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4.3 Område B
Område B sträcker sig från Stortorget, via Lilla Torg ner till Gustav Adolfs torg 
och vidare ner förbi Triangeln till Möllevångstorget. Mellan Stortorget och 
Triangeln är stråket gågata. 

4.3.1 Inledande beskrivning av platserna
Stortorget

Stortorget anlades 1538 och var länge en viktig marknadsplats i Malmö 
för handel med kreatur. Det var också här Malmöborna hämtade sitt vatten. 
Centralt på torget står kung Karl X Gustaf staty. 

Stortorget har idag en karaktär som ett evenemangstorg där det vid 
exempelvis Malmöfestivalen samlas mycket folk. Nästan halva torget upptas 
av parkering.

Lilla Torg
Intill Stortorget ligger Lilla torg. Det grundades i slutet av 1500-talet och 

har varit en plats för torghandel. Försäljarna hade då bodar på torget som så 
småningom byggdes om till riktiga hus. För att få ordning kring torget och 
handeln byggde man en saluhall över hela torget i början 1900-talet. Den 
stod där fram till 1965 då den revs och torget fick det utseende det har idag. 
Saluhallen ligger nu i ena hörnet av torget där det tidigare låg ett tryckeri. 

Idag präglas inte torget av handel utan snarare av caféer och restauranger 
och så fort vädret tillåter kommer uteserveringarna fram. 

Gustav Adolfs torg
Torget anlades i början av 1800-talet då Gustav IV Adolf var kung, därav 

namnet. Över torget finns ett tydligt gångstråk som förbinder den norra och 
södra delen av gågatan med varandra. Väster om torget gränsar slottsparken 
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och på torget finns det flera stora träd, en liten gräsyta och en vattenspegel. 
I torgets östra kant finns det fyra fontäner och i ”parkdelen” finns det flera 
olika sittmöjligheter i form av bänkar och kanter. På torget finns en byggnad 
som inhyser en kiosk och en restaurang och intill finns det stånd med 
blomsterförsäljning. 

Mellan parken och torget stannar många av linjebussarna och hela torget 
omgärdas av trafikerade gator i norr, öster och söder. 

Möllevångstorget
Namnet Möllevångstorget kom från den tid då staden fortfarande ägde 

åkermarker utanför staden, så kallade vångar. På vången där torget nu ligger, 
fanns väderkvarnar, möllor, därav namnet.

Den nuvarande bebyggelsen kring Möllevångstorget står i stort sett intakt 
sedan början av 1900-talet. Torget ramas även in av trädplanteringar längs med 
den norra och södra sidan. På torget finns det en kiosk och nästan dagligen 
finns här en stor grönsaks- och blomstermarknad. Det ligger även en hel del 
restauranger i byggnaderna runtom torget. Torget kantas av trafikerade vägar 
runt om.

Stråket
Stråket består av Södergatan som går från Stortorget, till Triangeln där 

det fortsätter ner till Möllevångstorget på Södra Förstadsgatan. Första delen 
är gågata som kantas av framförallt modebutiker och de stora kedjorna. Här 
kan du hitta allt från kläder och skor till inredning och blommor. På Södra 
Förstadsgatan, som går mellan Triangeln och Möllevångstorget, körs det 
mycket bil och gångtrafikanterna är förpassade till trottoarer. Den delen av 
stråket kantas av en annan typ av affärer. Här är det mycket second hand 
butiker för både kläder, porslin och kuriosa, boutiquer med lite exklusivare 
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kläder, guldaffärer, elektronikaffärer som inte tillhör kedjor, samt några 
livsmedelsbutiker och resebyråer. 

Stortorget under Malmöfestivalen.

Gustav Adolfs torg

Lilla Torg

Marknad på Möllevångstorget.
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4.2.2 Flanörens blick
Stortorget

Det är vardagseftermiddag när jag sätter mig ner på en bänk på Stortorget. 
Nästan alla bänkar är upptagna utom den jag väljer och den bakom. Härifrån 
har jag bra uppsikt och kan obesvärat spana in de som passerar. En äldre kille 
i ljusa jeans och vitt linne sätter sig bredvid mig nu, men på ett ok avstånd, vi 
känner inte varandra. Vi har dock samma utsikt vilket är statyn med en häst 
och en kung. Vid statyn står ett gäng yngre killar med invandrarbakgrund 
och läser om torgets historia. Framför statyn har man rullat ut en matta med 
Stortorget och dess närmsta omgivning på och fyllt på med citat och förslag på 
förändringar av torget. För detta är ett torg som idag enbart lever upp någon 
gång då och då, som när här byggs en scen på Malmöfestivalen eller när det på 
vintern byggs en isbana. Dessa aktiviteter lockar mycket folk från hela Malmö. 
Idag är det några äldre damer och en hel del turister. Jag känner mig rastlös och 
min blick dras mot ljuset bakom träden på parkeringen. Jag går dit.

