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(fig. 1) Bygglovsritningar från 1891 för Gripen 17.

Inledning
Det här dokumentet är en överskådlig fasadbeskrivning av bostadshuset på Gripen 17. Den
bygger på den översiktliga inventering av kulturmiljöer på centrumhalvön som görs av
Luleå Kommun under hösten 2015 och våren 2016 samt arkivmaterial från stadsarkivet samt
bygglovsarkivet. Dokumentet är tänkt att fungera som underlag vid detaljplanering.
Bostadshuset på Gripen 17 fick bygglov 1891 (fig. 1), fyra år efter branden. Huset är också
känt som det Erikssonska stenhuset efter byggmästare O Eriksson från Skara som lät uppföra
det. Som arkitekt anlitades E Hjelm från Sundsvall. Vid den här tiden var nyrenässansen
den dominerande arkitekturstilen. Synligt tegel och naturstensdetaljer blev populärt med
förebild i tidig tysk eller fransk nyrenässans och sengotik. Markerade mittpartier alternativt
sidopartier, hörntorn med takspiror och takdekorer i gjutjärn är andra kännetecken för
nyrenässansens stadsarkitektur. 1890-talets nyrenässans var i sitt utryck lite friare att
välja form och material än den nyklassicistiska stenimitaionsarkitektur som dominerat
1800-talsarkitekturen. Byggnaden började mer framträda som en egen individ än som del av
en gatuvägg i en del av ett kvarter.
Erikssonska huset var när det byggdes antagligen ett av de största, mest påkostade och
imponerande bostadshusen i Luleå.
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(fig. 2) Gripen 17 i originalutförande.

(fig. 3) Gripen 17 idag.
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Fasad mot gatan
Byggnaden har fyra våningar där varje våning har en egen karaktär. Huskroppen har en
svag antydan till mittrisalit med pilastrar som hörnavslut. Från andra våningen markeras
varje sektion av pilastrar och avslutas i takfoten med de romerska kapitälens bladverk och
blommor. Fasaden är symmetriskt uppbyggd och har kraftfulla listverk och omfattningar.
Fönstren placeras i grupper om en, två och tre, på så sätt kan viktiga rum framhävas.
Fönstren på första, andra och tredje våningen är alla relativt nya aluminumklädda fönster.
Fasaden är av puts och tegel. Teglet ligger i blockförband, det vill säga murförband med
omväxlande koppskift och ett löpskift placerade lodrätt över vartannat skift. Den är fogad
med så kallad ”snedfog”.

Våningsvis beskrivning.
• Hög sockelsten med olika fönstertyper från olika tider, bland annat ett källarfönster med
smidesgaller (fig.4). På grund av de olika fönstertyperna är sockelns olika fönster beskrivna i
ett eget stycke.
• Första våningen har en enklare utformning och portarna var troligtvis mer utmärkande
från början. Den södra porten har galler. Kanske hade den en indragen portdörr tidigare som
en sluten entré. Under 1800-talet skulle dörrar och fönster ges en djupverkan, vara indragna
och målade mörkbruna. Fönstrens överstycken i första våningen är här runda med en
T-formad post och tre bågar.
• Andra våningen markeras tydligt med ett horisontellt listverk, utkragning av muren
som putsats. Andra våningens fönsteröverstycken är raka med korsande mitt- och tvärpost.
Fönster med en central plats i huskroppen ges extra kraftfullt skulpterade detaljer i form av
mindre pilastrar och frontoner.
• Tredje våningens fönster har även de kraftfullt skulpterade detaljer och frontoner, i form
av triangel- eller segmentformat krön och enklare voluter. Här finns även små kvadrater
skulpterade i fönsteromfattningen.
• Takfoten är framträdande med en kraftigt utkragande murning som putsats. Takfoten
följer huskroppen och i dess hörn är kraftiga voluter placerade. Mellan voluterna finns en
mindre tandad fris. En dekorativ detalj är takfotens markerade undre del med blommor.
Huset har ett flackt sadeltak belagt med svart falsad plåt.
• Byggnaden har en fjärde våning som inte fanns med på det ursprungliga bygglovet.
Ursprungligen fanns det större, antagligen inredda, takkupor som en förlängning av
mitt- och sidorisaliterna. Kvartershörnet markerades med ett torn (fig.2). Mellan dessa
fanns det mindre takkupor dekorerade med spiror. På 1960-talet byggdes vindsvåningen
om till nuvarande utseende. I och med ombyggnaden avlägsnades de torn, spiror och
järndekorationer som byggnaden tidigare haft.

