Sjömanshemmet- en historisk sammanställning

Sjömanshemmet
Husets historia
Stockholms (fd) Sjömanshem, även kallad Fengerska huset, är en byggnad på Peter Myndes
Backe 3, vid Ryssgården på Södermalm i Stockholm. Vid Peter Myndes Backe byggde under
I640-talet rådman Anders Henriksson, skräddarmästare Frans Bock och kyrkvärden Lars
Mårtensson Remmare sina hus.

Kvarteret Stadsgården som det redovisas i Johan Holms tomtbok över Katarina församling 1674.
Vid sidan av järngraven ser vi Södra stadshuset med sina flyglar och de omgivande kvarterens konturer. S S A .

Dessa byggnader hade, liksom den övriga 1640-talsbebyggelsen, ursprungligen ett för tiden
mycket karaktäristiskt utseende med höga rikt dekorerade gavelfasader i tysk/nederlandsk
renässansstil. De har genomgått upprepade ombyggnader och uppvisar idag utåt mycket
litet av sin ursprungliga arkitektur.
Tomten friköptes, 1646 och 1647 byggde Lars Mårtensson Remmare ett större tegelhus som
senare kom att bli Sjömanshemmet. Byggnaden omfattade troligen hela tomtbredden, d.v.s.
sju fönsteraxlars bredd. Den ursprungliga byggnaden var försedd med en eller två stora,
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förmodligen rikt utsmyckade gavelfrontoner. Byggnaden med sin längdfasad mot Peter
Myndes Backe, finns med på Willem Swiddes kopparstick från 1693.
1661 sålde Remmare fastigheten till handlaren Daniel Månsson, som ännu ägde den 1676.
Någon gång under slutet av 1600-talet kom fastigheten i kamrer Magnus Barckenboms
arvingars ägo, för att enligt fastebrev 1709, i realiteten troligen tidigare, övergå i handlanden
tobaksfabrikören Hieronymus Hermannis ägo. Hermanni drev här eller i grannfastigheten ett
tobaksspinneri. Vid sekelskiftet 1700 byggde man om fastigheten. Om det var Hermanni eller
Barckenboms arvingar som var byggherrar för detta ombyggnads företag kan ej fastställas.
Fasaden fick nu en strikt pilasterindelning. Gavlarna togs ner och huset försågs med
säteritak.
1730 bestod byggnaden, enligt mantalslängden, av fyra våningar med åtta rum per våning
och var täckt med tegel. Huset torde, enligt de värderingshandlingar som bevarats i
anledning av brandförsäkring, inte ha förändrats i någon större utsträckning under 1700talet. Under större delen av århundradet var fastigheten i Hermannis och hans arvingars ägo.
Den tidigaste värderingen är från 1746. Där omnämns byggnaden fyra våningar med vardera
10 rum samt fem välvda källare. Av taken var ett välvt, 33 gipsade och 9 bjälktak. Samtliga
trappor var av sten. Byggnaden hade två vindar och ett tak täckt med tegel. 1782 inköptes
fastigheten av kopparslagareåldermannen Michael Dandanell. Enligt en värdering från 1785
verkar det som huset grundligt renoverats invändigt. Troligen ombyggdes också taket vid
detta tillfälle och fick bruten form med kupor.
Detaljerade besiktningshandlingar från 1814 och 1825 vittnar om att huset vid denna tid
hade en påkostad inredning. I handlingarna nämns gipstak med "ornamenter", målade
vävtapeter med förgyllda lister, porslinskakelugnar m.m. En sal hade takmålning i oljefärg.
1858 byggdes det nuvarande trapphuset. Ägare till fastigheten var då konsul J.J. Fenger.
Huset omnämns under denna tid som det Fengerska huset.

Takrosett från 1800-talet i rum 116.
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Tunnlar
Två tunnlar har byggts under Sjömanshemmet, en järnvägstunnel byggdes under 1860-talet
och en tunnelbanetunnel under 1950-talet. 1864 påbörjades arbetena med att spränga en
tunnel för sammanbindningsbanan under huset. Det var ett för tiden mycket avancerat
företag att spränga fram den 430 meter långa tunneln under Södermalm. Vid
sprängningarna användes det av Alfred Nobel marknadsförda nitroglycerinet eller
sprängoljan. Tunnelbygget var Nobels första kommersiella uppdrag. Arbetena var färdiga
1870 och invigningen hölls den 27 juli 1871. Hela arbetet med tunnelbygget väckte stort
intresse hos allmänhet och press. Observatören från Ny Illustrerad Tidning beskriver det så
har: "Detta hus, uppfördt af Ehrenstrahl, hvilar nu på en hvalfning, som utgör på en gång
tunnelns tak och gårdsplan för nämnde hus". Tunneln, som mynnade precis framför
Sjömanshemmet, hade valbågar av granit fogade med portlandscement som ersättning för
de gamla grundmurarna och källarvalven som var tvungna att rivas. Det Wallenska huset,
med adress Mariagränd, överlät sin undre källarvåning till Sjömanshemmet som
kompensation för de källarvåningar som gått förlorade genom tunnelbygget. Fotografier och
teckningar från tiden för tunnelbygget och från 1800-talets andra hälft visar ännu den
pilasterindelade fasaden från sekelskiftet 1700.1