Lilla Torg
Att komma in på Lilla Torg från Stortorget är som att få allt man önskar sig. 

Här rör det sig mycket människor hela tiden och det är fullt på uteserveringarna. 
Det är allt från turister, till kostymklädda affärsmän, strikta kvinnor i klackar 
till de yngre blonda yrväderna med stora väskor. Uppenbarligen är det hit man 
ska gå för att äta, dricka och skvallra. Eftersom jag är själv, väljer jag att sätta 
mig på torgets lilla utböling, musikaffärens caféservering. Här finner jag en 
annan publik, nämligen de lite äldre bluesherrarna. Bredvid mig sitter tre män 
med vad jag gissar är arabiskt ursprung och diskuterar något jag inte förstår. 
De ser ut som sådana farbröder som alltid går klädda i skjorta, blanka skor och 
spelar boule, ja det är något franskt över dem. 

Var man än sitter på Lilla Torg har man god uppsikt och bakom varje 
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hörn lockar något nytt. Jag är inte ett dugg förvånad över att det här är ett 
populärt torg bland både nya och gamla Malmöbor. Frågan är bara var de som 
inte utstrålar pengar och makt är? 

Stortorget

Stortorget Lilla Torg i bakgrunden

Lilla torg
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Gustav Adolfs torg

Gustav Adolfs torg

Gustav Adolfs torg

Gustav Adolfs torg

Stråket, gågatan Trappan vid kanalen
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Gustav Adolfs Torg
När jag kommer fram till torget är jag trött i benen och vill sätta mig ner 

en stund. Det slår mig efter ett tag att jag noga överväger var på torget jag 
tänker vila mina ben och istället betrakta min omgivning. Skulle jag sätta mig 
under trädet, fast det är ju missbrukarnas plats. Eller vid vattenspegeln, men då 
hamnar jag lite långt ifrån och bland nyfikna barn. I gräset? Nä, jag ville inte 
bli smutsig. Men på kanten, den verkar populär. Men då får jag antingen sätta 
mig bland de unga emokidsen som skränar högt eller så hamnar jag för nära 
saxofonisten. Till slut hittar jag en lucka där jag både har utsikt över stråket och 
bänkarna mittemot. 

Bredvid mig på stenkanten matar en mamma sitt barn och plötsligt 
kommer en okänd gubbe fram och börjar busa lite med den lilla flickan som 
ännu är för liten för att prata. Gubben ser inte farlig ut men inte heller som om 
han har haft ett helt enkelt liv. Mamman tittar skeptiskt men säger ingenting 
utan låter mannen beundra och busa med flickan lite. Ett spontant möte mellan 
främlingar. Mamman var tillräckligt trygg på platsen för att låta någon närma 
sig hennes barn.

På bänken mittemot mig sitter tre unga tjejer intill två äldre damer som 
förmodligen bara sprang på varandra men satte sig ner för att prata en stund, 
samt en äldre afrikansk man med vitt krulligt hår. 

Stråket
Jag passerar oändligt många affärer och får hela tiden se vart jag går för 

att inte krocka med någon. Utanför en butik som uppenbarligen säljer päls står 
ett gäng ungdomar och protesterar mot detta. De skriker mig i örat när jag 
flyter förbi och jag ser hur de äldre jag möter lyfter sina ögonbryn och viskar. 
Jag fortsätter över kanalen där många har stannat för att ta sig en glass på 
trappan i solen.
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Till slut har jag hamnat framför Hilton och det kända köpcentret 
Triangeln. Här är en brytpunkt på flera sätt. Gågatan slutar här i ett nedsänkt 
torg. Plötsligt blir jag medveten om stadens buller med den tungt trafikerade 
gatan som nu delar av min färdväg ner mot Möllevångstorget. Det blir tydligt 
hur många olika typer av människor som bor i Malmö. Är det så att utbudet 
av affärer längs med stråket lockar en viss typ av människor men inte andra? 
Min vandring längs med stråket har hittills inte gett intryck av mångfald, utan 
jag kunde ha gått på vilken gågata som helst, i vilken stad som helst. Men nu 
vid Triangeln möts jag av barnvagnar och unga mödrar. Jag ser de utslagna 
knarkande trasiga, de spanande invandrarmännen och mina svenska systrar 
och bröder har satt sitt mål och skyndar raskt vidare. Jag har också ett mål och 
promenerar vidare ner på Södra Förstadsgatan.

