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Tekniska och administrativa uppgifter 

Län .......................................................................................................................................................................... Skåne
Kommun .................................................................................................................................................. Malmö stad
Ort ........................................................................................................................................................................ Malmö
Fastighet ......................................................................................................................................... Hamnen 21:138
Ägare ......................................................................................................................................................... Malmö stad

Karta med Hamnmästarebostaden utpekad.  
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Inledning

I samband att ett underjordiskt parkeringsgarage byggs på Bagers plats ska den gamla 
hamnmästarebostaden flyttas. Byggnaden kommer lyftas undan för att sedan åter stäl-
las tillbaka på samma plats. Med anledning av detta har föreliggande dokumentation 
utförts i januari 2010 på uppdrag av Stadsfastigheter, Malmö stad. Dokumentationen 
har utförts av byggnadsantikvarierna Pia Gunnarsson Wallin och Olga Schlyter, Mal-
mö Museer. 

Hamnmästarbostället i maj 2007 (foto Carola Lund).

Antikvarisk kommentar 

Hamnmästarbostället är en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Den har genom sin 
ursprungliga funktion och placering en nära koppling till Malmö hamns historia, och 
därmed till Malmös historia. Byggnaden ligger på utfylld mark intill Suellshamnen, 
som är den äldsta delen av den under århundradena successivt utbyggda hamnen.

Exteriört är byggnaden ett välbevarat exempel på det tidiga 1800-talets klassicis-
tiska arkitektur. Takkuporna som har tillkommit senare, är präglade av 1920-
talsklassicismens formspråk. Invändigt har många förändringar skett genom åren. 
Planlösningen är ändrad och detaljer och ytskikt har bytts ut. De antikvariska värdena 
invändigt är begränsade.
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Historik

År 1775 instiftades en hamndirektion för att förvalta Malmös hamn. Det skedde vid 
denna tid omfattande och viktiga utbyggnadsarbeten av hamnen. Tillsynen av ham-
nen sköttes av hamnmästaren. 1835 byggdes hamnmästarbostället vid Bagerskajen. 
Den dåvarande hamnmästaren hette Peterson och hade efter 20 års tjänst tröttnat på 
att behöva gå mellan sitt hem i staden och hamnen flera gånger om dagen. Detta 
framgår av en skrivelse till hamndirektionens sammanträde i maj 1834, vilken är 
citerad i Malmö stads historia (del 6, sid 37). I byggnaden fanns från början ett rum 
som var kontor, två boningsrum, pigkammare och kök. Pigkammaren var sannolikt 
på andra våningen.

1910 stod det stora hamnkontoret som ligger direkt väster om hamnmästarbostäl-
let färdigt. Vad hamnmästarbostället användes till efter detta är oklart. Det nya 
hamnkontoret inrymde förutom kontor, verkstäder och förråd även två bostadslägen-
heter varav en var för hamnkaptenen.

Arkitekten bakom det nya hamnkontoret, Harald Boklund, lät sig inspireras av 
det gamla hamnmästarbostället och dess tak med valmade gavelspetsar. I hamnkonto-
rets torn och frontespiser återkommer samma takform.

Enligt en beskrivning från 1914 fanns en hamnkapten med ansvar att övervaka 
ordningen i hamnen samt ha tillsyn över hamnbetjäningen. Som biträde hade hamn-
kaptenen en hamnmästare samt två hamnfogdar och en ballastinspektor.  

Karta över Malmö hamn 1840. Källa: Malmö Hamndirektion 1775-1925.
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Historiska bilder

1. 1884. Hamnmästarbostället har en liten trädgård som är omgärdad av ett plankstaket. 
Fönstren ser här ut att vara vitmålade, eller i en ljus kulör. På sydgaveln finns lunettformade 
fönster där det idag är blinderingar, och ett fönster där det är en balkong. Sydväst om huset 
ligger en mindre magasinsbyggnad i korsvirke, kallad materialbod på kartan över hamnen 
1840. (Malmö Museer EH 002132) 

2. 1891. Huvudentrén är belägen på östra fasaden. En smal trappa utan räcken leder upp till 
entrédörren som sitter i en nisch med stickbågsvalv. Fönstren ser ut att vara tvåluftsfönster, 
spröjsindelade med fem rutor i varje luft, målade i en mörk kulör. Eventuellt kan de vara 
småspröjsade med tio rutor per luft (jämför bild 3), men den vertikala spröjsen går isåfall inte 
att urskilja på bilden. Byggnadens fasader är enfärgade, utan avvikande färgsättning på 
hörnkedjor och gesimser. Ett litet takfönster sitter i takfallet snett ovanför entrén. (Malmö 
Museer BF000249) 
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3. 1899. Här ser man det mörka plankstaket som omgärdade trädgården. Fönstren är små-
spröjsade tvåluftsfönster med tio rutor per luft. (Malmö Museer BAG 000225) 

