerslätt år 1930.
Marken när mast Nybro var då redan upptagen av en
hand elsträdgård med sju jättestor a växthus. Strax
intill fanns en fotbo llsplan (inom nuvarande kvarteret
Korgmarkaren). Bostadsbristen i Nybro tycks vid
denna tid varit kroniskt akut och det var bråttom värre
att komma igång med byggandet på Fagerslätt . Året
efter införlivandet, alltså 1931, upp- rättad e
länsarkitekt Thure Bergentz en utvidgad och reviderad
stadsplan
som
omfattade
även
Fagerslätt
(motsvarande nuvarande stadsdelen Myrdalen). En ny
gata, Dr Sandbergs gata, las ut att spikrakt förbinda
gamla Orreforsvägen, nu Sveavägen, med
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Jutarna s väg. Området väster om Dr Sandbergs gata
upptogs av stora rektangulära kvarter mellan långa
raka gator. Alla kvarteren hade ena kortsidan vänd
mot Sveavägen och den andra mot Hornsgatan , en
nyutlagd långgata parallell med Sveavägen. En tät
randning av tvärgator i kvarterens längdriktning
svarade för tillgängligheten. Mellan Hornsgatan
och Gröndalsgatan (också nyutlagd långgata) låg
kvarteren däremot längs med långgatorna . Även
öster om Dr Sandbergs gata upprepades samma
långrandiga kvartersindelning mellan Sveavägen
och Hornsgatan . Men inom stadsdelens södra hörn
tillämpad es inte samma stränga symmetri, sanno likt
beroende på att Jutarna s väg skar diagonalt över
området och att järnvägens mjuka kurva begränsade
kommunikationsmöjligheterna. Storkvarteren här
är därför antingen triangulära eller lätt koniska och
gatorna lika mjukt svängda som järnvägen. Östra
delen av kvarteret Skräddaren skulle tillsamman s med

Sveavägen utgöra en del av Nybro stortor g. Redan i
denna stadsplan är Dr Sandbergs gata kantad av
flerbostadshus liksom Hornsgatan öster därom.
Av okänd anledning blev inte planen det efterlängtade startskott för byggnation som stadens fäder så
sett fram emot. Bostadsbristen blev allt värre, liksom
den ekonom iska situationen under 1930-talets krisår.
Sanno likt hade man som privatperson med mått lig
lön och många barn helt enkelt inte råd att bygga eller också vågade man inte skuldsätta sig i de oroliga
tiderna. Kommunalfullmäkt iges ordförande och
ledamöt er enades om att tillsätta en kommitté med
uppdr ag att utarb eta förslag till lågprisbostäder för
barnr ika familjer i Nybro. Man beslöt att staden
kostnadsfritt skulle upplåta byggnadstomter inom
kvarteren Rapphönan (Östermalm) och Etsaren
(Myrdalen) för mindre bemedlade familjer med minst
tre barn och med hemortsrätt i Nybro. Kvarteret

1941 års ekonomiska karta med dagens gatunät inlagt i orange färg.
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(nästan) lika stora, alla tomter och alla hus längs varje
gata likaså. Enhetlighet är inte en underdrift i
beskrivningen.

Etsaren kom därför att bli det första kvarteret att
bebyggas på västra Fagerslätt .
Under tiden hade planen från 1931 omarb etats
och förelåg 1938 i den form som ligger till grund för
dagens bebyggelse. Kvarteren öster om Dr Sandbergs
gata mellan Hornsgatan och Sveavägen var i princip
oförändrade och är därför än idag fördelade enligt
den ursprun gliga långrandiga principen. Mellan
Hornsgatan och järnvägen hade kvarterens geometri
mjukats upp något. Torgbildningen utmed Sveavägen
hade också omgestaltats: östra sidan av kvarteret
Skräddaren var nu rak och vinkelrät och kantad es
av punkthu s i parkmark. Sveavägen mynnade i ett
öppet torgrum korsat av bäcken och avskär mat
mot norr av en plantering. Väster om Dr Sandbergs
gata hade en rejäl omstuvning av kvarteren däremot
gjorts. Området mellan Sveavägen och Grönda lsgatan var indelat i än större och än längre kvarter, men
nu utlagda på längden, alltså längs med Sveavägen
och fyra nyutlagda parallellgator (Klockaregatan,
Hantverkaregatan, Hornsgatan och Grönada lsgatan). Långgatorna korsades av mindre tvärgator för
att klara kommunikationen mellan kvarteren. Platt
som en pannkaka utan några som helst topografiska
hinder kunde denna triumf i snörr äta gator, kvarter
och tomter läggas ut lika behändigt som en gång
gränserna mellan Amerikas delstater. Inom denna
del av Fagerslätt är alla villakvarter vinkelräta och

