
Från Lund kommuns hemsida: 

 
Möllegatan 11 

Kvarnvingen 9 

Adress Möllegatan 11 

Byggnadsår 1906 

Byggherre snickarna Gust. Svensson och Lorents Landgren 

 

 

Gatufasad i rött maskinslaget tegel med inslag av formtegel i listverken och svartglaserat tegel i 

de från fönsterna utgående banden. Smalare lister som markerar bjälklagen och en kraftigare 

våningslist längs underkant övervåningens fönster. Vid vardera gaveln en frontespis med välvd 

överdel. Trappad gesims, i frontespiserna med formtegel. Centralt placerad körport och däröver 

en balkong med dekorativt järnräcke. Entréerna är belägna på gårdsfasaden i rött maskinslaget 

tegel. 

Huset innehöll tio lägenheter, mest ettor, och hade pappklätt sadeltak. Utrymmet mellan 

frontespiserna försågs 1912 med ett skifferklätt mansardtak och ytterligare några rum inreddes. 

Samtidigt tillkom balkongerna i anslutning till frontespiserna, som till sin utformning är snarlika 

den över körporten. Taket är nu klätt med brunmålad skivplåt och har en ståndränna. Vid en 

större renovering omkring 1977 inreddes även den resterande delen av vinden. De brunlaserade 

fönsterna sattes förmodligen in vid samma tillfälle. På gården fanns tidigare ett halvhus i tegel 

med tvättstuga och klosetter. 

 
 
 
 
 
 



 
Möllegatan 9 

Kvarnvingen 9 

Adress Möllegatan 9 

Byggnadsår 1906 

Byggherre murarna J Brandt och N Olsson

Trevåningshus med sidorisaliter och centralt placerad körport. Gatufasad i rött maskinslaget 

tegel med rikliga inslag av gult tegel i form av band i anslutning till fönsterna och som 

mönstermurningar mellan våningarna. Mönstermurningens utformning varierar något mellan 

mittpartiet och risaliterna. Trappad gesims med konsolfris. Murade fönsterbänkar. På tredje 

våningen en genomgående list längs fönsternas underkant medan den på andra våningen endast 

löper mellan risaliterna. Pappklätt sadeltak. Ursprungligen hade huset tolv lägenheter. 1920 

inreddes en till på vinden. Vid en större renovering efter ritningar av Bernt Nilsson och Göran 

Holm 1974-77 förändrades bl a kök, badrum och trapphus. De moderna brunlaserade fönsterna 

sattes förmodligen in vid samma tillfälle. 

 

 

Läs mer om områdets historia här: 

http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Jutahusen_med_omgivningar 


