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Inledning
Bakgrund
NCC Construction Bostad Stockholm AB utvecklar sedan 1999
stadsdelen Saltsjökvarn. Omfattande nybebyggelse har uppförts i området
liksom genomförd respektive pågående renovering av de f.d. kvarnarna
– Mannagrynskvarnen respektive Stora kvarnen. I slutet av denna process
2008, har en exteriör restaurering av den gamla hospitalsbyggnaden
aktualiserats. För restaureringen har ett förfrågningsunderlag tagits
fram: delvis parallellt med föreliggande antikvariska förundersökning.
Förundersökningen är det dokument utifrån vilket den antikvariska
kontrollen utförs för såväl exteriöra som kommande interiöra ändringar.
Fastighetsuppgifter
Namn:
Fastighetsbeteckning:
Adress:
Kommun:
Län:
Landskap:
Byggår:
Byggherre:
Exteriör restaurering:
Byggherre:

Danvikens hospital
Sicklaön 37:2
Sjökvarnsbacken
Nacka
Stockholm
Södermanland
1719 -25
Stiftelsen Danviks hospital
2008 -09
NCC Construction Sverige AB. Boende
Stockholm Söder.

Skydd
Danvikens f.d. hospitalsbyggnad är skyddad dels i detaljplan genom qmärkning, dels som varande en del av riksintresset Nackas norra kust,
dels genom förordnande om anmälningsplikt till Länsstyrelsen. Skyddet
tar således stöd i tre olika lagrum – Plan- och bygglagen, Miljöbalken och
Kulturminneslagen.
Byggnaden är i Detaljplan för Saltsjöqvarn fastigheterna Sicklaön 37:
2, 37:3 m.fl. från 2000 åsatt skyddsbestämmelsen q (DP 279, laga kraft
2001-11-15). På plankartan uttyds q-märkningen: “Byggnaden får
ej rivas. Exteriören får inte förvanskas. Befintliga fasaddetaljer skall
bevaras.”
I planbeskrivningen anges att “…Danvikens hospital, hospitalsparken,
Stora kvarnen och Mannagrynskvarnen bevaras och upprustas med
utgångspunkt från antikvariska riktlinjer.” I planbeskrivningen står det
vidare angående hospitalsbyggnaden att: “Danvikens Hospital restaureras
och ges ett innehåll av verksamheter.” Vidare konstateras att grundförstärkningsåtgärder är utförda.
Den gamla hospitalsbyggnaden är ett av landets äldsta exempel på
den offentliga vårdens utveckling och utgör som sådant en viktig del
av kulturhistorien längs Nackas norra kust. Ett stort område längs
Stockholms inlopp är således genom Miljöbalken skyddat som varande
riksintressant för kulturmiljövården.
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1994-12-16 beslöt Länsstyrelsen i Stockholms län om Förordnande
om anmälningsplikt för Danvikens hospital, Sicklaön 37:2 och 37:3,
Nacka socken och kommun. Med stöd i KML 3 kap. 6 § innebär det att
fastighetsägaren ska anmäla planerade ändringar till Länsstyrelsen. Beslut
om förordnande sker för sådana objekt som kan antas komma i fråga som
byggnadsminne.
I enlighet med beslut 1999-06-23 gav Länsstyrelsen bidrag till antikvarisk
överkostnad i form av grundförstärkning av byggnaden. Arbetena genomfördes 2000.
Samtidigt medger detaljplanen att de q-märkta byggnaderna – hospitalet,
Mannagrynskvarnen och Stora kvarnen – rymmer “Hotell, museum och
samlingslokaler, restaurang samt kontor.” De tre skyddslagsstiftningarnas
krav ska således jämkas samman med en modern användning och de
tekniska egenskapskrav – brand, tillgänglighet, VVS etc - som ska
uppfyllas enligt PBL.

Historik
Danviks hospital
Efter att Stockholms alla kloster stängts, som en följd av reformationen
1527, lät Gustav Vasa 1531 Helgeandshuset samt fattighus, välgörenhetsoch sjukinrättningar flytta in i det tomma Gråmunkeklostret. Med anledning av de sanitära missförhållanden som institutionen gav upphov till i
staden flyttades den, på kunglig befallning, till Danviken och inflyttning
skedde 1557 -58. Stockholms stads social- och sjukvård tog här sin
början.
Tomten var belägen mellan bergknallar i en smal sänka, genomfluten av
en bäck, mellan Hammarbysjön och Saltsjön. Med utgångspunkt från de
“stuvor” och den kyrka Gustav Vasa anslog medel till, kom hospitalet
att växa till en tät institutionsmiljö med många byggnader. Hospitalets
första huvudbyggnad var timrad på en kvadratisk plan uppdelad i tre
rektangulära delar – en sal i norr, en i söder och kyrka däremellan. Intresseväckande är att denna indelning upprätthölls när huvudbyggnaden
ersattes med en nybyggnad på 1720-talet.
Från 1646 finns en perspektivisk karta över Danviken utförd av Samuel
Danielsson Termannus. Här framgår att tre huvudkategorier befolkade
hospitalet. I anslutning till kyrkan var de sjuka hospitalshjonen inrymda
– männen åt söder och kvinnorna åt norr i stugor som var utformade som
sidoskepp. Den andra gruppen var fribröderna och fattigbröderna som
här erhöll mat och husrum. De förra mot ersättning och de senare utan att
betala eftersom de var medellösa. Det större området söder om bäcken
rymde den tredje gruppen som utgjordes av leprasjuka och psykiskt sjuka.
1717 konstaterades att huvudbyggnaden var i ett fallfärdigt skick och
borde ersättas. Hovarkitekten Göran Josuæ Adelcrantz gavs i uppdrag att
ge förslag till nödvändiga byggnadsåtgärder.
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Hospitalet som institution
När Danvikens hospital byggdes vid 1500-talets mitt följdes det gängse
mönstret. Hospitalet var beläget utanför staden och miljön dominerades
av kyrkan vilken även fungerade som Sicklaöns församlingskyrka.
Hospitalet drevs i stiftelseform. Stockholms magistrat (= stadens högsta
styrande organ bestående av borgmästaren och rådmännen) hade starkt
inflytande över verksamhetens inriktning. Verksamheten finansierades
genom donationer och allmosor. Med tiden blev Danvikens hospital en
stor markägare inte minst på Sicklaön. Inkomster inflöt genom avrad
(=arrende) från de bönder som brukade hospitalets jord. Dessutom hade
institutionen rätt att uppbära avkastningen från olika avgifter i staden
– kvarn- och färjepenningar etc. Hospitalet producerade även varor till
försäljning bl.a. genom odling.
Beteckningen hospital har använts under mycket lång tid men skiftat
innehåll flera gånger. Under medeltiden kunde hospital avse en
institution för välgörenhet i allmänhet. Ett arv från medeltiden var
omhändertagandet av sjuka åldringar som inte kunde betala för sig.
Vanligast var ändå att hospitalet var en vårdanstalt för spetälska.
Spetälska, det svenska namnet på sjukdomen lepra, härleds ur ordet
hospital. Under medeltiden hade sjukdomen stor spridning i Europa.
Eftersom den spetälsksjuke kunde leva länge under långsamt kroppsligt
förfall innebar vården en avsevärd belastning för samhället. Andra
sjukdomar hade ett snabbare förlopp varför antalet vårddagar var
mångdubbelt fler för de spetälsksjuka. Att tala om vård med vår tids
språkbruk är inte möjligt: det är mer att likna vid förvaring. Den
spetälskesjuke var utstött men i evangelierna manades de friska att vara
givmilda. Därför var hospitalen inrättade och drivna av kyrkan med stöd
av donationer och allmosor. Spetälskans omfattning avtog under 1600talet varvid hospitalens uppgift förändrades.
Omhändertagandet av fattiga omformades enligt 1624 års hospitalsstadga
och kopplades till ett betalningssystem som även fungerade under 1700talet. Systemet innebar att vissa betalade medan andra omhändertogs på
hospitalets bekostnad. På kartan från 1783 benämns huvudbyggnaden
fattighus. De som betalade för sig gavs möjlighet till något högre standard
avseende boende och mathållning s.k. fribröd. 1700-talet innebar även att
kostnaderna för de intagna skulle åligga respektive församling.
Under 1700-talet ökade andelen “dårar” successivt. Förutom psykiskt
sjuka kunde denna grupp delvis bestå av personer som anklagats
och dömts för häxeri eller kätteri. I enstaka fall kunde även politiskt
obekväma personer placeras i denna grupp. På hospitalet fanns även ett
barnhus och ett kurhus för personer med veneriska sjukdomar.