Stadsdelen skärs mitt itu av Dr Sandbergs gata, där
öst och väst möts. På västra sidan dominerar de
evighetslånga gatorna , de identiska villakvarteren och
de vinkelräta tomterna. På östra sidan är gator och
kvarter något mindre, inte fullt så vinkelräta och
bebyggda huvudsakligen med flerbostadshus. De
renodlade villakvarteren i väster slutar egentligen vid
Prästgatan där flerbostadshus, ofta inte större än för
två familjer, någon gång för fyra familjer, dominerar
över villorna . Ju närmre Dr Sandberg gata man kommer desto större blir flerbostadshusen.
Precis i början på 1940-talet var halva kvarteret
Etsaren och halva kvarteret Bokbindaren bebyggda
och gatunät et hade börjat läggas ut. Det var sannolikt någon gång vid denna tid området väster om
Dr Sandbergs gata döpt es till Myrdalen. Fagerslätt
decimerades där med till kvarteren öster om samma
gata. Nybro tidning följde troget stadens utbyggnad
och rapporterade med jämna mellanrum till läsarna. I
juli 1937 gav skribenten byggmästare av alla slag klart
godkänt : ”Det byggs verkligen efter genomsnittligt
mycket gott smaksinne.” Sanno likt omfattar detta
omdöme även de första husen i Myrdalen.

Spegeldammen i parken på Dr Sandbergs gata. ”Flicka på delﬁn” av Ivar Johnsson, 1950.
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Sättaren 1 (1951)

Stabbläggaren 20 (1956)

Stadsfullmäkt ige uttalade sig omkring 1940 positivt till uppförande av ett flerfamiljshus i kvarteret
Bokbindaren i hörnet Sveavägen/Dr Sandbergs gata.
Hörnhu set var färdigt för inflyttning 1944 och övertogs som det första av Nybro Kommunala Bostads
AB, som bildades samma år. Det dröjde inte länge
förrän hela gatan kantad es av liknand e hyreslängor,
helt i enlighet med stadsplanen. De höga flerbostadshusen, uppförda direkt i gränsen till trottoar en,
utmed den långa spikraka gatan, bildar ett slutet, nästan komprimerat gaturum, där perspektivet förstärks
av det parallella linjespelet: Gata, hus och himmel
strålar samman i trafikkaru sellen vid Jutarna s väg.
De långa slutna fasaderna till trots, är Dr Sandbergs
gata ljus och visuellt ”rymlig”.
Redan i planen från 1931 öppnar sig Dr Sandbergs
gata mot Sveavägen i en liten öppen plats. I den reviderade planen från 1938 är den öppna platsen betydligt större och motsvarar den lilla park som idag likt
en refug skiljer gatans båda körfält åt och som vänligt
hälsar varje besökar e. Den ursprungliga avsikten att
erbjuda möjlighet till en stunds avkoppling i skuggan
av ett träd, till ljudet av vattnet i fontän en, har med
dagens intensiva biltrafik tyvärr helt gått förlorad.
Den oföränderlighet som rått i villakvarteren i
Myrdalen och utmed Dr Sandbergs gata har inte
funnits motsvarighet till i Fagerslätt. Redan 1938
lades en plan över kvarteren Spinnaren och Smedjan
för uppförande av flerbostadshus. Kvarteren Skräddaren och Korgmakar en på andra sidan Sveavägen
gjordes till spegelbilder av varandra. I sträng antitetisk ordning är kvarteren lagda mitt emot varandra för
att tillsamman s bilda en värdig entré till Nybro för
norr ifrån kommand e trafik. Utefter Sveavägen är de
övre halvorna av kvarteren indragna så att ett

Tryckaren 10 (1949)

