Danderyds sjukhus

Mörby lasarett på 1920-talet. Foto Samfundet Djursholms Forntid och Framtids arkiv.

D

anderyds sjukhus eller som det tidigare hette, Mörby lasarett,
invigdes 1922. Platsen valdes med tanke på det goda vägnätet
och närheten till Roslagsbanan. Från början fungerade Mörby
lasarett som ett sjukhus för bygden. De flesta anställda bodde i
området. Varje avdelning hade sin egen blomsterodling och mot
Edsviken låg en köksträdgård.
Under beredskapsåren 1939-45 odlade varje läkare sin egen
potatis. I skogen avverkades träd för uppvärmning av sjukhuset.
För de anställda fanns badhus, tennis- och krocketplaner. Sjukhuset hade också sin egen båt som kunde hyras av personalen.
Midsommarfester och julkalas hörde till traditionen på den tiden.
Det fanns 118 vårdplatser i starten. Personalen uppgick till 75
personer.

M

ed största sannolikhet har människor levt på platsen redan
under yngre järnåldern (550-1100 e Kr). Inför den stora
utbyggnaden av Mörby lasarett på 1960-talet var man tvungen att
gräva ut ett större gravfält med stensättningar. Dessa kunde bestämmas till slutet av vikingatiden (800-1100 e Kr). Den döde

hade begravts obränd på kristet vis. Seden att lämna gravgåvor
levde dock kvar. Enstaka gravgåvor hittades såsom ett lerkärl, en
kniv, glaspärlor samt två spännen. Det ena spännet har ornamentik, som vittnar om handelskontakter österut.

I

nom nuvarande Danderyds kommuns gränser fanns det vid
slutet av järnåldern ungefär nio gårdar. Vid varje gård bodde
cirka 8-10 personer. Där idag den stora bussterminalen ligger låg
Mörby gård som brann ner till grunden 1976.
Huvudbyggnaden som kunde dateras till slutet av 1700 - eller
början av 1800-talet var en timrad byggnad, senare reveterad. Till
huvudbyggnaden hörde två flyglar och ett antal ekonomibyggnader. Där idag långvårds- och psykavdelningarna ligger låg tidigare
gårdens magasin och uthus.
År 1964 ändrades namnet till Danderyds sjukhus. Idag har
sjukhuset 800 vårdpatser och betjänar drygt 300 000 personer.
Arbetsstyrkan uppgår till ca 4000 personer.

Tunnelbanestation Danderyds sjukhus invigdes 1978.
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