4. 1890-tal, efter 1896. På västfasaden är en liten tillbyggnad i trä med pulpettak uppförd, 
eventuellt är det en farstu till en köksingång. På taket är nockpannorna överstrukna. Fönstren 
är målade i en mörk kulör. Fönstret i södra gavelröstet är ett spröjsat tvåluftsfönster med tre 
rutor i varje luft. (Malmö Museer EF 001508) 
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5. Enligt Malmö Stads Historia är bilden från 1890-talet, men om man jämför med bild 3 bör 
den vara tagen efter 1899, eftersom materialboden är riven. Även träutbyggnaden vid entrén 
på västra sidan är riven. Entrén på västfasaden har gjorts mer offentlig. En skylt har satts upp, 
och brevid entrén finns en anslagstavla. Trappräcket är likadant som det räcke som idag sitter 
vid entrén på norra gaveln. Fönstren ser ut att vara spröjsindelade med fem rutor per luft. 
Eventuellt kan fönstren ha haft olika utformning på olika sidor av huset (jämför den tidigare 
tagna bild 3, där fönstren mot öster är småspröjsade). Fönstren är målade i en mörk kulör 
Skorstenen är försedd med en huv och i takfallet mot väster finns ett litet takfönster. På södra 
gaveln finns spaljéer. (Bild från Malmö stads historia, del 6, sidan 38) 

6. 1906. Sedan föregående bild togs har byggnaden målats. Den är fortfarande enfärgad, utan 
avvikande färg på hörnkedjor och gesimser. Av denna bild framgår de småspröjsade fönstren 
tydligt. Ett plank avgränsar trädgården. Varken på denna eller föregående bild går det att 
urskilja texten på skylten ovanför dörren. Till vänster om dörren sitter vad som ser ut att vara 
en stor termometer. (Malmö Museer BF 000411) 
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7. 1910-tal. Hamnkontoret (den stora byggnaden med tornet) stod klart att tas i bruk 1910. 
Här har hamnmästarbostället målats så att gesimsen vid takfoten, hörnpilastrarna och 
trekantsgaveln på östra sidan lyser vita. Runt fönstren har vita omfattningar målats. Bilden är 
inte helt tydlig, men några takkupor går inte att urskilja. Entrén på östra sidan har satts igen. 
Istället finns där ett fönster som delvis är ett blindfönster med vitmålad blindering, jämför 
uppmätningsritning på sidan 12.

8. 1910-tal. Fönstren är fortfarande småspröjsade tvåluftsfönster. Västra fönstret på norra 
gaveln ser ut att vara ett korsportfönster. (Bild från Kalle Karlsson) 

9. Omkring år 1920. Här har de tre takkuporna mot öster tillkommit. Balkongen i södra gavel-
röstet är ännu inte  byggd. (Bild från Malmö Hamndirektion 1775-1925 sidan 59). 
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10. Före 1931. Hamnmästarboställets trädgård är omgiven av ett vitt trästaket med grindar. 
Nu verkar alla fönster i bottenvåningen vara utbytta till korspostfönster (de fönster som finns 
kvar idag).  Ett litet takfönster finns uppe vid nocken i takfallet mot öster.

11. 1930-tal, före 1934. Lummig trädgård runt Hamnmästarbostället.

12. 1936. Byggnaden ser i princip ut som idag, förutom att skorstenen inte är inplåtad och 
stuprören har skarpa vinklar. (Malmö Museer BAG 000658) 
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Uppmätning 1916 
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Planlösning 1916 och 2009 

BOTTENVÅNINGEN
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OVANVÅNINGEN
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Utförda förändringar

Av det redovisade historiska bildmaterialet, uppmätningen samt okulärbesiktning av 
byggnaden kan följande slutsatser dras:

Entrén har flyttats fram och tillbaka. Ursprungligen var huvudentrén på östra 
sidan, där det finns ett markerat mittparti krönt av en fronton. På en rad bilder 
från 1900-talets första hälft (se ovan) samt från en uppmätning från 1916 framgår 
att huvudentrén under en lång period istället var förlagd till byggnadens västra 
sida. Den stora naturstenstrappan vid entrén på östra sidan har tillkommit någon 
gång mellan 1916 och 1936. 

Takkupor har byggts ca 1920.  

