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Stockholm 

1920
○○Korsningen Surbrunnsgatan/Roslagsgatan i Vasastaden för cirka 90 år sedan. Då som nu 

är det livligt i de här kvarteren. Inte mindre än tre hästtransporter syns på bilden och hästen 
var vintertid förmodligen säkrare att använda än den relativt nya automobilen. Några sådana 
skymtar på andra sidan Roslagsgatan. Här inns en afär som står till tjänst med tvätt och 
strykning, här säljs kött och läsk och frukt, och närmast till höger ligger en Butelj och stycke-
godsafär. På hörnet skvallrar den dinglande kringlan om ett bageri.

2012
○○Roslagsgatan var länge landsvägen mot Roslagen. Senare gick spårvagnen här och det är 

nog en förklaring till att gatan ännu är ett livfullt afärsstråk. Restaurang Clas på hörnet med 
adress Surbrunnsgatan 20 (skymtar bakom trädet) startades 1984 i huvudbyggnaden till en 
malmgård från 1700-talet där värdshuset Browallshof en gång fanns. Hitom restaurangen, 
där på den gamla bilden en låg basarbyggnad ligger, anlades 2006 Monica Zetterlunds park, 
en hyllning till jazzsångerskan som bodde i närheten.

Stockholm då och nu. Hans Kronbrink om Surbrunnsgatan/Roslagsgatan 
hans.kronbrink@dn.se
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Din katt får vård 
snabbare än du

I maj öppnar ett nytt högtekno-
logiskt sjukhus i Danderyd. För 
hundar och katter.

– Servicenivån är mycket bättre 
i djursjukvården än i humansjuk-
vården. Det är inga vårdköer 
och det är billigare, säger Lars 
Bjarnemark, vd i Djursjukhus-
gruppen.

Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se

○○Nuvarande Albano djursjukhus 
är trångt, det nya kostar 40 miljo-
ner kronor att bygga och får omfat-
tande specialistvård inom inten-
sivvård, kirurgi, dermatologi och 
onkologi.

–○Avancerade djursjukhus är lika 
välutrustade som humansjukhus. 
Vi har ultraljud och röntgen och 
satsar 10 miljoner kronor på mag-
netröntgenutrustning i Bagarmos-
sens djursjukhus, säger Lars Bjar-
nemark.

När det gäller hund och katt är 
det djurägaren själv som betalar 
sjukvården, stat och kommun skju-

ter inte till några pengar. Ändå har 
andelen hundar som besöker vete-
rinär under ett år tredubblats över 
en tioårsperiod, enligt Djursjukhus-
gruppen.

I höstas visade försäkringsbolaget 
Agria att marknaden för djurför-
säkringar har ökat med 59 procent 
på fem år. 

Uppskattningsvis har en tredje-
del av Sveriges 1,3 miljoner katter 
en försäkring. 

Bland hundarna är åtta av tio för-
säkrade och även gnagare, reptiler 
och burfåglar har fått ett uppsving 
i omsorg.

–○Det inns efterfrågan på avance-
rad sjukvård. Djurägare är beredda 
att satsa ganska mycket pengar på 
sina familjemedlemmar, säger Lars 
Bjarnemark.

Och djuren får behandling 
snabbt. En skada i en mänsklig fot-
led kan ta ett par månader att lotsa 
fram till operation, enligt Lars Bjar-
nemark.

–○Om det gäller din hund klarar 
vi av det på två dagar. Det handlar 
om djuretik, också. Du vet varför 

du har ont i foten, det vet inte hun-
den, därför tar vi hand om den på 
en gång, säger han.

Däremot förs det, enligt Lars 
Bjarnemark, ständigt diskussioner 
bland veterinärerna om var grän-
sen går. Hur stora ingrepp och hur 

långtgående behandlingar djuren 
ska utsättas för handlar också om 
etik.

Det nya sjukhuset i Danderyd tar 
endast emot hundar och katter, 
inga andra djur.

–○Våra veterinärer är speciali-
serade på hund och katt. Men vi 
tror att efterfrågan på djursjukvård 
kommer att fortsätta öka, djurägan-
det lär åtminstone hålla jämna steg 
med befolkningsökningen, säger 
Lars Bjarnemark.

På stora djursjukhus kostar vård mer än på en liten klinik.  foto: sanna Percival

Fakta. Stockholms regiondjursjukhus

○○stockholms regi-
ondjursjukhus med 
enheterna i bagarmos-
sen, albano i danderyd 
och gärdet tar emot 
cirka 60 000 besök om 
året. 

○○Omkring 68 procent 

av patienterna är 
hundar, 31 procent är 
katter och 1 procent är 
övriga djur.

○○ i höstas köpte 
Katarina Martinson, 
dotter till finans-
mannen fredrik 

Lundberg, genom 
sitt investmentbolag 
fidelio Capital inte 
bara stockholms re-
giondjursjukhus utan 
även Västra djursjuk-
huset i göteborg och 
falu djursjukhus. Djursjukhuset Albano foto: albano

Avancerade djur-
sjukhus är lika  
väl utrustade som  
humansjukhus.
Lars bjarnemark

Nytt djursjukhus. 


