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Värmländska byggnadsminnen 

Hybelejens gata 4 
 

 

 

Kommun:  Karlstad 

Socken:  Karlstad 

Funktion:  Flerbostadshus 

Tillgänglighet: Byggnaden är inte öppen för besökare.  

Beslutsdatum: 1993-06-30 

Beskrivning 

I stadsdelen Klara i centrala Karlstad finns kvarteret Ugglan, som i sin helhet uppvisar ett typiskt 
stadskvarter så som de byggdes runt om i våra svenska städer under det sena 1800-talet. Särskilt 
intressanta är de båda byggnadsminnesmärkta bostadshusen på Hybelejens gata 2 respektive 4. 

 

Bostadshuset på Hybelejens gata 4. Foto: Carina Johansson, Länsstyrelsen. 
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Länsstyrelsen i Värmlands län 
Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad 

054-19 70 00 
www.s.lst.se 

 

Bostadshuset på Hybelejens gata 4 uppfördes 1903 efter ritningar signerade av byggmästarna 
Jonson och Pettersson. Nyrenässansfasaden är uppbyggd av en markerad sockelvåning, två 
mellanvåningar samt en takvåning. Sockeln bär spritputs och är liksom sitt grannhus utförd med 
så kallad kvadermurning, vilket imiterar rustika stenblock. Övriga våningar bär en slät puts där 
fönstren fått kraftiga omfattningar i form av klassiska ornament. Byggnaden har en enklare fasad 
än sin granne, men får fortfarande en plastisk verkan genom triangelformade fönsteröverstycken, 
halvkolonetter, balustrader med mera. Det välvda plåtbeklädda takets siluett bryts upp av 
dekorativa gavelrösten vilka iklätts barockens detaljelement. Takfoten är utkragad och smyckad 
med tandsnittslist. Vid byggnadens gatuhörn är tre balkonger placerade, rikt dekorerade med 
räcken och konsoler i smidesjärn. Gårdsfasaden har en enkel slät ljus puts vilket var brukligt i 
stadskvarteren. 

Även detta hus uppvisar välbevarade interiörer och måleri i trapphuset av Olof W Nilsson. 
Lägenheterna har entré mot huvudtrappan, men som brukligt var, även en separat köksuppgång. 
Varje lägenhet var inredd med torrtoalett. Gemensamt badrum och tjänstefolkets torrtoaletter 
inrättades i gårdshuset. 

Skyddets omfattning i sammandrag 

Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadens exteriör samt huvudentrén med tillhörande trapphus, 
där dekormåleri och fast inredning ej får förändras. 

För fullständiga skyddsföreskrifter, kontakta Länsstyrelsen. 

Lästips 

 Ronge, M, Det gamla Carlstad, Karlstad 1958. 

Ändringsinformation 

Datum: Kommentar: 

2007-11-09 Första versionen - huvuddelen av informationen hämtad från tidigare 
byggnadsminnesbeskrivningar. 

2011-08-10 Ändring i texten första stycket rad 8 sid. 2: ”gavelrösen” ändras till 
”gavelrösten” 
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