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Lugnets historik 
 
Lugnet kallas området mellan S:a Förstadsgatan, Drottninggatan, Kaptensgatan och 

Föreningsgatan. Namnet Lugnet kommer från värdshuset ”Lugnet” som låg i kvarteret Elefanten 

redan år 1833. Där ligger nu Tullverket i korsningen S. Förstadsgatan/Storgatan. På den tiden 

uttalades Lugnet ”Longned”! 

Brogatan, Bolagsgatan, Storgatan, Kasinogatan S. Långgatan, Ö. Kanalgatan, V. Kanalgatan är de 

gator på Lugnet som finns kvar idag, några avkortade på grund av ”våra” hus. De gator som revs 

var Stålgatan, Rörgatan, Kolgatan, Flodgatan och Brunnsgatan. Ett av kvarteren på Lugnet hette 

Lärkan och låg inom ”vårt” område. Fågelnamn på kvarteren var flera, t.ex. Trasten, Orren, 

Gamen, Fasanen osv. Även djur och fisknamn fanns. 

1833 ägdes Lugnet av advokaten vice häradshövding Grothe. Då var Lugnet omgivet av väldiga 

diken med häckar av pil och inom området på den norra sidan utbredde sig Grothes damm. På 

södra sidan en vacker äng och mot norr sträckte sig åkerfält ner till kanalen och lämnade 

utsikten fri över staden. Åt öster fanns en vacker lund av almar - där kvarteret Orren ligger idag, 

vilket ungefär innebär på lekplatsen framför MKB-huset på Lugna gatan 42. 

Lugnet såldes 1839 till Frans Henrik Kockum för 3000 riksdaler. Vid denna tid byggdes en 

tändsticksfabrik på Lugnet. Kockum hade 1840 startat Kockums Gjuteri på andra sidan Södra 

Förstadsgatan. 

1858 såldes byggnadstomter av Kockum åt de inflyttande för ett pris som då betraktades som 

kolossalt högt. 

År 1863 fanns det 144 stycken hus på Lugnet. Många av husens innevånare sysslade med 

husdjursuppfödning för eget bruk. Man hade då en eller ett par grisar, några hönor eller duvor. 

Myndigheterna försökte motarbeta denna djurhållning beroende på de sanitära olägenheterna - 

dock utan någon synbar framgång. 

Folkmängden i Malmö var 21 889 personer år 1865 och på Lugnet 2 008. Befolkningen på 

Lugnet mellan år 1863 och 1882 motsvarade en sjättedel av Malmös totala ökning. Det var under 

denna period Lugnet hade sin största tillväxt. Folkmängden ökade då från 2 008 till 5 214. År 

1913 hade Malmö 95 821 innevånare och Lugnet 5 363. 

En stor del av Lugnets innevånare var ”arbetskarlar” och ”pigor”, oskolad arbetskraft utan 

anknytning till de traditionella hantverksyrkena. Omsättningen på bostäderna var hög. 

Kring 1860 får Malmö järnvägsförbindelse norrut, hamnen upplever ett kraftigt uppsving. 

Kockums byggde varv och blir stadens dominerande industri. Malmö har hela 61 industrier som 

sysselsätter 1 256 arbetare. 

Gamla Staden är fullbyggd. Industrierna behöver folk och efterhand uppstår nya bosättningar 

utanför kanalerna. Lugnet blev den första. Jordbruksrationaliseringar och missväxt på 

landsbygden var en bidragande orsak till att folk började flytta in till Malmö. 

Utifrån sett var Lugnet en ringaktad stadsdel. Husen var små, smutsiga och gatorna mörka utan 

stenläggning. Det låg en ständig odör av garvsyra, kålsoppa, ”gödselgropar”, ruttna sopor etc. och 
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orenligheten var svår. Den sanitära sidan var inget upplyftande. Kloaker var ett okänt begrepp 

och all lort åkte ut i rännstenen. Rännstenarna ledde ut i ”gropen” och vidare ut i kanalen. Det 

var ofta stopp. Översvämningarna på våren vid töväder var ett otrevligt problem. Stanken 

trängde in i både bostäder och affärer. 

Denna orenlighet bidrog sannolikt till den rödsotsepidemi som härjade åren 1879-1882. 

Epidemin drabbade Lugnet värre än någon annan stadsdel. Stadens myndigheter tvingades nu 

att se över de miserabla förhållandena. Det gick långsamt och det var motigt att förbättra den 

sanitära miljön. 

Vad det gäller sedligheten så fanns det på Lugnet före 1890 ett stort antal ”oäkta” barn. En 

samtida läkare berättade att ”den lösa befolkningen” som bodde på Lugnet lätt gav anledning till 

ett lättsinnigt leverne. 

Mellan åren 1882 och 1890 ökade innevånarantalet i kvarteren Elefanten, Laxen, Ripan, Gladan 

och Näktergalen. Det är främst i yttre kvarteren som invånarantalet ökade där man byggde 

högre flerfamiljshus. 10 personer i ett 20m2 hus var vanligt. 1890 fanns det 247 hus på Lugnet. 

Toaletter på gården. De flesta av husen hade även vattenpump på gården. Vattenledning var 

ännu vid sekelskiftet ovanligt. Fanns det en tvättstuga var taket så lågt att man inte kunde gå 

upprätt. I mitten låg mest mycket små envåningshus. 

Lugnet utvecklades vid sekelskiftet till en lugnare stadsdel. De sanitära förhållandena 

förbättrades sakta, staden växte och servicen trängde till och med in i arbetarstadsdelarna. Efter 

sekelskiftet hade Lugnet små livsmedelsaffärer i varje kvarter. Männen fick råd att gå på krogen 

men kvinnorna fyllde ”fritiden” efter fabriken med hushållsarbete. Av krogarna var det 

utvärdshuset ”Ettan” på Södra Långgatan som var mest populär. Där dracks det bira och 

tuggades på sekelskiftets jordnötter- s.k. värakoddar vilket var kokta gettestiklar. Lär ha smakat 

som leverpastej. 

Idyllen kommer så småningom. Midsommar var en av årets höjdpunkter. Då samlades man och 

hade gårdsfester. Äppelträden och prydliga täppor började gro mellan husen. 

1907 byggdes i kvarteret Ripan en Saluhall. Den innehöll 98 små butiker och i källarplanet 10 

fiskbutiker samt 32 förvaringsrum. Byggnaden finns ju än i dag. 

Resten vet vi. 1960 byggdes de första nya husen. Kommunens politiker och byggjättar kastade 

lystna blickar på Lugnets idyll. Beslutet att jämna arbetarstadsdelen med marken fick häftiga 

mothugg men äppelträd och envåningslängor stod sig slätt mot moderna tiders 

expansionshunger. Marken som en gång styckades upp åt fattiga arbetare var värd guld. 

 

 

 