Bildsvit från hospitalets utemiljö.
- Porten åt väster med kvarnbyggnaden till höger.
Foto: Ateljé Larsson 1906. (Första bilden uppifrån.)
- Magasinsbyggnad invid västra porten. Bild tagen
från trädgården av B. Ericson 1915. (Andra bilden.)
- Hospitalets huvudbyggnad sedd från väster med
trädgården i förgrunden och Saltsjöqvarn i bakgrunden. Foto: Ing. B Ericson 1915. (Tredje bilden.)
- Kamrerarebostaden byggd 1740 efter J. E. Carlbergs ritningar som inspectorsbostad. Till vänster
skymtar huvudbyggnaden. Foto: Ing. B Ericson
1915. (Fjärde bilden uppifrån.)
Källa: Stockholms stadsmuseum
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1788 byggdes saltmagasinet, längre österut, om till dårhus. Byggnaden
finns kvar i dag och rymmer bostäder. 1820 beskrev en medlem av
direktionen, läkaren C E von Wiegel, dårhusets verksamhet inte bara
som förvaring av vansinniga utan som en kuranstalt för sinnessjuka.
1853 kritiserades dock förhållandena i två skrifter av folkhälsoagitatorn
Magnus Huss respektive överläkare Carl Ulrik Sondén. Den starka
kritiken ledde till att Stockholms stad lät bygga det nya hospitalet vid
Konradsberg. 1861 stod den byggnad klar till vilken “dåravdelningen”
vid Danviks hospital överflyttades 1861.

6

1800-talet

1800-talet: Överst karta över Danviks hospital 7
juli1828. Förteckningen över byggnaderna och deras
funktioner visar att man byggt vidare i den befintliga
bebyggelsestrukturen samtidigt som verksamheten
förändrats. Vissa funktioner har fallit bort och nya har
kommit till. Källa: Stockholms stadsarkiv
Ovan H. P. Hofstedts karta över Danviks hospital från
1848. På bilden finns det “nya” dårhuset med åt öster.
Hofstedts naivistiska manér, de kulört akvarellerde ytorna och de nedfällda eller utfläkta fasaderna gör bilden
avväpnande omedelbar, klar och ger den dessutom en
pedagogisk kvalitet som inte uppnås i en konventionell
kartbild. Källa: Stockholms stadsmuseum
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Omgivningar
Danviken från Djurgården. Akvarell av Georg Albert
Müller 1860.
Issågning på Hammarby sjö. Oljemålning på duk
av Ehrenfried Wahlqvist 1864. I fonden syns hospitalet med kvarnens gavel och kyrkspiran.
Källa: Stockholms stadsmuseum

Danvikens hospital - Antikvarisk förundersökning

8

Fram till 1800-talet utvecklades hospitalen successivt från spetälskehospital över statliga fattigvårdinrättningar till att bli statliga sinnessjukhus.
Detta skedde genom att de kyrkliga institutionerna förstatligades, att
en centralisering skedde med färre och större enheter samt genom en
specialisering på vård av sinnessjuka. Utvecklingen möjliggjordes av att
antalet spetälsksjuka minskade och att ansvaret för fattigvården i ökande
utsträckning blev en kommunal angelägenhet. Det statliga vårdåtagandets
fokus hade från medeltiden till 1800-talet förskjutits från vård av
leprasjuka till vård av psykiskt sjuka.
Danviksklippan sedd från Hammarby sjö. Till vänster syns hospitalet. Jämför med målningen på föregående sida. Fotograf okänd, bilden tagen tidigast
1892 sedan Stora kvarnen vid Saltsjökvarn byggts
men före Saltsjöbanans framdragande 1893. Källa:
Stockholms stadsmuseum

Kanalen under färdigställande. Fotograf och år
okänt. Trol. 1920-talets andra del. Källa: Stockholms stadsmuseum

Danviks hospital lades ned 1915 och verksamheten flyttades i omstöpt
form till Danvikshem ett stycke öster ut. De sanitära förhållandena för
de som de sista åren vårdades på hospitalet förbättrades i ett slag från
undermåligt till sin tids högsta standard. Arkitekten Aron Johansson tog
från hospitalet med sig idén om den centralt placerade kyrkan: kring
vilken han med monumentalt, nationalromantiskt formspråk byggde
Danvikshem. Kyrkorummet med starka drag av jugendstil har ärvt en rad
inventarier från hospitalets kyrka.
20 september 1915 gav Överståthållarämbetet och konungens
befallningshavande i Stockholm, Stockholms stad tillstånd att inrätta
en farled mellan Mälaren och Saltsjön kallad Hammarbyleden. För
projektets förverkligande köpte staden mark men ägde till viss del redan
mark som skulle tas i anspråk, däribland Danvikens hospital.
Arbetena pågick mellan 1917 och 1929. För Danvikens del var
konsekvenserna omfattande. Den uppdämda bäcken och den omfattande
bebyggelse som där fanns ersattes med Danvikskanalens stenskodda
kajer. I ett slag sänktes Hammarbysjön ned till Saltsjöns nivå. I
väster vid Årstaviken förbands sjön med Mälaren via den nybyggda
Hammarbyslussen. Därmed var den sydliga förbindelsen mellan Mälaren
och Saltsjön ett faktum och sjön kunde förvandlas till hamnområde.