Detalj av Neuhaus karta från 1875 med Södra Station och tunnelingången nere till höger.
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En byggnadshistorisk inventering från Stockholms Stadsmuseum, 1999.
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Trästick efter Svante Hallbeck ur Ny Illustrerad Tidning 1865.

Sammanbindningsbanan vid Munkbron. Trästick efter G. Broling i Ny Illustrerad Tidning 1 886.
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Järnvägstunneln under Sjömanshemmet efter naturen tecknad af J. F. Meyer s:or. Litografi i Ny Illustrerad
Tidning, nr 22 den 3 juni 1865.

Ända till dess att Slussområdet byggdes om på 1930-talet kom tågen ut ur norra
tunnelöppningen, fortsatte fullt synliga genom Ryssgården tätt ramför stadsmuseets flyglar,
passerade sedan i en kort tunnel under brunnsbacken och restaurang Pelikan och ångade
slutligen vidare över broarna bort mot Centralstationens banhall. Denna innehöll 5 spår. 2
Mellan 1891 och 1964 var byggnaden hemvist för Stiftelsen Stockholms Sjömanshem.
Som bekant blev Sjömanshemmet senare en filial till Stadsmuseet, som ligger tvärs över
gatan. I Sjömanshemmet låg museets stadsbyggnadshistoriska byrå, förvaltningsbyråns
registreringsenhet samt lunch- och konferensrum inrymda. Från bottenvåningen gick en
trappa direkt ner i tunneln, där man tidigare kunde studera det fina konstruktionsarbetet vid
tunnelöppningen.
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Bo Wingren, Den gömda tunneln,
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Tunnelns norra del fotograferad i september 1976.

1949-50, i samband med utbyggandet av tunnelbanestationen Slussen, skars byggnadens
grund igenom av ännu en tunnel. Huset bars nu helt upp av tunnelkonstruktioner.
Spärrhallen i förlängningen av Peter Myndes Backe byggdes i samband med utvidgningen
under jord.

Hur Fengerska huset blev Sjömanshemmet
Den sociala situationen för sjöfolk i Stockholm var i slutet av 1800-talet mycket
bekymmersam. Livet till sjöss var hårt. Sjöresorna var långa och påfrestande. Lastning och
lossning i hamn tog lång tid och för många sjömän blev uppehållet i hamnarna förödande för
ekonomi, livssituation och hälsa, då krogarna var många och alkoholen förhållandevis billig.
Insikten om sjöfolkets svåra situation ledde till att några ansvarskännande sjökaptener 1879
bildade en föreningen som fick namnet Kristna Sjömannaföreningen.
Tre år senare ändrades namnet till Stockholms Sjömansmissionsförening. Verksamheten de
första åren bestod av regelbundna samlingar med föredrag och predikningar för sjöfolk i
sjömanskapellet vid Tyska Brunn samt utdelning av bokpåsar med religiös litteratur på
fartygen som anlöpte Stockholm. Föreningen hyrde också en lägenhet i Stadsgården, där
man hade matservering samt fem enkla logementsrum för sjöfolk. Lägenheten benämndes i
dagligt tal för Sjömanshemmet och dess verksamhet finansierades genom en årlig basar
samt frivilliga gåvor.
En januaridag 1890 fick Sjömanshemmet oväntat besök. Det var Sveriges kung, Oscar II som
med sin adjutant kom på ett oannonserat besök och som ville bli informerade om hemmets
skötsel och verksamhet. Några månader senare blev föreningens ordförande kallad till
slottet för samtal med kung Oscar II. Kungen meddelade att han, med anledning av sin
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födelsedag, ville lägga en grundplåt på 6000 kronor till ett nytt Sjömanshem och att han
hade tillsatt en kommitté för att förverkliga detta. Kungen erbjöd också Stockholms
Sjömansmissionsförening att ingå i kommittén. Fastigheten Peter Myndes Backe 3 inköptes
och renoverades. Invigningen av det nya Sjömanshemmet förrättades av kung Oscar II, den 5
oktober 1891. Den tidigare tillsatta kommittén avgick och en stiftelse med namnet Stiftelsen
Stockholms Sjömanshem bildades och övertog ansvaret för verksamheten.3

Konsert för sjömännen 1901.