4

(fig. 4) Originalfönster i sockel.

(fig. 5) Fönster ersatta med glasbetong i sockel.

(fig. 6) Metallfönster i sockel.

Fönster i Sockel
I översta bilden (fig.4) kan man se det enda fönster som är original på huset. Det har en lite
djupare placering för att skyddas för väder och vind. Bågar, färg och galler är original. Det
har stått i över hundra år och skulle säkert klara minst hundra till med lite renovering. Ett
bra exempel på att källarfönstren skulle ge ljus men inte vara alltför iögonfallande. De skulle
endast fylla en funktion och låta de övriga våningarnas fönster ges mer plats.
I ett senare tillägg (fig. 5) har man placerat glasbetongfönster i liv med stensockeln och fyllt
igen mellanrummen med bruk.
Fig.6 visar ytterligare ett tillägg i sockeln, nu med plåt. Här har fönstret fått ett iögonfallande utseende då plåten kragas ner över kanten. Färgen på plåten är lik byggnadens övriga
fönster vilket gör att de syns tydligt när de är placerade i den mörka stensockeln. Det blir en
kontrastverkan.
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(fig. 7)

(fig. 8)

Fasad mot gården.
Fasaden mot gården är enklare i utformning och dekoration vilket var vanligt under slutet av
1800-talet. Det enda som bryter upp fasaden är fönster och murverksbalkar i sten. Fönstren
på första, andra och tredje våningen är alla korspostfönster. Alla dessa fönster är relativt nya
aluminiumfönster. Sockelns fönster är mot gården alla igenmurade med glasbetong. Portens
murade valvbåge i natursten med markerad anfang- och slutsten och hörnbalkongerna i
svart smide utgör de mest dekorativa inslagen på fasaden (fig 7, fig.8).
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(fig. 9) Välbevarad ingång i portvalvet.

(fig. 10) Fasadornamentik mot gatan.

Viktiga värdemarkörer
• Alla detaljer ger tillsammans ett helhetsintryck och ger fasaden dess karaktär och förståelse för nyrenässansens stilbildning i Luleå stad. Fasad mot gatan är viktigare än gården.
• Pilastrar, voluter, frontoner, listverk, tandad fris, blommor, fönsteromfattningar m.m.
(fig.10)
• Indelningen av fönsteraxlar, avståndet mellan varandra, horisontellt och vertikalt med
tydlig våningsindelning.
• Byggnadskroppen delas in och vissa partier skjuts fram och tydligt markeras av fönsteromfattningar och pilastrar.
• Det synliga teglet i blockförband.
• Fönster med både raka och rundade överstycken, korsande mitt- och tvärpost bör hålla
samma indelning.
• Port/dörrar med snickerier, tandad fris och glaspartier i portvalvet. Porten som nås via
gården är ett bra exempel på hur övriga dörrar kan ha varit utformade. (fig.9)
• Kvarvarande orginalfönster i sockeln.
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Att tänka på vid en förändring
• Fönsterplåten på källarfönster är dominant och i relation till det nätta källarfönstret i
original ser de andra överdimensionerade ut. Plåten har även låtits kraga över fönsteromfattningens gipsornament. I slutet av 1800-talet placerades fönstren indraget i förhållande till
fasadlivet. Karm och bågar målades alltid mörka.
• Takavattningen är en viktig detalj att ta hänsyn till. Idag löper en av hängrännorna snett
över fasaden, vilket ger ett rörigt intryck av fasaden. Ett hantverksmässigt utförande där
stuprören slingrar sig runt listverket är viktigt för helhetsintrycket på ett ståndsmässigt
stadshus från 1890-talet.
• De minst tio skyltar som fästs på fasaden bör ses över, de ger ett rörigt intryck. En fasad
med färre håltagningar gör den lättare för vård- och underhåll.
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