
 

Torstenssonsgatan 

En gammal bild på korsningen Torstenssonsgatan och Skolgatan, vet tyvärr inte inte när bilden är 
fotograferad. Lugnet 24 mitt i bild eller Torstenssonsgatan 34 - Skolgatan 35 är nog det vackraste av 
samtliga hus på Lugnet. Det byggdes 1895 när smeden från Kölingared Verner Lindberg född 1868 
flyttar in i sitt nybyggda hus med sin familj och sina åldriga föräldrar. År 1904 flyttar familjen till 
Sjömarken där de stannar i några år innan de återvänder till Lugnet. Samuel Carlander född 1877 köper 
huset omkring 1906 men stannar här bara till 1910 då han flyttar ned till Allégatan 13 och blir 
jästhandlare. 1908 flyttar slaktare Rickard Birger Hansson född 1877 hit och startar ett slakteri med 
butik i husets hörn. Han har kvar butiken till in på 1950-talet. 1923 flyttar Wienerbageriet in i huset 
och bagaren Karl Pettersson född 1899 som bor kvar i huset till omkring 1960. År 1923 inflyttar också 
bagaren Levin Larsson född 1874 i Gingri. Han köper fastigheten och bor kvar där till sin död 1967. 

Torstenssonsgatan 34 det vackra tornhuset rivs på 1970-talet för att ge plats för nya byggnader och i 
dag finns här servicehuset Duvan. På denna tid som fotot visar så är det bara grus på Torstenssongatan 
men däremot ser man att trottoarerna är stensatta. Det är en vacker vy att sitta att titta på med alla 
dessa trähus som fanns förr i tiden. I mina yngre år sprang man ganska så mycket i dessa kvarter när 
jag gick på Engelbrektskolan. Man passade på när man hade rast men det var inte mycket som fastnade 
på minnet om dessa byggnader. Synd bara att man inte var intresserad av det gamla när man var yngre 
och man skulle haft intresse för fotografering som jag har i dag. Har du bilder på gamla byggnader och 
även rivningsbilder så får du gärna maila mig på gamlaboras@murberg.se. Jag skulle vara väldigt 
tacksam om jag fick låna dessa bilder och skanna av och använda på min hemsida, www.murberg.se. 
Det kan vara diabilder, glasplåtar, papperskopior, negativ och även kan bilderna sitta i ett album. Hör 
av dig via mail och du har något av intresse. 
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