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Mårtenstorgetlg5T. I bakgrundensyns ett klo€ktorn och en mur. Bakom muren lågKöttbesiktningsbyrån som kontrollerade att köttetvarfärskt.

Det var en SånS ett torgooo

De flesta av er har såklart
redan listat ut att ilet ovan
niåi.mnda torget är Stortor-
get Här ha.r Lundabor ge-
nom å.rhundradena rlisku-
teraL konsumerat, demon-
sterat, manifesterat, musi-
cerat, parkerat, och ot?ickt
nog arkebuserat

-Vi tyckte att det sak-
nacles en samlad över-
blick av de viktigaste tor-
gen och platserna i Lund.
Vatl hax de anv2ints till och

vad fa.nns rl?ir innan, säger
Bengt Karlson om tillkom-
sten av boken "Torg och
platseri Lund'l

Stortorget är det torg
i Lund som i såixklass haft
fl est fu nktioner: tingsplats,
galgplats, marknadstorg,
rådhustorg, processions-
torg, busstorg och krogtorg.
Det var Lunds första och
största kommersielia plats
med handelsbodar och se-
naxe köpmansgåxdar.

-Stortorget är tillsam-
mans med Domlsrkan det
äldsta av Lund vi ha.r kvar.
Hiir samlades <ten politiska
och religiösa makten, säger
Bengt Caxlsson.

Vad är Stortortet f& ett
torgidag?

-Det iix fortfarande en
politisk plats med manifes-
tationer och Rådhuset in-
ti]]. Det är också en kultu-
rell samlingspunkt genom
Natwåiktarna och Stadshal-
len med sitt scentak och tu-
ristbl'rån.

.Mårtenstorget r/ar ett ren-
odlat handelstorg och in-
nan dess odlingsmark,
med bland annat.humle.

Fiili{"ä,j

BengtochConny
Karlsson
L Författarna titl "Torg och
platser i Lund" har enskitt och
ti[sammans gett ut 25 skrifter
och böcker om Lund. Därtitl 150
artiklar om staden.

I Ttoligen fanns håir också
l. en damm med karpodling,

I enfgtförfattarna"
I Att platsen förvandla-
I des til] ett handelstorg kan

I vi tacta Jöns Petter Borg
I för, en penningstark f?irg-

I fabrikör som gett namn åt
I kvarteret oeh paxkerings-

I 
husetFärsaren.

I Han ogillade id6n an
] Petriplatsen vid nuvaran-
I de stadsbibliotek skulle
I fti nanaastorg nåi"r det blev
I förtrangtbland stånden på

I StortorgetvidPetriplatsen
i Iåg hans föriiJdra.r begrav-
j da och tlärför köpte Jöns
I Petter Borg odlingen och
I skiir}te dentill Lunds stad-
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På Mårtenstorget uppför-
des 1917 ett klocktorn som
revs när Konsthallen upp-
fördes 1957.

- Det va.r en förlust, säger
Bengt Karlsson.

lntresset för Lunds histo-
ria iix enligt Bengt Carlsson
stort i a1la åldersgrupper.

-Jag Uor att man tycker
det ?ix viktigt med stadens
identitet. Man kopplar
samman den med sin egen,
säger han.
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r ... som i folkmun kallades för Stora torg.
Nu finns detta och många andra plat-

ser i Lund dokumenterade i en ny bok av
författarduon Bengt och Conny Karlsson.

Carlssons trädgård söder om Mårtenstorget. ldyllen för-
svann 1967. Vykort från 4o-talet.

Storkällaren, "Storken"med krögarna Carl-Gustaf och Maj-
Britt Löfqvist inför stängningen 1991.

Den första store byggnaden vid Bantorget var Grand Hotel,
som invigdes1899. Från vykort.