Fönstren har ändrat utformning. Runt sekelskiftet 1900 och vid uppmätningen 
1916 var fönstren i bottenvåningen småspröjsade tvåluftsfönster med tio rutor per 
luft. Eventuellt har de tidigare varit spröjsindelade med fem rutor per luft. Fönst-
ren kan också ha haft olika utformning på olika fasader (jämför det historiska 
bildmaterialet). Sin nuvarande utformning verkar fönstren ha fått på 1920- eller 
början av 1930-talet (före 1936). Två lunettformade fönster på sydgaveln har 
murats igen och är idag blindfönster.

Balkongen på södra gaveln har tillkommit på 1920- eller början av 1930-talet (före 
1936).  

Invändigt har stora förändringar gjorts och det finns få spår av 1800-talet. Planlös-
ningen har ändrats vid flera tillfällen. Nuvarande planlösning och trappa har 
tillkommit efter 1916. Trappan förefaller stilmässigt vara från 1910/20-talet. Det 
är troligt att det skedde flera förändringar i slutet av 1930-talet (1939?) i samband 
med att en större källare grävdes ut. Vissa detaljer på bottenvåningen förefaller 
stilmässigt passa in på den dateringen, exempelvis kalkstensgolvet i hallen, parkett-
golv och den öppna spisen. Flertalet ytskikt och vissa mellanväggar är från slutet av 
1900-talet, liksom kök och duschrum.   

En större källare grävdes ut som skyddsrum i slutet 1930-talet (1939?). Den 
källaren nås invändigt, medan den ursprungliga gamla källaren nås från utsidan.

Skorstenen har klätts med plåt.

Stuprör av gammal modell med skarpa vinklar har ersatts av stuprör av modernare 
snitt.
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Byggnadsdokumentation

EXTERIÖR
Byggnaden har gula, spritputsade fasader med slätputsade, vita hörnkedjor, fönster-
omfattningar och takgesims. Sockeln är gråmålad och slätputsad. På östra sidan finns 
en centralt placerad entré med en trappa i granit. På norra gaveln finns också en entré 
med en granittrappa och smidesräcken. På södra gaveln finns en liten balkong i 
gavelröstet, med svartmålat smidesräcke.

Taket är ett sadeltak med valmade gavelspetsar, belagt med enkupigt, rött lertegel. 
Mot öster finns tre takkupor och mot väster en. Kuporna är klädda i rödmålad plåt. I 
takfall mot öster finns ett litet, spröjsat takfönster i rödmålat gjutjärn. Centralt på 
taknocken sticker skorstenen, som är plåtklädd, upp.

Fönstren är i bottenvåningen inåtgående, vitmålade fyrluftsfönster i trä med kopp-
lade bågar. De nedre bågarna är mötande bågar med spanjolett, medan det ovanför 
den horisontella tvärposten finns en mittpost. På ovanvåningen är fönstren inåtgå-
ende tvåluftsfönster med mötande bågar. I gavelröstena finns också små lunettforma-
de fönster.

Entrédörren på östra fasaden är en brunmålad trädörr i tjugotalsklassicistisk stil, 
med speglar och en spröjsad glasruta samt spröjsat överljus. Entrédörren på norra 
gaveln är en vitmålad dubbeldörr i trä.  

På västra sidan finns en utvändig nergång till en liten källare. Det är den ur-
sprungliga källaren från när huset byggdes.

Östra fasaden.
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Västra fasaden och södra gaveln.

Den norra gaveln.  

Den södra gaveln. 

Entrédörren på östra fasaden samt ett fönster på samma fasad
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Sidoentré och trappa på norra gaveln.  

Nedgång till källare på västra sidan.

Balkongen på södra gaveln och en av kuporna i östra takfallet.  
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INTERIÖR
I Hamnmästarboställets inre har många förändringar skett genom åren. Planlös-
ningen har ändrats. Ytskikt, snickerier och andra detaljer är från olika tider. 

Väggarna är målade eller har tapeter från sent 1900-tal/tidigt 2000-tal.  

Flera golv har plast/linoleummatta från sent 1900-tal/tidigt 2000-tal. I hallen finns 
ett kalkstensgolv som bedöms vara från 1930/40-tal. I rum 111 finns ett 
parkettgolv som bedöms vara från samma tid. I övre hallen, rum 201, finns ett 
trägolv som sannolikt är samtida med trappan, det vill säga 1910/20-tal.  

Golvlister, dörrkarmar och liknande är släta och enkla i sitt utförande. De 
förefaller vara från 1930-talet och framåt.  

Ett par dörrar är äldre spegeldörrar, medan de flesta är enkla dörrar från sent 
1900-tal.   

