Medlemsavgiften är 100 kr per person
och år. Du betalar enklast till vårt plusgirokonto 325516-3. Glöm inte att ange
namn, adress och gärna din e-postadress!
Vill du hellre betala kontant går det bra
att ta kontakt med vår kassör,
eller betala vid någon av våra aktiviteter.
Genom föreningen får du möjlighet att
engagera dig i olika arbetsgrupper eller
bilda en ny.
De grupper som finns just nu är;
• Loppmarknadsgruppen
• Möllegruppen - arrangerar aktiviteter
i samband med Möllornas dag den första
söndagen i juli.
• Julmarknadsgruppen
• Julkalendergruppen – arrangerar
adventskalender i 24 fönster

www.kvarntorgetsvanner.se

Kvarntorgets Vänner

Medlemsavgiften är liten.
Men vårt engagemang är stort.
Kom med och delta du också!

Nytt

Lär känna
dina grannar!
Kvarntorgets Vänner är en förening för de boende kring Kvarntorget samt för andra med anknytning
till området.
Föreningen har funnits sedan 2004.
Vi i Kvarntorgets Vänner arbetar
för att skapa gemenskap och för att
bevara och utveckla Kvarntorgets
unika miljö.

Våra aktiviteter:
• Loppmarknad under våren
• Grillkväll för medlemmarna
• Adventskalender i våra fönster
• Julgranständning 1:a advent
• Gammaldags julmarknad 2:a
advent.
• Våra årsmöten avslutas med ett
intressant föredrag.

En historisk miljö
som vi vill värna
Bebyggelsen kring Kvarntorget har gamla
anor. Redan på Lars Lindbloms karta från
1751 finns ett 20-tal tomter markerade.
De låg längs Vagnmansgatan och vidare ner
i Stora Norregatan fram till den nuvarande
Föreningsgatan. Flertalet låg längs Norregatan. Av det fastighetsregister som är kopplat till Lindbloms karta framgår att fem av
tomterna tillhörde medlemmar i det gamla
vagnmansskrået.Vagnmännen kan betraktas
som föregångare till dagens budfirmor. De
hade alltså hand om transporterna i staden.
Genom skrålagstiftningen hade de i princip

monopol på transporterna av gods inom
staden, men i viss mån också till och
från Landskrona. Den verksamhet som
vagnmännen bedrev krävde givetvis möjlighet att stalla upp hästar men också
att kunna köra in hästar och gods under
tak. Parallellt med körslorna drev man
jordbruk på mark som arrenderades ut
av staden.
Gårdarna som byggdes hade ofta den
traditionella skånska fyrlängade gården
som förebild, dvs med bostadshuset mot
vägen och vagnslider och andra uthus

mot den kringbyggda gården. Genom
en körport kom man in på gården. Till
skillnad från den rena landsbygden, där
gårdarna låg relativt fria, måste man här
anpassa sig till ett mindre utrymme.
Gårdarna lades därför tätt intill varandra
längs gatan.
Anledningen till att vagnmännen kom
att koncentreras till detta område var
troligen dels den nära tillgången på
betesmark och dels närheten till stadsporten.Vägarna till Malmö och Helsingborg strålade ju samman vid Norreport.
De övriga gårdarna i området beboddes av
hantverkare, och någon var handelsman.
Kvarnen som än i dag står på Kvarnbacken hörde till mjölnaren som bodde
strax intill. Kvarnen byggdes strax före
1750, årtalet 1737 är inskuret i en bjälke.
De äldre kopparsticken visar flera kvarnar runt Landskrona, men den som står
på Kvarnbacken är den enda som finns

kvar. Kanske tack vare de svenskamerikaner med rötter i Landskrona som donerade
pengar till möllans bevarande på 1920-talet.
De delar av kvarntorgsområdet som idag
ter sig mest genuina och ålderdomliga kom
att bebyggas relativt sent i förhållande till
vagnmansgårdarna. Från 1800-talets första
decennier finns uppgifter om hur en vagnmansgård i kv Biskopen börjar delas och
försäljas i mindre lotter.
Det tycks främst ha varit mindre bemedlade människor som fick sina bostäder här.
Successivt växte bebyggelsen fram i kvarteren Biskopen, Bikupan, Ganymedes och
Salpeterladan.
Detta skedde huvudsakligen under tiden
1850 – 1880 i samband med att Landskronas industriella uppsving tar sin början.
Du kan läsa mer om Kvarntorgets
historia på vår hemsida:
www.kvarntorgetsvanner.se