öppet gaturum , liknand e början på Dr Sandbergs
gata, bildas. Detta förde sedan automa tiskt vidare till
Nybro torg. Kvartersmarken skulle bebyggas med
flerbostadshus.
Ännu under 1950-talet kantad es gatorna i Fagerslätt av små hus på stora tomter planterade med frukttr
äd. Förverkligandet av stadsplanens intentio- ner tog
tid och kåkbebyggelsen levde vidare. I väntan på en
saneringsplan rådde byggförbud. Parallellt utreddes
gatorna s framtida liv inom stadsdelen. När så
kvarteret Stabbläggaren på 1960-talet – äntligen
– kunde planläggas, hade man väntat i nästan ett
decennium på klartecken från en saneringsplan.
Stabbläggaren fylldes av flerbostadshus och byggnationen föregicks av ”en behövlig sanering”. 1998
förvandlades den gamla taxitomten i kvarterets södra
spets till en liten park.
Successivt sanerades kvarteren och bebyggdes med
flerbostadshus; detaljplan uppr ättad es för Korgmakar en 1985, för del av Skomakar en 1987, för
Borgmästaren 2003 osv. I det fortlöpand e arbetet har
trafiksituationen varit ett ständ igt diskussionsämne
och medfört flera regleringar. Så är t.ex. Jutarna s väg
stängd för genomfartstrafik och den i stadsplanen från
1963 inritade stora P-platsen i kvarteret Fager- vallen
idag bebyggd med bostadshus. Med undanta g av
några av flerbostadshusen utmed Hornsgatan och de
få villakvarteren har den mesta äldre bebyggelsen
ersatts av moderna flerbostadshus.

Stadsdelens karaktär
Sveavägen väster om Borgaregatan är en del av den
gamla landsvägen mot Orrefors. På kartan över
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Klassicistiska detaljer på fastigheterna Bleckslagaren 23, Bokbindaren 10 och Bokbindaren 6

Madesjö prästgård, uppr ättad 1790, kan man följa
vägens sträckning över nuvarande Myrdalen.
Av det som fanns före den intensiva byggperioden
i Myrdalen väster om Dr Sandbergs gata återstår
idag endast två torpstugor (Bleckslagaren 1 och
Karlstorp et 1), idag väl gömda bakom moderna fasadkostymer, trädgårdar och omgivande villakvarter.
Men båda avslöjar sig genom att tjurigt ligga tvärs
över sina respektive tomter och där med vara de enda
byggnader över huvud taget i denna del av Myrdalen,
som inte ligger vinkelrätt i förhå llande till granne,
gata och tomt. Den väg som så sent som 1940 ännu
förenade de båda torpen och skar diagonalt över,
nej under, planens gator och kvarter, är sedan länge
uppgrävd och inlemmad i tomter och trädgårdar.
Villakvarteren i Myrdalen är en sällsam upplevelse
genom att området är så stort och det envisa upprepandet. Något kvarter är på båda sidor bebyggt med
en och samma hustyp. I andra kvarter har man nöjt sig
med att låta en hustyp följa gatan. Till synes monotont
, men absolut inte. Alla enfamiljshus ligger markerat
indragna från gatan med plats för en liten förtr ädgård,
vilket skapar öppna ljusa gaturum . Ut- med
Hornsgatan och (norra delen av) Klockaregatan är
detta extra markant pga husens låga höjd och att
merpart en entréer ännu ligger i fasadlivet, skyddade
endast av ett enkelt skär mtak , samt avsaknad en av
höga träd. Avgränsningarna ut mot gatan är också
modesta. Himlen välver sig här i 180 grader över
Myrdalen med ett silande ljus som vore man på Öland
eller Skagen.

Ursprungligen var merpart en trä- och putsfasader
ljusa och taken tegeltäckta . Många är nu tilläggisolerade och klädda med mexitegel eller stående grov
träpan el, som målats enligt rådand e mode. Även det
ursprun gliga takt eglet har mestadels ersatts med modernare betongpannor i olika kulörer. Tegelfasaderna
är över lag inte förändrade. Med några få undanta g
är det allenar ådand e taket av sadelmodell, men med
olika vinklar. Ingen villa är byggd högre än 1 ½ plan.
De villalika tvåfamiljshusen är de första att utgöra
undanta g från regeln. Till dessa ska helt säkert ”funkisvillorna” i de nordligaste kvarteren räknas. Det
är idag svårt att se om ett hus ursprungligen inrymt
endast en bostadslägenhet eller flera. Den i Myrdalen
så vanliga ”40-tals villan” i 1 ½ plan under relativt
brant takfall och med slutna fasader ser i våra ögon
ut som en typisk enfamiljsvilla, men har i flertalet
fall rymt både två och tre lägenheter. På flera av de
lite större villorna finns strama klassicistiska detaljer,
överlevare från byggmodet före funkisen och tydliga
bevis hur fast förankrade svenskarna var i det gamla
formspråket.
Några få villatyper dominerar Myrdalen. Förutom
”40-talsvillan” är ett litet enplanshus på hög grund
och under flackt sadeltak och med mycket slutna fasader också vanligt. Kvarteret Etsaren, som ju var det
första att bebyggas, domineras helt av denna villatyp.
1950- och 60-tals villorna har mestadels något mer
artikulerade fasader, ofta i rött tegel. Till alla villor
hör uppvuxna trädgårdar med rester av de gamla
fruktod lingarna . Uthus och garage är vanligtvis placerade i tomternas bakre del enligt det ursprungliga
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Stadsbilds- och kartb ildsmässigt finns i Nybro inget
annat så stort och så upprepat som norr a Myrdalen.
Dagens bebyggelse väster om Dr Sandbergs gata
följer helt planen från 1938. ”Den funktionalism som
demonstreras i Nybros villakvarter har fått lugna
och sansade uttryck utan störande överdrifter och
extrema utslag” ansåg en anonym skribent i Nybro
tidning när byggnationen pågick som bäst. De ändlösa villakvarteren i Myrdalen gör stadsdelen till en
renodlad sovstad till Nybro, helt i avsaknad av service
av alla de slag inom området. Efter det att alla tomter
bebyggts har det inte hänt så mycket inom området
mer än vård och underhåll av bostadshusen. Tillbyggnader är genomgående sparsamt förekommand e.