I korsningen vid Friisgatan hittar jag ett konditori. Här finns gott kaffe, sol 
och trots att det är mycket trafik runt omkring är det ändå väldigt mysigt. Man 
känner pulsen, jag är i staden. Min utsikt är även St. Johanneskyrkan, en vacker 
jugendkyrka byggd 1906 som nu är under renovering. Bakom kyrkan pågår 
bygget med citytunneln. Här på konditori Ambrosio behövs inget sällskap för 

Södra Förstadsgatan
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att kännas sig bekväm eller underhållen. Hela tiden strömmar folk förbi och 
det finns alltid något att titta på. 

Mannen vid bordet bredvid har gjort sig hemmastadd. Han har tagit av 
sig sina skor och lagt upp dem på stolen som han har ställt framför sig. Där 
han sitter med konditoriets fönster i ryggen har han full uppsikt över hela 
korsningen och på alla som passerar. En ung kille med häng på jeansen går 
förbi och tappar sitt paket med cigaretter. Mannen utan strumpor och skor 
påkallar hans uppmärksamhet och killen plockar upp paketet och rusar vidare. 
Mannen fortsätter att sola och förmodligen spana runtomkring bakom sina 
solglasögon. Det här är en man som jag säkert skulle kunna kalla invandrare 
men han kan lika gärna ha bott här de senaste 30 åren. Är man invandrare då? 
Hur länge är man invandrare? När bli man sig själv? När är man en man av 
utländsk härkomst och när har man bara mörka anlag? Jag vet inte.

Förbi mig och mitt kaffe svischar det förbi unga bohemer, sportiga 
cyklister, affärsmän vars slipsar ligger på axeln, kvinnor i höga klackar och korta 
kjolar, mamma med barnvagn, väldressad ung kille med mellanösternpåbrå 
tillsammans med en förmodad landsman som bär jeans och sliten t-shirt. Den 

Konditori Ambrosio St Johanneskyrkan i bakgrunden
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ene ser svensk ut, vilja smälta in och lyckas ganska bra. Den andre ser ut att inte 
ha påbörjat sin indoktrinering i det svenska samhället där jobb är vägen till en 
framtid som inte innebär ett lika stort utanförskap. Det fortsätter såhär hela 
tiden, hela tiden nya människor och nya stilar. Och aldrig står det stilla. Det 
är ett stökigt stråk men levande, både lite farligt, spännande och tillbakalutat. 
Att detta är ett viktigt stråk at färdas på om man ska söderifrån mot Triangeln. 
Men här finns också annan kommers och få kedjor och inga varuhus. 

Möllevångstorget
När jag kommer fram till Möllevångstorget är det ovanligt lugnt. Vid 

mina tidigare besök har här kryllat av utländska män som vill sälja frukt och 
grönt, som skriker ut sina erbjudanden och fullt med människor som är där för 
att handla, träffa folk eller bara insupa den exotiska stämningen. En hektisk 
marknadsdag försvinner man i massan, idag råder det ingen trängsel. De som 
är här och handlar idag är främst äldre och småbarnsmammor. Jag gissar att 
det är de som har tid att handla på marknaden på förmiddagen då de inte har 
något jobb att passa. 

Hela tiden rör det sig folk över torget, människor som jobbar, bor eller 
bara rastar sin hund. Ölserveringarna är populära hak lite senare på dagen för 
de unga kanske mer medvetna malmöborna. 

Sittandes försjunken i mina tankar kring de olika förbipasserande 
människorna får jag syn på en vakt vid den nybyggda Sibyllakiosken. Vad gör 
han här? Jag gissar att han ska ha ett öga på de små grupper av missbrukare 
som antingen sitter på Sibyllakioskens servering eller vid torgets staty över 
arbetarmalmö. Här finns även en offentlig toalett som jag gissar är ett populärt 
tillhåll. Vaktens patrullerande ger mig en obehaglig känsla men kanske är hans 
närvaro nödvändig då Möllan inte alltid har rykte om sig att vara en mjuk och 
trevlig plats. 
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Möllevångstorget

Möllevångstorget

Möllevångstorget Möllevångstorget

Möllevångstorget

Möllevångstorget
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4.2.3 Analys av det fysiska rummet
Stortorget
Aktivitet

Nödvändiga aktivteter som pågår här är människor på väg till jobb i 
byggnaderna som ligger kring torget. Många passerar även torget på väg till 
och från stationen som inte ligger långt ifrån. En del av dem kan säkert räknas 
in till de valbara aktiviteterna beroende på varför man väljer den här vägen 
över torget (om det är för att man måste eller valbart).

