




Kvarteret Ugglan, gatuhusen tomt 5 och 6

Kommun: Karlstad
Socken: Karlstad
Beslutsdatum: 1993-06-30
Omfattning: Skyddsföreskrifterna omfattar byggnadernas exteriör 
samt huvudentréerna med tillhörande trapphus, där dekormåleri och fast 
inredning ej får förändras.
Funktion: Flerbostadshus och kontor.  
Ägare: Privat
Tillgänglighet: Byggnaderna är inte öppna för allmänheten. 

Lästips: Ronge, M, Det gamla Carlstad, Karlstad 1958.

I stadsdelen Klara i centrala Karlstad fi nns 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.

Allra först uppfördes det hus som i folkmun kom att kallas 
”Sockerslottet”. Det var dåtidens störste värmländske jordägare, 
Jonas Andersson på Trossnäs, som lät bygga huset åt sin dotter. 
1899 stod den vitputsade byggnaden färdig. Arkitekt var Carl 
Österman från Stockholm. Konstnären Olof W Nilsson dekorerade 
trapphuset med vägg- och takmålningar. 

Sockerslottet består av tre våningar samt källare och vind. 
Fasaderna är strikt symmetriska och har en välartikulerad 
putsarkitektur där de formgjutna gipsornamenten var tänkt att 
imitera sten. De mjukt rundbågiga fönstrens omfattningar är 
smyckade med klassiska arkitekturdetaljer. Byggnadens hörn 
är markerade av burspråksutdragna tornbyggnader som är rikt 
dekorerade. Små balkonger med gjutjärnsutsmyckade räcken 
markerar de viktigaste rummen. Sockelvåningen har en mörkare 
rusticering och entrén fi nns i en mittrisalit som sträcker sig upp 

över takfoten och avslutas i ett dekorativt gavelröste. Taket är 
belagt med svart falsad bandplåt. 

I entrén möts man av förgyllda pelare, kassettak och målningar 
föreställande stiliserade maskrosor. Lägenhetsdörrarna är 
påkostade med mönsteretsat matt glas. Mycket av den ursprungliga 
och fasta inredningen i form av snickeri- och stuckarbeten fi nns 
kvar i dag, tack vare att fastighetsägarna av pietetsskäl sett till 
att bevara den gamla miljön. Vid husets uppförande fi ck man 
belysning genom gasljus och uppvärmning från kakelugnar. 
Badrum och torrklosetter fanns också från allra första början. I 
källaren låg vaktmästarbostad, bagarestuga, tvättstuga, vedbodar 
och förråd. På vinden fanns torkrum för tvätt.   

Bostadshuset intill, Ugglan 6, uppfördes 1903 efter ritningar 
signerade av byggmästarna Jonson och Pettersson. Fasaden 
uppvisar stilen nyrenässans och 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 
gavelrösen 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.  
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