Bilden t.h. visar Hammarbyleden efter dess färdigställande. Den mörkblå vattenytan är farleden
medan den ljusbå visar Hammarby sjös strandlinje
efter den sänkning leden och kanalen orsakade.
Bilden nedan visar Danviks hospital före sjösänkningen. Ledens och kanalens projekterade
sträckning är markerad med kraftfulla linjer på
illustrationen nedan. Konsekvenserna för bebyggelsemiljöns framtid blir härigenom uppenbar. Ur:
Hammarbyleden
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Hospitalets nya huvudbyggnad 1719 -25
När det stora hospitalshuset uppfördes skedde det som en modernisering i
en sedan lång tid etablerad bebyggelsestruktur. Drottning Ulrika Eleonora
d.y. bidrog med ekonomiska medel så att en ny huvudbyggnad kunde bli
verklighet. I dag är det endast denna enda byggnad som återstår av den
brokiga miljö som var sammansatt av byggnader som uppförts både före
och efter 1720-talet. Hospitalsmiljön fanns kvar ända fram till omkring
1920 då den revs inför Hammarbyledens anläggande. Näst Barnhuset i
Stockholm var det den största institutionsbyggnad som dittills uppförts i
Sverige.
1720-talets rationella vårdbyggnad vid Danviken utgick från kyrkorummet. På ömse sidor, i två plan, sträckte stora salar ut sig åt norr och
söder. De fyra salarna hade var sin tydlig identitet genom att de i sin
färgsättning utgick från de fyra grundfärgerna – blå, röd, gul och grön.
Denna arkitektoniskt genomarbetade byggnad var till för de på hospitalet
som åtnjöt fribröd d.v.s. de som betalade för sitt uppehälle.
Danvikens hospital intog en särställning genom att det drevs som en
självständig stiftelse och inte tillhörigt kronan, som var fallet med flertalet
hospital.
Hospitalets huvudbyggnad, med sjuksalar och kyrksal, föregicks av en
kyrka som också hade anslutande sjuksalar. Kyrkan som en integrerad
del av institutionsbebyggelse t.ex. som en del av ett kloster har en
lång tradition. Man föreställde sig att Guds ord, som förkunnades i
kyrkan, hade en helande effekt kroppsligt, själsligt och andligt. Därför
fanns öppningar mellan sjuksalar och kyrkorum, som satte de sjuka i
förbindelse med Guds ord. Idén om denna direkta koppling upprätthölls
och återskapades i den nya byggnaden. Konceptuellt är denna koppling
utgångspunkten för huvudbyggnadens arkitektur.
Göran Josuæ Adelcrantz arkitektur
Göran Josuæ Adelcrantz (Törnquist före adlandet 1712) hade länge
arbetat vid Nicodemus Tessins d.y. sida och hade, i likhet med sin mentor, Karl XII:s förtroende. Adelcrantz tilldelades kungligt stipendium som
gjorde det möjligt för honom att studera i Italien, Tyskland och Frankrike
tills han hemkallades 1707 för att bistå Tessin som hovarkitekt vid
byggandet av Stockholms slott. Adelcrantz och Tessin var de per-soner i
landet som var mest insatta i arkitekturens utveckling. Vad som vid denna
tid ansågs som den främsta arkitekturen och byggnadskonsten återfanns
i Italien och Frankrike. Fransk barock, senbarock och den rokoko som
skulle komma att utmärkas av ett starkt klassicerande drag. De franska
influenserna, som i sin tur var starkt påverkade av romersk renässans,
kom till Stockholm och översattes till svenska förhållanden. Det skedde
genom personer som Tessin, Adelcrantz och Hårleman: inflytandet kom
1700-talet igenom att upprätthållas i rokokons och nyklassicismens
stildräkt av arkitekter som Carl Fredrik Adelcrantz (Göran Josuæs son),
Olof Tempelman, Louis Jean Desprez m.fl.
Det allt mer krigströtta riket brottades med ekonomiska problem och
det offentliga byggandet var följaktligen begränsat. Det innebar att
Adelcrantz arkitektoniska förmåga inte kunde blomma ut i ett större antal
monumentala byggnadsverk. Till detta kom Karl XII:s död 1718 och med
den de svenska expansionistiska strävandenas definitiva sammanbrott.
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Karta över Danviks Hospital från 1729
av J. E. Carlberg. Karteringar och
uppmätningar gjordes inför arbetet
med generalplanen följande år. Källa:
Stiftelsen Danviks hospital

No 1. Stora Stenhuset.
No 2. Directeurernes Sahl med bredwijd
liggande Kiök.
3. Inspectorens Rum och Hospitals
BagareStugan.
4 DåhrHuset.
5. Hospitals Qvarnen.
6 Gamble hvalfde Kiällare
7. Penninge Brodernes Hus.
8 Ett Magadzin som intet hörer till
Hospitalet.
9 Hospitals Magadzinet.

General Plan af nuwarande
Dannwijks Åbygnad
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Elias Martin skildrar Danviks Hospital i en akvarellerad pennteckning från 1784. Bilden är nära nog samtida med den karta som återges på följande sida. Till höger i bilden
vid vattnet syns magasinet (3), till vänster därom inspektorbostaden (2) och matförrådet (17), med möjlighet till sjötransport, för fattighjonens matransoner. Till vänster i bild
syns hospitalets huvudbyggnad. Martin har överdrivit byggnadens höjd något och han har inte redovisat norra och södra längornas brutna tak. Framför kyrkans portal syns
den stora fritrappa under vilken bäckens vattenränna mynnar. Även klockstapeln och väderkvarnen hör till hospitalet. I fjärran skimrar staden. Källa: Nationalmuseum
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“Charta öfwer Danwiks Hospitals åbyggnader afmätte år
1783 af Ludv. Brasch.” Källa: Stockholms stadsarkiv
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Trä Byggnader.
9. Kyrko-Herde-Bostellet.
10. Wäderqvarnen.
11. Dårhuset.
12. Scholo Mästare-Huset.
13. Gamla Inspectors-Huset.
14 Ett Redskaps-hus.
15. Ett Fähus.
16. En Winckel-Byggnad.

Sten Byggnader.
1. Fattighuset och Kyrkan.
2 Inspectors-Byggningen.
3. Magazinet.
4. Brygg, Mälthus och Kjök.
5. Mjöl-Bod.
6. Vattenqvarn.
7. Mölnare-Byggningen.
8. 2ne Källare.

Beskrifning.
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17

3

17. Fribrödsmannen Kindgrens Byggnader.
18. Fribröds-Byggningen.
19. 7 Stycken Wedbodar.
20. Organistens Byggnning.
21. Cur-Hus.
22. 14 Stycken Små Wedbodar.
23. Gynterhakes Byggning.
24. Kensleras Dito.
25 Iouverleraren Heldts Byggning.
26. Qwartermästaren Schillings Dito.
27. Fribröds-Personen Törnros Byggning.
28. En Dito Sebergs.
29. Gustaf Österbergs Byggning.
30. Lars Österbergs Dito.
31. Qwartermästaren Schillings Byggning.
32. Barnhuset, med de dertil lydande
åbyggnader.

De under 1600-talet, genom krig, vunna territorierna längs Östersjöns
södra och östra stränder gick successivt förlorade under 1700-talet.
Under 1700-talet konsoliderades Sverige genom att vetenskap, ekonomi,
näringar, institutioner och kultur stärktes. I denna inre uppbyggnad var
byggenskap i allmänhet och stadsbyggnad i synnerhet viktiga verktyg.
Adelcrantz produktion blev således förhållandevis blygsam till sin
omfattning. De byggnadsverk som uppförts efter hans ritningar är därmed
sällsynta. Återuppbyggandet av Katarina kyrka efter branden i Katarina
församling 1723 och fullbordandet 1725 -37 av Hedvig Eleonora
kyrka, båda i Stockholm, är exempel ur hans produktion. I båda fallen
har Adelcrantz tagit sig an kyrkobyggnader av Jean de la Vallée och
kompletterat dessa med kupol och kupoltrumma. I det förra fallet var det
en återuppbyggnad efter brand och i det andra fallet ett fullföljande av ett
avstannat byggnadsprojekt.
Danvikens hospitals nya huvudbyggnad kan betraktas som Sveriges
första monumentala sjukhusbyggnad. Monumentaliteten har Adelcrantz
åstadkommit med små medel – höga, rundbågiga fönster, skulpturalt
formade portaler, utspringande fasadliv och stor takvolym med
krönande klocktorn. Byggnaden är, till skillnad från de något senare
kyrkoprojekten, ett byggnadsverk han kunnat forma dels efter eget
huvud, dels efter byggherrens programförutsättningar. I den meningen är
byggnaden representativ för Adelcrantz arkitektoniska uttryck.
Arkitekturen var vid denna tid i hög grad en militär eller fortifikatorisk
disciplin. Kungen och adelsmän beställde av arkitekter dessutom slott,
herrgårdar och stadspalats. Med Adelcrantz och sedermera Carlbergs
verksamhet i Stockholm vidgas emellertid arkitektur till och blir ett
verktyg för samhällsbyggande. Att en så välrenommerad arkitekt som
Adelcrantz tar sig an ett uppdrag som huvudbyggnaden vid Danvikens
hospital är ett tidigt uttryck för detta.
Stadens arkitekt
I egenskap av stadsarkitekt gav kungen 1715 Adelcrantz ansvar för
huvudstadens offentliga byggande. Från 1718 kom han även att beklä
posten som stadens byggningsborgmästare vilket innebar att han blev
stadens obestridde auktoritet i byggnadsfrågor. Adelcrantz hade sedan
länge identifierat de stora behov som där fanns efter många år av
eftersatt underhåll t.ex. av broar, kajer och tullhus. Han menade även
att det vildvuxna privata byggandet borde regleras och att kvaliteten
på bygghantverket skulle kontrolleras. Ambitionen var högt ställd och
syftade till att höja den arkitektoniska nivån och att åstadkomma en
enhetlig stadsbild utifrån en vidareutveckling av stadens regleringsplan
från 1640-talet. Kring sig byggde han upp en stab av arkitekter vars
roll för svensk stadsbyggnad och arkitektur inte kan underskattas.
Inriktningen kom att få ytterligare stöd från högsta ort genom innehållet
i de arkitektursamtal som kungen och Tessin förde i högkvarteret
i Kristinehamn 1718. Influerade av det starka och centralstyrda
stadsbyggandet i Frankrike menade de att stadens allmänna utformning
måste lösas från arkitektoniska utgångspunkter. Viktigt var även att
nedbringa brandrisken genom att i ökande utsträckning mura hus och
frångå trä som byggnadsmaterial. Utifrån dessa teorier, där Stockholm
ännu var unikt i nordeuropa, utgick stadsbyggandet både under
Adelcrantz och under hans efterträdare Johan Eberhard Carlbergs långa
ämbetsperiod.
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Att Adelcrantz så starkt förknippades med det gamla styret ledde till
att han avskedades 1727, varefter han bedrev egen verksamhet fram till
sin död 1739. Men Carlberg arbetade vidare enligt de riktlinjer hans
föregångare dragit upp. Under Carlbergs långa period utvecklade han och
hans stab stadsbyggandet i Stockholm till en hög, saklig kvalitetsnivå
och med en bredd där alla samhällsfunktioner ägnades omsorg. Ett
tidigt exempel på detta bredare samhällsbyggande är uppförandet av ny
huvudbyggnad vid Danvikens hospital.
Det nya arbetssättet formaliserades genom att Stockholms första byggnadsordning antogs 6 juni 1725. Vidare fastslogs att övervakning och
styrning av huvudstadens byggande skulle ske av kompetent personal
genom institutionerna byggnadskollegium, stadsarkitekten och
stadsingenjören. Den första byggnadsordningen författades av Adelcrantz
och utkom i två utgåvor ytterligare under 1700-talet.
Bristande resurser hindrade dock att teorierna kunde omsättas i praktik.
En ständigt pågående diskussion pågick mellan staden och kronan
avseende ansvarsfördelningen dem emellan.
Byggnaden 1725
Källorna till vårt vetande om hur hospitalsbyggnaden såg ut den första
tiden är flera. Förutom den bevarade byggnaden i sig är det dels Stiftelsen
Danviks hospitals specialräkenskaper, dels uppmätningsritningar
från 1729, dels fotografier och uppmätningsritningar från 1900-talets
början. De äldsta uppmätningsritningarna utfördes i samband med de
utbyggnadsplaner av hospitalet som utfördes under ledning av den nye
stadsarkitekten Johan Eberhard Carlberg, som efterträdde Adelcrantz
1727.