Byggnadsbeskrivning av Sjömanshemmet
Stockholms Stadsmuseum flyttade in i huset 1971. En varsam renovering av hela huset
genomfördes, för Stadsmuseets räkning, 1974-76. Byggnaden bevarar i mycket hög grad,
såväl i exteriör som i interiör, det utseende som den fick vid 1890-talets ombyggnad till
Sjömanshem. Masten i hörntornet samt putsdetaljer i fasaden mot Peter Myndes Backe
påminner fortfarande om byggnadens tidigare nyttjare.
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www.stockholmssjomanshem.se
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Sjömanshemmets mast lyfts på plats, foto: G.Fredriksson juni 1974.

Planlösningen, med korridorer och logement, är, med några undantag, oförändrad. Även den
fasta inredningen präglas av 1890-talets ombyggnad. Om att huset har en ännu äldre historia
skvallrar bottenvåningen, med sin portal och putsrustik från 1700-talet. I det inre är några
dörrar och taklister samt en stor del av bröst- och smygpanelerna av äldre datum (1700- och
första hälften av 1800-talet). Vid upprättandet av skyddsföreskrifterna har största vikt lagts
vid den utformning byggnaden fick vid 1890-talets ombyggnad till Sjömanshem.4
Exteriör
Fasaden är utförd i rött maskinslaget beklädnadstegel (koppförband) med lister,
omfattningar och annan dekor i stenimiterande puts. Med kontrasten mellan tegel och puts,
den stora gavel frontonen mot Peter Myndes Backe och det krenelerade hörntornet i
nordöst framträder byggnaden som en karakteristisk gestalt i det branta stadslandskapet
över slussen. Stilmässigt anspelar fasaden på den tysk-holländska renässansen, vilket
möjligen kan ses som ett försök att återknyta till husets äldsta historia. Hörntornet, som ger
den annars strikt spegelsymmetrisk fasaden en asymmetrisk accent, samt det släta
beklädnadsteglet hör dock mer hemma i l890-talets formvärld än i l600-talets. Om att huset
har en äldre historia skvallrar bottenvåningens putsrustik och tandhuggna sandstensportal.5
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Byggnads historiska inventerings notiser 1973-74, från Stockholms Stadsmuseum.
Byggnads historiska inventerings notiser 1973-74, från Stockholms Stadsmuseum.
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Fasad mot Peter Myndes Backe
Bottenvåningen
Mur: Sockel av sandsten, putsrustik (1700-tal). Slätt listverk i puts avgränsar våningen uppåt.
Fönster: 3 st., mitt och tvärpost, enkla in- och utåtgående bågar.
Portal: Tandhuggen sandstensportal (1700-tal), pilastrar och konsolburen kornisch (troligen
1891) .
Port: Helfransk pardörr med gjutjärnsgaller i övre fyllningar och två prismor i de nedre (1800talets slut). Profilerad anslagslist, losholtz med pärlstav och tandsnitt. Överljusfönster utan
spröjs.
Våningen l tr.
Mur: Rött maskinslaget tegel, lister och omfattningar i stenimiterande puts.
Dekor: Två flankerande delfiner (det mittersta fönstret). Rundbågiga fönsteröverstycken
med snäcka och treudd flankerade av delfiner i putsrelief (de tre mittersta fönstren).
Blinderingar och rektangulära fält med spritputs (fönstren på ömse sidor om de tre
mittersta) .
Fönster: 7 st., mitt och tvärpost, enkla in- och utåtgående bågar.
Våningen 2 tr.
Mur: Rött maskinslaget tegel, lister och omfattningar i stenimiterande puts.
Dekor: Trekantsgavlar (de tre mittersta fönstren). Blinderingar avslutade med
rundbågemotiv (fönstren på ömse sidor om de tre mittersta) .
Fönster: 7 st., mitt och tvärpost, enkla in- och utåtgående bågar.
Våningen 3 tr.
Mur: Rött maskinslaget tegel, lister och omfattningar i stenimiterande puts.
Dekor: Trekantsgavel (fönstret i den utkragande torndelen).
Fönster: 7 st., mittpost, enkla in- och utåtgående bågar med tvärspröjs.
Våningen 4 tr.
Mur och gavel: Rött maskinslaget tegel, lister och omfattningar i stenimiterande puts.
Hörntorn: Rött maskinslaget tegel, lister, hörnkedja och omfattningar i stenimiterande puts.
Krenelerat krön.
Tak: Tak och takkupa i plåt.
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Dekor: Inskriftstavla med texten" 1891 Stockholms Sjömanshem 1964" . Kvadratiska putsfält
utan dekor (på ömse sidor om inskriftstavlan). Ovanför mittenfönstret bågformat överstycke
i puts och på sidorna blomornament. Årtalet 1891 i järnsmide (gavelspetsen). Plåtklot på
socklar (gavelavsatserna och takkupan) . Prismaformat plåtornament (takkupan), volutmotiv
i pust och fäste för vindflöjel i järnsmide (gavelspetsen).
Fönster: 2 st. ,enkla in- och utåtgående med en luft (tornet), 3 st., kopplade, inåtgående med
två lufter (gaveln), 2 st. enkla utåtgående med mittpost (takkupan) , 2 gluggar, enkla
utåtgående bågar, (gavelspetsen).
Fasad mot Tunnelbanan och Katarinavägen.
Våning 2 tr.
Mur: Rött maskinslaget tegel, lister och omfattningar i stenimiterande puts. Ockrafärgad
slätputs (brandmur).
Dekor: Blinderingar avslutade med rundbågemotiv.
Fönster: 3 st., mitt och tvärpost, enkla in- och utåtgående bågar, det mittersta med dubbla
mittposter.
Våning 3 tr.
Mur: Rött maskinslaget tegel, lister och omfattningar i stenimiterande puts. Ockrafärgad
slätputs (brandmur).
Fönster: 3 st., mittpost, enkla in- och utåtgående bågar, det mittersta med dubbla
mittposter.
Våning 4 tr.
Mur: Rött maskinslaget tegel, lister och omfattningar i stenimiterande puts. Profilerad taklist
i puts. Ockrafärgad slätputs (brandmur).
Dekor: 2 st. putsfält, inskriftstavlor (text saknas).
Fönster: 6 st., enkla in- och utåtgående bågar med en luft.6
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Byggnads historiska inventerings notiser 1973-74, från Stockholms Stadsmuseum.
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Gårdsfasad
Mur: Plåtinklädd sockel (mot öster, tunnelbanan, hög betongsockel) , ockrafärgad slätputs,
hålkälsformad taklist. Mot söder, ovan källaren, smidesstaket med spjutspetsmotiv, (mur
riven i samband med ombyggnaden 1974) . Gårdsutbyggnad med plåtinklädd sockel,
ramverk och profilerad taklist.