Valbara aktiviteter på torget är annars att sätta sig ner på bänkarna eller 
vid statyn för att läsa en tidning. En del väljer att sätta sig ner på torgets bänkar 
eller vid statyn för att läsa tidningen eller en bok. På sommaren är här soligt 
och varmt vilket gör att många sätter sig ner för att titta på folk. Det är många 
besökare som vill bli fotograferade på torget. I vintras fanns här en isbana 
som lockade många småbarn med föräldrar och enstaka mor/farförälder att 
sysselsätta sig ett par timmar. I somras fanns här en utställning över förslag 
på förändringar av torget. Det räknas som sociala aktivteter. De sociala 
aktiviteterna ökar på sommaren då fler människor och framförallt besökare 
vistas här. 
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Rummets form
Torgets form är spridande då husen ligger långt ifrån varandra. Det 

upplevs även som segregerat då funktionerna på torget är åtskilda och 
människor kommer aldrig nära varandra. Platsen är inbjudande då det ligger 
lättillgängligt och det finns flera entréer. 

Lilla Torg
Aktivitet

De aktiviteter som pågår här är på många sätt valbara och sociala 
aktiviteter. Runt om hela torget ligger det restauranger och caféer, och på 
sommartid växer de ut på torget med sina uteserveringar. Här är mycket folk 
kring lunch och på kvällar och helger. 

Rummets form
Lilla Torg är en samlande plats med korta avstånd och tydlig rumskänsla. 

Skalan gör det lätt att överblicka och avläsa. Torget är inbjudande med alla sina 
caféer och serveringar. Torget öppnar upp och man kan både se in och ut.
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Gustav Adolfs torg
Aktivitet

Nödvändiga aktiviteter på torget är vanliga då stråket över torget 
förbinder gågatan i norr och söder. I torgets östra del finns även en busstation 
där människor väntar på att ta sin buss. Sociala aktiviteter är att många väljer 
att sitta längs med stråket och iaktta andra människor. Valbara aktiviteter där 
folk sitter eller står antingen i solen eller i trädens skugga i parkdelen gör det 
också möjligt till sociala aktiviteter när man iakttar sin omgivning. 

Rummets form
Torget skulle kunna bedömas som utspritt med tanke på storleken men 

eftersom torget ändå har en stor dragningskraft med flera funktioner och 
entréer och öppna fasader mot torget bedömer jag det ändå som samlande.

Gustav Adolfs torg är integrerande med många olika funktioner. Rummet 
är inbjudande då det är lättillgängligt och det finns gott om möjligheter att 
stanna upp längre stunder samt att byggnadernas entréer ligger mot torget och 
med publika bottenvåningar.

Platsen är öppen med en tydlig riktning i och med stråket.
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Stråket
Aktivitet

Nödvändiga aktiviteter som att ta sig från punkt a till punkt b, exempelvis 
de som arbetar i någon av affärerna längs med stråket. Södra Förstadsgatan 
är en viktig transportled. Många väntar på bussar vid Triangeln. De valbara 
aktiviteterna utgörs av folk som går här och shoppar, sätter sig på något av 
caféerna eller bänkarna som främst finns på gågatan. Längs med stråket så 
träffas folk också men mest är det en passiv kontakt. Det rör sig hela tiden 
människor och det finns plats för iakttagelse men få aktiva möten. Från 
Triangeln och ner till Möllevångstorget är det svårare att hitta bra sittplatser. 
De sociala aktiviteterna sker främst på torgen längs med stråken som jag redan 
har tagit upp. Även här är det lättare på gågatedelen för sociala aktiviteter att 
ske. Söder om Triangeln uppstår många sociala aktiviteter i väntan på bussen. 

Rummets form
Rummet är samlande på så sätt att det anses som ett centralt stråk med 

mycket handel. Här är alltid mycket folk dagtid. Det är ett inbjudande stråk med 
entréer lagd mot stråket och publika byggnader. På gågatedelen ligger många 
av de större kedjorna, både inom kläder, skor, restauranger och andra varor. 
Söder om Triangeln är det mer udda butiker, second hand och antikviteter. 

Stråket känns öppet då det längs med hela stråket finns möjlighet att 
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antingen komma in eller smyga ut. Stråket är integrerat då det längs med hela 
stråket finns olika funktioner som lockar människor i olika åldrar och från 
olika delar av staden. Karaktären på stråket som inte är ett så brett rum gör 
också att man kommer nära andra människor, rent fysiskt.  