Danviks hospital - detalj från akvarellerad pennteckning av Elias Martin från 1784. Källa: Nationalmuseum

Två av hospitalsbyggnadens ursprungliga kyrkfönster av smidesjärn. Källa: Föremålsmagasinet,
Stockholms stadsmuseum
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Att uppföra en ny huvudbyggnad för hospitalet var i sin samtid ett
mycket stort byggnadsföretag. Fasadernas var långa, släta och enkla.
De var putsade med kalkbruk och avfärgade i ljusocker med kalkfärg.
Fönstren av trä var placerade i fasadliv. De hade fyra lufter och korspost
med blyinfattade glas. Byggnaden kröntes av en modernare form av
säteritak d.v.s. med avvalmade gavlar, två fall och en vertikal del s.k.
italian mellan de båda fallen. Den exteriöra utsmyckning som fanns var
koncentrerad dels till gavlarnas portaler, dels till mittpartiets utskjutande
delar med portaler, kyrkfönster av järn och ett klocktorn.
Byggnadens planform är en följd av kyrkans placering mitt i den
långsträckta byggnaden, som en markör av anläggningens mittaxel.
Mot både öster och väster har Adelcrantz låtit kyrksalen väsentligt
springa ut ur de långsträckta, putsade och ljusockerfärgade fasadliven.
Arkitektoniskt saknar denna tydligt korsformiga plan motsvarighet i sin
senbarocka samtid: även om den centralt placerade kyrkan återkommer
som motiv arkitekturhistorien igenom.1 Lösningen liknar mer ett
tvärskepp till en kyrka än ett, med barockens medel, markerat mittparti.
Inte heller i sitt originalutförande fanns i denna del klassiserande detaljer:
inga pilastrar, kapitäl eller gavelmotiv som bygger upp arkitekturen.
De många fönstren, sju axlar på vardera flygels långsida, var fyrdelade
och rödmålade. Varje båge hade blyinfattade glas. Däremot underströks
mittaxeln kraftfullt genom de barockt formade portalerna, de gråmålade
portarna av trä och de höga, flankerande rödmålade järnfönstren med
blyinfattade sektioner av små blåsta fönsterglas. Allt detta kröntes av det
lilla klocktornet med svarta urtavlor och förgyllda siffror. Tornet markerar
skärningspunkten mellan de båda takriktningarna.
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Detalj av generalplan av J. E. Carlberg till Danviks hospital, 1730tal. Källa: Stiftelsen Danviks hospital

Uppmätningsritning av huvudbyggnaden vid Danviks hospital av
Gunnar Leche och Gustaf Lindgren 1914. Källa: S:t Erikssamlingen, Stockholms stadsmuseum
Ursprunglig planlösning
För att lära känna byggnadens utseende
då den var nybyggd måste vi lägga ett
pussel. Ritningar från tiden finns bara i
form av en situationsplan över området.
Däremot finns Carlbergs generalplaner
över den tilltänkta utbyggnaden. Här
finns huvudbyggnaden (se överst), dock
i modifierat skick. Den översta planen är
fel i det att tvärskeppet saknar en fönsteraxel både i väster och öster eftersom
Carlberg tänkte sig en ombyggnad av
dessa delar. 1915 mätte två arkitekturstudenter upp stora delar av hospitalet:
Gunnar Leche och Gustaf Lindgren,
sedermera framstående arkitekter. Om
de båda planerna ovan läses samman
ger detta en god bild av den ursprungliga
planen. På 1820-talet delades de stora
salarna på längden, en rumsdisposition
som framgår av planen från 1915. Sammanfattningsvis - om den översta planen
läses med den nedre planens längre
tvärskepp erhålles en god bild av den
ursprungliga planen.
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Till anläggningens mittaxel hade Kvarnbäcken letts in i en stenskodd
kanal genom trädgården och under anläggningens kyrka. På så sätt drogs
byggnadens mittaxel ut i uterummet och underströks av den längs kanalen
formellt ordnade köksträdgården.
Planen är så vackert förenklad att den blir självklar. Den tvärställda
kyrksalen flankeras av två flyglar med två salar vardera. Salarna
sammanbinds av förstugornas trappor från vilka även vinden nås. De
stora salarna med 40 sängar vardera hade putsade och vitlimmade
väggar och tak samt trägolv. En taklist med kraftfull profil löpte kring
salen. En murstock med två eldstäder stod centralt placerade mitt i
varje sal. Hospitalets räkenskaper visar att kyrksalen var smyckad med
takdekorationer av stuck, altaruppsats, predikstol, bänkar och läktare
av trä samt golv av kalkstensplattor. En uppmätningsritning daterad
1752, sannolikt av Carlberg, visar kyrkans plan före den interiöra
omgestaltningen 1753. Från tidigt 1900-tal finns fotografier som visar
denna kyrkointeriör.