tillkomsten under 1960-talets första år. De äldre
flerbostadshusen utmed Hornsgatan och Sveavägen är
uppförda enligt samma principer och ideal som de
utmed Dr Sandbergs gata. Enda egentliga skillnaden
är butikslokalerna i gatuplan. Villakvarteren norr om
Hornsgatan uppvisar en provkarta på stilideal från
1900-talets första hälft. Det som binder sam- man är
tomtstorlek och de uppvuxna trädgårdarna avgränsade
till gatan genom en rad olika låga staket och murar. I
övrigt domineras Fagerslätt av mycket modern
bebyggelse, varav de mått ligt hållna flerbostadshusen i kvarteren Fagervallen och Borgmästaren
är de senast tillkomna . De redovisar öppet på alla sätt
millennieskiftets ”byggmode”. Den ljusa färgskalan,
de putsade fasaderna samt den mått liga höjden och
volymen i övrigt anknyter till föregångarna inom
stadsdelen.

Flerbostadshusen utefter Dr Sandbergs gata är alla
variationer på ett och samma tema från 1940- och 50talen. Putsade, mycket stramt artikulerade fasader
med entré till de tre våningsplanen från baksidan .
Gaturumm et förblir där med ostört och oändligt.
Något hus har tilläggsisolerats och något har fått nya
fönster, men områdets karaktär är trots allt bevarad.
Färgskalan är än idag ljus. Bebyggelsen i kvarteret
Stabbläggaren anknyter vad gäller såväl färgskala som
volym, men avslöjar i detaljer och placering

I kvarteret Skomakar en, med gaveln vänd mot
Grönvägen, ligger idag det Bolanderska huset som
skiljer sig från allt annat inom såväl Myrdalen som
Fagerslätt . Huset uppfördes 1836, men då vid Bolanders bäck av mann en som brukar kallas Nybros
grundar e, garvaren Henrik Nyberg. Det flyttades till
nuvarande plats i samband med sanering utmed
bäcken där stora affärshus skulle uppföras. Bolanderska huset, eller garvaregården, är det äldsta kända
bevarade huset i Nybro.

mönstret. Denna placering bidrar väsentligt till de
öppna , ljusa gaturumm en.

Exempel på bostadshus i Myrdalen

Stadsdelens äldsta hus avslöjar sig i de brutna taken och ibland överlevande uthus.

Borgmästaren 6 (1924)

Bleckslagaren 1 (1926)
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De första villorna byggdes på 1930- och 40-talen…

Smedjan 10 (1930-tal)

Bleckslagaren 9 (1949)

Bokbindaren 2 (1939)

Bleckslagaren 12 (1944)

Färgaren 1 (1940-tal)

Etsaren 14 (1941)

Bleckslagaren 18 (1948)

Bleckslagaren 23 (1947)

…och resten under 1950-talet.

Glasblåsaren 14 (1950)

Garvaren 14 (1958)
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Sliparen 12 (1954)
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Snart följda av stora flerbostadshus…

Bokbindaren 1 (1944)

Stabbläggaren (1963)

Korgmakaren 2 (1987)

…och av små.

Tryckaren 1

Borgmästaren 3 (2
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