Sjömanshemmet sett från söder, bilder tagna från Mariagränd. Den avrivna tomten närmast ingick i fd ORMEN
4, och dess källare är bevarade, tillgängliga genom dörrar från Sjömanshemmets gård. Foto: L af P eller
G.Fredriksson 1973/19 74.

Fönster: Fönstren sitter i liv med fasaden, utom i det utbyggda trapphuset där de är något
indragna, och saknar omfattningar eller överstycken. Igensatta urtagningar i
fönsterkarmarna på våningen 1-2 tr., (ej trapphuset) vittnar om att tvärposterna är
sekundära. Ursprungligen var fönstren försedda med korspost.
Bottenvåningen l st. dubbla mittposter och tvärpost, enkla in och utåtgående bågar, 2 st.
kopplade fönster med en luft, till rum 006: 4 st. mittpost och enkla in- och utåtgående bågar
med tvärspröjsar.
Våning 1-2 tr 9 st., mitt - och tvärpost, enkla in- och utåtgående bågar, tvärspröjs i de nedre
lufterna. l st., tvärpost, enkla in- och utåtgående bågar med tvärspröjs i den nedre luften
(WC).
Våning 3 tr 9 st., mittpost, enkla in- och utåtgående bågar med dubbla tvärspröjsar. l st.,
enkla in- och utåtgående bågar med tvärspröjs (WC).
Våning 4 tr 2 st., kupor med kopplade, utåtgående fönster, 2 st., takfönster.
Trapphuset 12 st. enkla stora utåtgående bågar med tunna spröjsar, moderna innerbågar
utan spröjs.
Dörrar: Till trapphus: Slät enkeldörr med fönster.
Till 006: Enkeldörr med horisontella bräder.
Till 051: Slät enkeldörr med fönster.
Till 052: Slät enkeldörr med fönster.
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Taket
Plåt, brutet sadeltak med valmad gavelspets mot Ö, flyglar med pulpettak.7
Interiör
Allmänt
Snickeri inredning och planlösning präglas av 1890-talets ombyggnad. Av äldre snickerier,
1700- och 1800-tal, finns framförallt bröst- och smygpaneler bevarade, samt ett antal dörrar
och dörrfoder. Några rum har kraftigt profilerade taklister av 1700-tals typ. I rum 007, 008
(duschrum och bastu) finns tunnvalv med stickkupor. Källaren över gården har tegelvalv.8

Sjömanshemmet rum 013, BV 1973. Bottenvåningen, fd kök rum 005, Köksspis i NV hörnet. Foto: af Petersens
febr.1974.
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Byggnads historiska inventerings notiser 1973-74, från Stockholms Stadsmuseum.
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