Uppmätningsritning av huvudbyggnaden vid Danviks hospital av
Gunnar Leche och Gustaf Lindgren 1914. Källa: S:t Erikssamlingen, Stockholms stadsmuseum

Danviks hospitals kyrka. Detalj av uppmätningsritning 1752 av korets vägguppställning. På samma ritning finns även en plan. Källa:
Stockholms stadsarkiv
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Uppmätningsritningar
av kyrkans interiör vid
Danviks hospital av Gunnar Leche och Gustaf
Lindgren 1914. Källa:
Stockholms stadsmuseum
Två fotografier av kyrkans interiör i riktning
mot altare respektive
orgelläktare. Foto B.
Ericson 1915. Källa:
Stockholms stadsmuseum
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Så byggdes hospitalets huvudbyggnad
Stiftelsen Danviks hospitals specialräkenskaper har tjänat som källa
för den beskrivning nedan som syftar till att ge en schematisk bild
av byggprocessen. I sin tid är förloppet typiskt för hur ett murat hus
byggs med den skillnaden att byggnaden är större än i allmänhet. I
räkenskaperna anges vilka yrkeskategorier som arbetat under året, med
vilka moment och var i byggnaden.
1719
1718 påbörjades bergssprängningen och 27 april följande år lades den
första grundstenen. Den sandsten som sedermera användes för portalernas
mest skulpturala delar levererades från Gotland. Det första teglet från
Horns tegelbruk levererades.
- Erik Ersson, Mora med mannar har grävt, pålat och murat grunden med
gråsten samt som en del av grundläggningen slagit 18 valvbågar över
bäcken.
- Murmästaråldermannen Jonas Nilson, Stockholm har med sitt folk
påbörjat murningen.
- Stenhuggarmästaren Olof Fristedt med gesäller har klätt grunden med
sandsten och huggit gavlarnas portaler likaledes av sandsten.
- Timmermannen Petter Sefring gjorde bl.a. fönsterkarmar.
1720
Under året fortgår murningsarbetet. Grunden till kyrkogavlarna står
färdiga. Flyglarnas murar når upp till första bjälklaget.
- Stenhuggarmästaren Olof Fristedt med gesäller hugger av sandsten de
två stora portalerna till kyrkan, omfattande 20 dagsverken.

Stiftelsen Danviks Hospitals specialräkenskaper 1720. Utdrag ur
kapitlet “Bygnad och Reparationer wid Hospitalet”, avsnittet “Stenhuggare” s. 35 och 36. Utdraget lyder: “Samaledes bekommit för
20. dagswärcken som bemte Fristedts gesäller arbetat på dee Stora
Portalerne wid Dannewiks Hospitals Kyrckian med Stora Port hakars,
ankars och Stora Kramlors inhuggande och faststöpande i muren...”
Källa: Stockholms stadsarkiv
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1721
Murarbetet på norra flygeln färdigt upp till taklist. Södra flygeln ej
färdigmurad p.g.a. tegelbrist.
- Slotts- och stadsbyggmästare Hans Möller leder arbetet med att lägga
in norra flygelns båda bjälklag och södra flygelns första bjälklag. Norra
flygelns takstolar byggs och taket reses. Södra flygelns takstolar byggs
och står i avvaktan på murningsarbetets färdigställande.
1722
Allt yttre murverk görs klart. Takkonstruktionen reses över såväl kyrkan
som södra flygeln. Tornet påbörjas. Efter brädfordring täcker plåtslagare
norra flygelns tak och vindskupor med plåt som också målats. Takkupor
och takfot bekläs med bly. Järnfönstren sätts in. Grundläggning för
gavlarnas trappor utförs.
Smidd fönsterbåge med blyinfattat fönsterglas i
original. Källa: Föremålsmagasinet, Stockholms
stadsmuseum

List

- Målarmästare Christopher Christman leder målningen - grå (lin-)
oljefärg på taklist d.v.s. italianen där takfallen möts, takkupor och
grundning av 82 fönsterkarmar.
- Smedmästaren Olof Berg smider småfönsterbågar vilka glasas med
blyinfattning av Johan Telsskou.
1723
När året summeras är byggnaden till sitt yttre nära färdigställande. Tornet
är rest men inte helt klart. Halva norra flygeln är putsad och avfärgad.
Takkuporna förses med plåtbeslagna träluckor. Det nedre takfallet täcks
med taktegel glaserat i gråblått. Norra flygelns fönsterkarmar är målade
och av glasmästaren förses dessa med 152 st. glasade och beslagna bågar.
Trappan åt norr är i det närmaste färdigställd inklusive dess välvning. I
norra och södra flyglarna är golven lagda, taken panelade och väggarna
målade med limfärg. I norra flygelns nedre sal muras en eldstad.
Byggmästaren tillverkar 40 st. enkla och dubbla sängar av trä för vardera
salen i norra flygeln. Sängarna har tak och hyllor.
Byggmästaren Hans Möller arbetar vidare under året liksom murmästaren
Jonas Nilson som kompletteras med Niclas Fischer samt deras gesäller
och hantlangare. Förutom yrkeskategorierna nedan förekommer även
sågare och pådrivare.

1722: “grundat och anstrukit den Stora Listan på
Norra flygelen med Liuus Grå Ollio Färga..”
Foto av Löfman 1884. Källa: Stockholms
stadsmuseum
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- Under målarmästare Christmans ledning gråmålades ytterligare en
mängd fönster och takkupor - 10 st. fönsterkarmar2 i södra flygeln och
184 st. i norra flygeln.
Dessutom målades kyrkans italian och flera takkupor.
- Plåtmästaränkan husfru Anna Hermans gesäller beslår övre takfallet,
taklisten (=d.v.s. den italian eller vertikala del där det övre takfallet
ansluter till det nedre.) och plåtavtäcker takfotens ovansida: därtill
ståndrännor samt plåtavtäckning av takkupor och skorstenar. Plåtarbetena
överstryks.
- Smeden Erich Johansson smider bl.a. “8 öfweslag, 12 underslag,
8 upståndare, 59 Kistankare, 12 Stora Kramlor, 2 Paar Gång Jern,
6 Stora Bultar med splintar och dubbla Ringar, 10 Paar Gång Järn
med Stiärthakar, 20 Lätthakar med 40 st. krampor, 12 Anckare till
Kakelugnen…”
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1724
Under året putsas och avfärgas fasaderna i sin helhet. Taket färdigställs
i likhet med det dekorerade klocktornet. De skulpturala portalerna och
portar fullbordas. Järnfönstren rödmålas. En av fritrapporna muras.
Invändigt förses huset med dörrar och alla fönsterbågar sätts på plats.
Förstugorna panelas och beläggs med golvsten. Resterande eldstäder
muras.

Urmakare Zacharias Besch renoverar Danviks
hospitals gamla urverk och kompletterar med
nya visare och urtavlor. Källa: Stockholms
stadsmuseum

- Murmästaren Jonas Nilson med arbetsfolk putsar och avfärgar
fasaderna.
- Byggmästaren Hans Möller arbetar med torn, golv, sängar och kistor.
Dessutom taklister i salarna samt resning av altare och predikstol i
kyrksalen.
- Beckslagaren mester Jochim Röhr beslår kyrktornet med förtent takplåt.
- Gipsmakare mester Johan Rypcke gipsar taken med listverk i kyrksalen
och sjuksalarna.
- Gördelmakaråldermannen3 mäster Olof Korp tillverkar den förgyllda
mässingsstjärna som kröner tornet.
- Urmakare mäster Zacharias Besch renoverar och moderniserar Danviks
hospitals gamla urverk och kompletterar med nya visare och urtavlor.
- Stenhuggarmästare Olof Fristedt högg 24 trappstenar och sträcksten för
vilplanen till kyrktrappan.
- Smeden Erich Johansson smider en mängd gångjärn, öglor, bommar,
beslag m.m.
- Lägg här märke till de många otacksamma arbetmoment, återkommande
från år till år, som murgesällernas hantlangare utför - bärning av
mursten, taktegel, kalkbruk, färg, virke, fyllning, jord och kalkrörning.
Transport av tegel från Horns tegelbruk samt gips, sten från gipsmakaren.
Uppgrävning av lera.
1725
Under året byggs hospitalsbyggnaden klart. Utvändiga arbeten utförs
i viss mån t.ex. de tre återstående fritrapporna. I övrigt är det mest
fast inredning och inredning som färdigställs. Värt att understryka
är den kraftfulla karaktär de olika salarna ges genom sängarnas
och sängomhängenas färgsättning. Mot norr låg den röda salen i
bottenvåningen och den blå på våningen 1 trappa. Mot söder låg den gula
salen i bottenvåningen och den gröna på våningen 1 trappa. Att använda
de fyra grundfärgerna var ett starkt gestaltningskoncept som även
underlättade orienterbarheten för intagna och personal.