I rum 102 finns en öppen spis som förefaller vara från 1930/40-tal.  

Rum 103. Till höger dörröppning mot rum 102, till vänster dörröppning mot rum 104. Golvet i 
rummet har vid något tillfälle sänkts. Tidigare var det belagt med parkett.

Till vänster: Kalkstensgolv i hallen (rum 101). Till höger: Trägolv i övre hallen (rum 201). 
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Till vänster: Rum 111 med parkettgolv och spegeldörr mot rum 109. Till höger: Spegeldörr till 
källartrappan (rum 105).

Till vänster: Den öppna spisen i rum 102. Skivan på spisen och hällen framför den är av röd-
aktig kalksten (foto Carola Lund 2007). Till höger: Detalj av trappräcket (rum 101).

Till vänster: Stuckatur rum 201. Samma typ av stuckatur återfanns i rum 101. Till höger stucka-
tur i rum 102. 



MALMÖ MUSEER | KULTURARVSENHETEN | RAPPORT 2010:001 21

WC (rum 106), duschrum (rum 110) och kök (rum 108) 

Den gamla källaren (rum 001). Källaren är uppmurad av en blandning av tegel och gråsten. Till 
vänster: Nedgången i väster. Till höger: Den östra väggen med två nischer med stickbågsvalv.

Den senare utgrävda källaren (rum 004).
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Färgundersökning

Nedan redovisas ytskikt på de väggar där spår av äldre färglager återfunnits vid 
undersökningar i januari 2010. Ålderdomliga ytskikt är markerade med fetstil. 
Samtliga tapeter som återfunnits har bedömts vara från 1900-talet.  

1. RUM 102: YTTERVÄGGAR MOT ÖSTER OCH SÖDER (FD 2 OCH 8).

Ytterst:  Vit strukturtapet 
  Röd mönstrad tapet 
  Grön tapet 
  Spackel 

Innerst: Lejongul linoljefärg NCS S 3050-Y10R 

Kommentar: Den lejongula linoljefärgen bedöms vara från 1800-talet, eventuellt ur-
sprunglig. Kulören är densamma som i rum 103. Tidigare har rum 102 och 103 varit 
ett stort rum. Jämför uppmätningen från 1916. 

2. RUM 108 (KÖKET): YTTERVÄGG MOT ÖSTER (12) 

Ytterst:  Vit färg 
   Spackel 
Innerst: Grön färg NCS S 3030-G20Y 

Kommentar: Den gröna färgen bedöms vara från 1800-talet, eventuellt ursprunglig. 
Oklart vilken färgtyp, eventuellt kalkfärg.
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3. RUM 111: YTTERVÄGG MOT VÄSTER (14) 

Ytterst:  Tapet 
Innerst: Röd färg NCS S 4050-Y70R

Kommentar: I rum 111 finns både denna röda färg (eventuellt en kalkfärg) och en 
mild gul färg av linoljetyp (nr 4). Det är oklart hur detta kommer sig och hur 
färgskikten kan dateras. Innerväggen mot öster är troligen inte en ursprunglig vägg, 
vilket talar för att den röda kulören är äldre än den gula.

4. RUM 111: YTTERVÄGG MOT NORR (15) SAMT INNERVÄGG MOT ÖSTER (13) 

Ytterst:  Vit strukturtapet 
   Grön medaljongtapet 
Innerst: Ljusgul linoljefärg NCS S 1010-Y10R

Kommentar: Se ovan (nr 3). Samma ljusgula kulör återkommer i rum 104 (nr 5).   

5. RUM 104: INNERVÄGG MOT SÖDER (10)  SAMT YTTERVÄGG MOT NORR 

(11)

Ytterst:  Vit strukturtapet 
    Beige blommig tapet  
Innerst: Ljusgul linoljefärg NCS S 1010-Y10R

Kommentar: Samma ljusgula kulör och färgtyp som återfinns i rum 111 (nr 4).  

6. RUM 103: YTTERVÄGG MOT VÄSTER 

Ytterst:  Vit strukturtapet 
  Röd mönstrad tapet 
  Grön blommig tapet 

Innerst: Lejongul linoljefärg NCS S 3050-Y10R 

Kommentar: Den lejongula linoljefärgen bedöms vara från 1800-talet, eventuellt ur-
sprunglig. Kulör och färgtyp är densamma som i rum 102. Ursprungligen har rum 
102 och 103 varit ett stort rum, jämför uppmätningsritning från 1916. 

Till vänster: Lejongul färg av linoljetyp återfunnen i rum 102 (nr 1). Till höger: Grön färg 
återfunnen i  rum 108 (nr 2).
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