
DANVIKSHEM OCH FINNBODA VARVS 
TJÄNSTEMANNABOSTÄDER 

Den stora tegelbyggnaden på berget är 
Danvikshem äldreboende. Vårdhemmet 
byggdes 1915 och ersatte gamla Danvi-
kens hospital, vid Danvikstull, med anor 
från Gustav Vasas tid. Arkitekt till det nya 
huset var Aron Johansson som även ritat 
riksdagshuset. 

På nationalromantiskt vis påminner 
arkitekturen om vasatidens borgar men 
har även starka inslag av jugend. Det syns 
bland annat i mjukt formade fasaddetal-
jer och det mjukt avsmalnande tornet. 
Tornet tillhör kyrksalen i byggnadens 
mellanparti. Höga terrassmurar förenar 
byggnaden med den sluttande terrängen 
mot farleden. 

EN MODERN BYGGNAD

Byggnaden var mycket modern för sin tid 
med wc, centralvärme, elektriskt ljus, rin-
nande varmt och kallt vatten samt hissar. 
Allt detta fanns inte i den gamla hospital-
byggnaden från 1700-talet. En likhet med 
den äldre byggnaden är kyrksalen i husets 
mitt. Det tillhörande kyrktornet användes 
även som vattenreservoar.

Entreprenör för bygget var byggnads� rman 
Kreuger & Toll som hade betong som spe-
cialitet, ett för tiden modernt byggnads-
material. Bakom de massiva tegelmurarna, 
770 000 tegelstenar gick åt, döljer sig en 
modern betongkonstruktion med bland 
annat eldfasta betongbjälklag.

Danvikshem 1916, ett år efter invigningen. Äldre vykort i 
Nacka lokalhistoriska arkiv.

Detalj av portal med inhuggna vasakärvar som anspelar på 
verksamhetens initiativtagare Gustav Vasa.

Villa från 1880-talet som byggdes av Finnboda varv som tjänste-
mannabostad. I backen nedanför, mot strandpromenaden, låg 
torpet Finnboda som omnämns i 1700-talskällor. Namnet speglar 
att stället troligen bebotts av � nländare.

Tre villor på berget öster om Danvikshem 
är de enda hus som � nns kvar av Finnboda 
varvs äldre bostadsbebyggelse. Varvet hade 
anlagts 1874 på Finnbodabergets östra 
sida. De bevarade husen var tjänsteman-
nabostäder och här bodde bland annat in-
genjörer och förmän. Det södra huset med 
glasveranda byggdes 1886, det mellersta 
1890 och den norra villan 1920. De två 
äldre husen präglas av det sena 1800-talets 
dekorerade panelarkitektur.