Bokrygg till inbunden volym av Stiftelsen Danviks
Hospitals specialräkenskaper 1724. Källa: Stockholms stadsarkiv
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- Byggmästaren Hans Möller med arbetsfolk utför invändiga
snickeriarbeten inte minst i kyrkan t.ex. dess golv, bänkar, altarbord,
orgelläktare samt anslutningar till altare och predikstol.
- Murmästare Jonas Nilsons folk lägger golv i kyrkan, vitlimmar
förstugorna och murar fritrappor samt diverse mur- och putsarbete.
- Till fritrapporna hugger stenhuggarmästare Olof Fristedt sträck- och
trappsten av sandsten; 100 st. golvplattor av öländsk kalksten och
golvsten till förstugorna.
- Skräddare Christian Simonson gör 40 par blå, 40 par röda, 40 par gröna
och 40 par gröna sänggardiner med kappor, sannolikt av ylletyg4. Till
varje säng hör ett dussin ringar, band och färgad tråd.
- Målarmästare Christopher Christman målar 184 fönsterbågar med
ljusgrå linoljefärg. Målarmästare Anders Balck målar 40 sängar röda, 40
sängar blå, 40 sängar gula och 40 sängar gröna med linoljefärg: alla med
brun insida.
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J.E. Carlbergs fjärde förslag till generalplan för
Danviks hospital från 1730-talets första hälft.
Förslaget fastställdes men endast den nordöstra
flygeln byggdes 1740, inrymmandes inspektorns
bostad (se kvadratisk plan uppe till vänster i bild).
Lägg även märke till hur Carlberg förkortat kyrkans
tvärskepp för att mer framstå som ur fasadlivet
framspringande risaliter d.v.s. mer enligt rokokons
mode. Källa: Stockholms stadsarkiv

Johan Eberhard Carlbergs generalplaner för utbyggnad av
Danviks hospital
Adelcrantz hade inte ägnat sig åt mera ingående studier av hospitalets
lokalbehov men föreslog två flyglar åt öster, för personalboende.
I egenskap av ny stadsarkitekt producerade Carlberg under slutet av 1720talet och början av 1730-talet fyra varianter på generalplan för hospitalets
utbyggnad. Endast en byggnad, den nordöstra flygeln för inspektorn,
uppfördes efter denna plan. Samtidigt pågick byggnadsverksamhet
på hospitalet där flera byggnader adderades till helheten – brygg- och
mälthus, vedbodar, klockstapel, prästboställe, krog m.m. Utbyggnaden
skedde således utan övergripande plan eller sammanhållen gestaltning.
Så sent som 1763 gjorde Carlberg ytterligare ett försök till gestaltad
helhet, vilken inte heller kom att efterlevas. Dessa enträgna försök från
samhällets sida visar hur svårt det ännu var att nå en enhetlig offentlig
styrning av byggnadsverksamheten.

Förändringar
Danviks hospital behöll sin funktion till 1915. Det var då det äldsta, i
funktion varande, sjukhuset i landet. Länge var det också det största.
1740: Brandsyneprotokollet anger skador på fönster, dörrar och innertak.
Även eldstäder och skorstensstockar var skadade och krävde reparation:
en anmärkning som återkommer i de följande brandsynerna.
1753: Redan vid 1700-talets mitt ändras kyrkans fasta inredning
bl.a. genom att en sidoläktare tillkom. Ny predikstol invigs Kristi
Himmelsfärdsdag 1753. Förmodligen avses med detta även altaruppsatsen. Detta av altaruppsats och predikstol samkomponerade mästerstycke har ett formspråk som andas begynnande rokoko kombinerad
med klassicism. Det ligger när till hands att anta att Johan Eberhard eller
någon i hans krets på stadens arkitektkontor är upphovsman till kyrkans
interiöra omgestaltning.
1813: I brandsynen påpekas många brister. Putsskador behöver åtgärdas
och taket läggas om. Dörrar och fönster behöver repareras och glasen
kittas. Golven i salarna behöver till delar läggas om.
1820: Planlösningen ändras väsentligt genom att de fyra salarna var och
en delas med mellanvägg på längden till åtta salar och tolv garderober.
Golvet läggs om och kakelugnar installeras i varje sal liksom i de fyra
kamrarna vid förstugorna. Även nya sängar anskaffas.
1880-talet: Järnkamin installeras i kyrkan.
1890-talet: Tornet rivs och taket läggs om med ståndfalsad plåt i
skivtäckning. Takkupornas luckor ersätts med fönster.
1900-talet: Interiören repareras i omgångar, kamrarna förses med
järnkaminer och skorstenarna muras om.

Situationsplan över Danviks hospital. Uppmätningsritning av Gunnar Leche och Gustaf Lindgren 1914.
Källa: Stockholms stadsmuseum
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1915: Hospitalets lokaler upplåts från 1915 till museiförråd för
Stockholms stad.
1915-1946: Kyrkoinredningen avlägsnas.
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1946: Ett metallgjuteri inryms i kyrksalen.
1972: Det ännu kvarvarande ståndfalsade plåttaket läggs. Fasader
renoveras med putsbruk av luftkalk, grundning delvis av cementbruk.
1976: Nya kopplade, småspröjsade fönster sätts in.
Snickeriverkstad med ventilationsanläggning inrättas i norra flygeln och
kyrkan. Installationen innebar kraftiga håltagningar i stommen.
I flera delar av byggnaden bl.a. blå och gröna salarna har moderniseringar
utförts – övergolv, mellanväggar, dörrar, uppreglade undertak,
skivinklädningar av murar och tak m.m.
1992 och -99: Inför grundförstärkning av byggnaden genomfördes
en arkeologisk undersökning av Riksantikvarieämbetet, Avdelningen
för arkeologiska undersökningar, UV Mitt. Förundersökning 1992.
Undersökning, fyndbearbetning 1999. Rapport 2003.
1999: Planer på att grundförstärka byggnaden har funnits länge. På 1990talet blev detta verklighet genom att statliga medel i form av antikvariska
överkostnader, via Länsstyrelsen i Stockholms län, kunde tillskjutas
projektet. En teknisk utredning och åtgärdsförslag togs fram 1991. Först
1999-2000 genomfördes grundförstärkningen.
2000-talet: I hospitalets park drivs under sommarhalvåret restaurangverksamhet. Även kyrksalen och del av gula salen nyttjas för denna funktion.
Prov- eller visningslägenhet är inredd i en del av gula salen.
2008
Hösten 2008 står byggnaden inför ett skifte i sin historia. Efter en mycket
lång tids obönhörligt förfall, med nödtorftiga renoveringsinsatser, innebär
den genomförda grundförstärkningen och den nu pågående exteriöra
restaureringen att den nedåtgående spiralen ändrat riktning. Vi kan se
fram emot kanske trehundra år ytterligare med Danvikens hospital. Den
restaurering av exteriören som fastighetsägaren NCC:s påbörjade 2008
genomförs utifrån antikvariska riktlinjer. Vad som återstår är att varsamt
bygga om byggnadens inre. I den processen ska nödvändiga funktioner
tillföras och förlorade kvaliteter återskapas.
Interiör från Danvikens hospital 2008. Här syns det
som ursprungligen var Röda salen. Den grundförstärkning som genomfördes 1999 resulterade i
undergolv av betong och temporära förstärkningar i
form av uppstämpning av bjälklag samt dragjärn av
stål som dragits genom murverk och rum och som
förankrats utvändigt i grundläggningens betong.
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Kulturhistoriskt värde
Dokumentvärde
Danviks hospital har en viktig roll i Stockholms byggnadshistoria dels
som institutionssamhälle i stadens randområde, dels som stor jordägare
främst i Nacka socken. Arkitekturhistoriskt har byggnaden stort intresse
som en av landets äldsta arkitektoniskt formade sjukhusbyggnader. Att
byggnaden ritades av en av landets främsta arkitekter, tillika Stockholms
första stadsarkitekt, visar hur arkitekturen som disciplin här vidgas
till att bli en samhällsbyggnadsuppgift. Det byggnadshistoriska och
arkitekturhistoriska värdet är intimt sammanflätat.