Möllevångstorget
Aktivitet

Nödvändiga aktivteter består av människor som tar sig över torget för att 
nå andra målpunkter och de som jobbar på torget. Valbara aktiviteter består 
i handel på torget, vilket också leder till sociala aktiviteter. Folk kommer hit 
för att titta på marknaden då den bringar mycket folk, men också sker det 
sociala kontakter mellan köpare och säljare. Här finns en kiosk samt en del 
uteserveringar som också lockar till valbara och sociala aktivteter. 

Rummets form
Rummet är samlande då det är torg som drar till sig folk, byggnaderna 

ligger tätt och har entréerna vända mot torget. Torgytan används också mycket 
vilket gör rummet inbjudande. Dock är torgets väggar separerade från torget 
med vägar mellan. Det som händer i affärerna och butikerna har lite med 
torget att göra. 
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4.2.4 Sammanfattande reflektion
I hela området vistas det mycket människor dagligen. Det ger upphov 

till att en stor mängd möten sker hela tiden. Det är svårt att undvika möten, 
dock är de ofta korta och anonyma och leder sällan till något mer än en visuell 
kontakt vilket har att göra med att människor här är i ständig rörelse.

I området har varje torg sin speciella karaktär. Stortorget är 
evenemangstorget, Lilla torg är cafétorget, Gustav Adolf som är mötestorget och 
Möllevångstorget som är marknadsplatsen. Stråket som förbinder de här olika 
plasterna skiftar också karaktär. Varje plats karaktär och de omkringliggande 
funktionerna lockar olika människor. Stråket från Stortorget till Triangeln är 
präglat av kommers som gör det svårare för möten att uppstå mellan olika 
livsstilar. Förutom att de flesta som rör sig här är upptagna i tankarna med vad 
nästa inköp ska bli, så är det också så att de stora kedjorna och varuhusens vill 
locka till sig sin målgrupp. Andra grupper syns inte alls till, men jag träffar på 
några av dem längre ner, söder om Triangeln. 

Det finns här en tydlig koppling mellan de funktioner och aktiviteter som 
finns längs med stråket och var människor rör sig. Gustav Adolfs torg är ändå 
ett bra exempel på en plats där flera olika livsstilar möts. Det beror på att torget 
innehåller många olika typer av rum, både fysiska och sociala, som i sig lockar 
olika grupper, men de vistas sida vid sida på samma torg. 

En vän till mig sa vid ett besök i Malmö att Gustav Adolfs Torg kunde 
liknas vid en vårbäck, där människorna strömmade ut över torget och varje 
litet hinder, fontän, gatumusikant eller telefonförsäljare blev som en sten i 
bäcken som vattnet måste passera och byta riktning. Jag tycker att det är både 
en poetisk och rätt sann bild av torget. Denna bäck av människor utgör en ådra 
av liv och rörelse. Men för att människor ska röra sig över större områden och 
att möten över gränserna ska kunna ske måste det finnas fler funktioner än 
enbart sådana som är relaterade till handel. 
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Möllevångstorget Gustav Adolf torg
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På Södra Förstadsgatan har man länge kunnat hitta billiga lägenheter och 
affärslokaler. Kanske är det det som har gett gatan dess karaktär. Låga hyror i 
centralt läge. Det lockar olika typer av människor exempelvis ”kreativa”, unga, 
invandrare och studenter, alltså till stor del grupper med låg inkomst. Den 
brokiga sammansättningen ger en spänning i staden och att gå omkring här gör 
att man blir medveten om människors olika uttryck. Här ser inte alla likadana 
ut och lever inte heller likadana liv. I den här delen av stråket finns det fler 
bostäder än vad det finns i stråkets norra del, där det finns mer kontorslokaler. 

Här upplever man redan nu en början på gentrifiering med en höjning 
av lokalhyrorna vilket gör det svårt för små privata butiker att klara av att 
betala hyran. Istället vill större företag flytta hit och det hänger samman med 
byggandet av Citytunneln och en uppgång vid St. Johanneskyrkan. Risken är 
stor att det leder till en minskad mångfald i handeln och i de människor som 
vistas här. Idag finns det en blandning av människor med olika ursprung på 
Södra Förstadsgatan som försvinner när man kommer till gågatan. De här 
platserna har något som lockar flera olika sorters människor än resten av 
området och det är på väg att försvinna. Dessutom ger en ökad del kontor i 
centrum också en minskad mångfald i aktiviteter på olika tider på dygnet.
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