Danviks hospital - interiör av kyrkan. Bilden tagen
i riktning mot orgelläktaren 1906 av Ateljé Larsson
Källa: Stockholms stadsmuseum

Kyrkoportalen åt väster av mäster Olof Fristedt.

Hospitalet var ett kraftfullt uttryck för stadens socialvård. Verksamheten
drogs kontinuerligt med ekonomiska problem och var för driften
beroende av allmosor, donationer och inkomster från sina jordagods.
Hjonen och de sjuka levde i största armod och bristande hygien. När
den nya huvudbyggnaden med kyrka byggdes 1725 var detta emellertid
en stor satsning som möjliggjordes av att drottning Ulrika Eleonora d.y.
skänkte medel trots rikets ansträngda ekonomi. Byggnaden utgjorde i sin
samtid ett under av modernitet och hög standard. I dag är byggnaden den
enda kvarvarande fysiska lämningen efter hospitalet och representerar
härmed ett samhälls- och socialhistoriskt värde som är svårt att
överskatta.
Upplevelsevärde
I dalgången invid Danvikens kanal och Saltsjön ligger den gamla
hospitalsbyggnaden med resterna av sin parkanläggning åt väster. En av
stadens på sin tid största byggnader är i dag belägen på en undanskymd
plats i skuggan av Londonviadukten och den nya bostadsbebyggelsen vid
Saltsjökvarn. I denna miljö kan byggnaden, tillsammans med de bevarade
f.d. kvarnbyggnaderna från Saltsjökvarn, bidra med kontinuitet till en
expansiv stadsbygd. Häri ligger Danvikens hospitals miljöskapande värde
och kontinuitetsvärde.
Byggnadens autenticitet och många byggnadsdelars patina bidrar starkt
till en upplevelse av ålderdomlighet och förflutenhet: ett närmande till
kulturhistorien.

Ovan detalj av H. P. Hofstedts karta över Danviks
hospital från 1848. Källa: Stockholms stadsmuseum

Danviks hospital var i sin samtid ökänt genom att det förknippades med
sjukdom, ålderdom och död. I synnerhet de spetälskesjuka var samhällets
utstötta. De veneriskt sjuka skambelades av samhället i övrigt. Då
verksamheten på 1800-talet alltmer övergick till att bli en institution för
psykiskt sjuka förknippades platsen kanske främst med detta: i folkmun
gick hospitalet under benämningen Danviks dårhus. Institutionen
påminde människor i sin samtid dels att de var förhållandevis lyckligt
lottade, dels att det för denna nåd fanns anledning att skänka allmosor till
samhällets olycksaliga. Under lång tid var institutionen således en symbol
för sjukdom och utstötthet.
Byggnaden är ur ett riksperspektiv unik i det att den är en av Sveriges
äldsta bevarade sjukhusbyggnader. Dess höga arkitektoniska verkshöjd
gör dess värde, med avseende på sällsynthet, än högre.
De ovan kursiverade kriterierna är underkategorier till det övergripande
begreppet kulturhistoriskt värde5.
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Skyddsvärda delar
Konstruktion
- Murad grund och stomme av natursten och tegel.
- Bjälklag av bilat timmer med dragband och ankarslutar av smidesjärn.
- Takkonstruktion av bilat timmer.

Ovan dymling i mötet mellan stolpe och sträva.
Nedan slammad murstock.

Nedknackad puts inför omputsning - västra fasaden. Det bärande tegelmurverket frilagt.

Dragband i mur på vindsbjälklaget.

Rötskadat bjälklag.
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Takkonstruktionen - t.v. möte norra flygeln och tvärskeppet, t.h.
norra flygelns stödben.
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Exteriör
- Ursprunglig vilande byggnadsvolym på korsformig plan och ursprunglig
takvolym.
- Med kalkbruk slätputsade fasader med kraftfullt profilerad taklist.
Murhål för portar och fönster.
- Sockel, trappor och fyra portaler av sandsten.
- Småspröjsade träfönster – 40 fönsteraxlar med fyra lufter på flyglarna
och kyrkans långsidor. Fyra höga rundbågiga träfönster med tio lufter
vardera och två rundbågiga träfönster med fyra lufter vardera i kyrkans
gavlar. Tolv småspröjsade träfönster med två lufter i takkuporna.
- Brutet tak, med avvalmade gavlar, klätt med ståndfalsad plåt, två
plåtklädda skorstenar och tolv plåtklädda takkupor samt ståndränna.
Ståndfalsat plåttak i skivtäckning. Grundat inför ommålning, oktober 2008.

Portal åt väster t.h.

Södra flygelns östra fasad.

Norra flygelns gavel.
F.d. kyrkans västra gavel.
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Interiör
- Ursprunglig planlösning och rumsvolymer – salar, kyrka - är vilande,
outnyttjade resurser.
- Muröppningar, ursprungligen för fönster, mellan salar och kyrksal (idag
igensatta).
- I viss utsträckning golv av kalksten i förstugor, liksom fönsterbänkar i
kyrksal.
- Plansteg i trappor av kalksten, sättsteg av tegel i förstugor
- På vass kalkputsade och vitlimmade mur- och takytor i salar, kamrar,
kyrksal och förstugor.
- Kraftfullt profilerade stucklister, byggda på stomme av trä, i salarnas
och kyrkans tak. I kyrktaket även plafondfält avgränsat av skulpturalt
formad stuckbård.
- Snickerier av ursprunglig alternativt äldre typ finns bevarade i
begränsad utsträckning – dörrsmyg, dörrfoder etc.
- Vitlimmade trätak på vissa ställen.
- Vinden är det mest välbevarade rummet. Här återfinns t.ex. ursprungliga
smidesdetaljer som gångjärnstappar, haspar m.m.
- En avsevärd mängd bevarad fast inredning lagras i huset bl.a. på vinden
– karmar, dörrblad, träluckor, smidesdetaljer, oidentifierade snickerier
m.m. Dessa ska tas som utgångspunkt vid interiör ombyggnad.
Norra vindstrappan med ursprungliga ytskikt.

Sektion av vinden ovan och t.h. Rumsligheten
autentiskt bevarad.

Exempel på två salar. Nedan södra flygelns övre
våning f.d. gröna salen. Ytor täckta av skivmaterial. I fonden mur mot kyrksalen. T.h. norra flygelns
undre våning f.d. röda salen.
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Kyrksalen: Det som återstår av kyrksalen är rumsvolymen och murarna med sina öppningar. Jämför
stucklisterna på tre bilder.
- Ovan stucklist och fönsteröppning.
- Nedan uppmätning av plafond 1914. Källa: Stockholms stadsmuseum.
- Ovan t.h. rumsvolymen sedd åt väster d.v.s. i samma riktning som fotot t.h. är taget. Källa: Stockholms
stadsmuseum

Dörrbladen till en av de ursprungliga kyrkportarna
förvaras på nedre botten i södra flygeln, f.d. gula
salen. Lägg märke till bladens helfranska konstruktionen med kraftigt profilerade lister.
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Byggnadsdelar och detaljer
- Takpanel i norra förstugan överst.
- Dörrkarm mellan norra förstugan och röda salen.
- Snitt av taklist i röda salen. Stuckaturen har byggts på
en stomme snickrad trästomme, ovan t.h.
- Detalj av trappa med plansteg av kalksten i södra
förstugan t.h.

Danvikens hospital - Antikvarisk förundersökning

29

Byggnaden 2008
Konstruktion
Byggnaden har en grund av gråsten som utvändigt är klädd med
roslagssandsten. De valv som var slagna över Kvarnbäcken som
rann under kyrksalen fanns kvar då arbetet med grundförstärkningen
började. Rännan fylldes igen redan i samband med att Danviks kanal
byggdes. Yttermurar, murstockar och hjärtväggar är murade av stortegel.
Takkonstruktionen är byggd av bilat timmer. Den är en sen variant av
säteritak där hanbjälken har ett högre läge i takstolen som centralt ger
en högre rumshöjd. Takformen förebådar därmed mansardtaket, även
om det nedre fallet är flackare än på det fullt utvecklade mansardtaket.
Bjälklagen består av bilat timmer.

Sektioner
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Exteriör
Byggnaden har en långsträckt, korsformad volym med något som kan
liknas vid ett tvärskepp i mittaxeln. I den tvärställda volymen finns en sal
som går genom två våningar. På ömse sidor om denna sträcker två flyglar
ut sig i nordsydlig riktning. Flyglarna har två våningar. Alltsammans
kröns av den stora plåtklädda, brutna och valmade takvolymen med två
skorstenar och tolv takkupor.
“Mürmestaren Jonas Nilson för des Folck arbetat
och klistrat samt färgat på den Nya Steenhuus
Bygnaden…” Ur Danviks hospitals räkenskaper från
byggnadstiden. Källa: Stockholms stadsarkiv
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Fasaderna är slätputsade med fönster i fasadliv. De är inordnade i
exteriörens stränga symmetri och därmed regelbundet placerade.
Fönstren är av trä, har fyra lufter och är småspröjsade. De fyra skulpturalt
formade portalerna är placerade i varsin gavel: dels flyglarnas gavlar
i norr och söder, dels den tvärställda volymens gavlar. De senare är
särskilt framhävda genom portalernas skulpturala utformning där det för
barocken typiska djupverkande teatermotivet tillämpats. Vardera portalen
flankeras dessutom av höga, rundbågiga fönster.
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Interiör
Interiören är i dag en beklämmande syn dels för att den är en följd
av eftersatt underhåll, dels för att de arkitektoniska grundkvaliteterna
avlägsnats eller dolts. Överlagringar av en handfull byggnadsskeden
präglar den interiör vi möts av idag – ursprunget 1725, ombyggnaden
1820, tömningen 1915, ombyggnader till gjuteri 1946 respektive snickeri
1976 samt grundförstärkningen 1999.
Förstugorna i norr och söder har kvar något av sin putsade karaktär tillika
de ursprungliga murade trapporna av tegel och kalksten vilka i de nedre
löpen är träklädda. Norra förstugans bottenvåning har betonggolv.
Röda salen i bottenvåningen mot norr är p.g.a. grundförstärkningen tömd
på sin fasta inredning. Golvet är av betong och dragstag av stål är dragna
genom stomme och rum. Stommen är skadad genom att hål borrats för
dragstagen. I taket finns ett uppreglat undertak. Ventilationskanaler med
mycket stor dimension är dragna i taket och vidare genom blå salen till
vinden.
Blå salen på våningen 1 trappa mot norr är på samma sätt genomkorsad
av knippen med dragstag. Blå salen är indelad i två rum. Mot norr finns
en sentida inredning där ytskikten är inklädda med skivmaterial. Mot
kyrksalen finns ett rum där sentida ytskikt rivits. Här exponeras därmed
den kraftiga taklisten och de på vass putsade ytorna. Bjälklaget är här
allvarligt skadat med murkna bjälkar som skarvats provisoriskt.
Gula salen är delad i två: dels ett rum som ansluter till kyrksalen, dels
en del där en provlägenhet har byggts upp temporärt. I det senare fallet
är alla äldre ytskikt dolda. I det förra rummet är alla äldre ytskikt dolda
bakom sekundära inklädningar med skivmaterial.
Gröna salen är delad i två: dels ett f.d. omklädningsrum, dels ett inre rum
med igensatta fönsteröppningar och dörröppning till kyrksalen. Alla äldre
är ytskikt dolda bakom sekundära inklädningar.
Det är önskvärt att avlägsna sentida ytskikt för att återskapa salarnas
rumslighet och murverkan.
Kyrksalen är sedan länge tömd på sin fasta inredning. Gångbrygga,
brandtrapp, ståldurkar är spår från 1900-talets verksamhet. Restaurangverksamheten har till den fasta inredningen bidragit dels med ett trägolv,
dels med ett uppreglat undertak med ljudisolerande skivor samt lös
inredning. Det är önskvärt att avlägsna de sentida tilläggen för att på så
sätt återskapa kyksalens rumd.
Vinden är det rum i byggnaden som i störst utsträckning bibehållit
sin ursprungliga karaktär. Endast en mellanvägg och de skrymmande
ventilationskanalerna skämmer intrycket. Det från takkuporna sparsamt
infallande ljuset mellan de 40 takstolarnas timmer ger en rumsupplevelse
utöver det vanliga.
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Planer
Planerna visar ett slags idealsituation. I senare tider
tillkomna mellanväggar är inte redovisade.
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Föremål med anknytning till Danviks hospital
Genom verksamhetens långa historia, dess flytt och den långa tid av
eftersatt underhåll som byggnaden genomlidit har föremål skingrats
men också tagits tillvara. Flera av kyrkans inventarier flyttades med till
Danviks hems nya kyrka 1915 - timglas, ljushållare m.m. Byggnadsdelar
och inredningsdetaljer togs också omhand av Samfundet S:t Erik:
föremålen har kommit att uppgå i Stockholms stadsmuseums samlingar.
Bland föremålen märks särskilt de smidda fönsterramarna och tornuret.
Ett mindre medvetet bevarande, men lika betydelsefullt, är de delar av
fast inredning som finns kvar i byggnaden. Blåglaserat taktegel, dörrar,
portar t.ex. till kyrkan, karmar till fönster och dörrar, fönsterbågar,
oidentifierade snickeridetaljer, plåtbeklädda luckor till takkupor är
exempel på detaljer som ska omhändertas och förtecknas.

Ljushållare, timglas m.m. från hospitalets kyrka
återfinns i dag i Danviks hems kyrka.
På vinden förvaras ursprungliga byggnadsdetaljer.
Ovan t.h. syns fönsterkarm med beslagning. Troligen från fönsteröppning mellan kyrka och sjuksal.
T.h. blåglaserat tegel som ursprungligen låg på
hospitalets nedre takfall.
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Noter
1 Exempelvis förslagsritningar till ett hospital i Norrköping med centralt
placerat kyrkorum, utfört av Nicodemus Tessin d.ä.
2
Med karm avses sannolikt ett stycke i karmen. I så fall består hela
karmen av sex delar - två sidostycken, ett överstycke, ett bottenstycke, en
mittpost och en tvärpost. Om byggledningen räknat så blir norra flygelns
totala antal karmstycken 198.
3
Gördelmakaren gjorde ursprungligen läderarbeten med beslag av
mässing. Yrkesbeteckningen används även för hantverkare inriktade på
tillverkning av mindre mässingspjäser.
4
Sannolikt användes ylletyg som sängförhängen. I räkenskaperna anges
att Hospitalets eget “Rask och Ringar” använts: en utsaga författaren inte
kunnat uttyda.
5
Begreppet kulturhistoriskt värde används i denna förundersökning
som ett verktyg i syfte att identifiera byggnadens antikvariska kvaliteter.
Det sammantagna kulturhistoriska värdet av en byggnad eller miljö
bildas dels av påtagliga värden, dels av upplevda värden. I denna
förundersökning utgår jag från en modifierad variant av den modell för
kulturhistorisk värdering som Riksantikvarieämbetet utarbetat genom
Axel Unnerbäck – Kulturhistorisk värdering av bebyggelse.
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