Levererade arkivhandlingar från Ryhovs sjukhus
Direktionens arkiv (Lev 74/1985)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direktionens protokoll 1933-1962 (21 inbundna volymer)
Direktionens handlingar 1932-1963 (39 inbundna volymer)
Direktionens brevkoncept 1932-1961 (4 inbundna volymer)
C: Direktionens diarier 1932- (11 inbundna volymer)
Direktionsprotokoll 1953-1961 (3 inbundna volymer)
Kartonger (14 st) med årsrapporter, statistik, protokoll m.m.
Verksplan (en pärm med placering ID 626D hemligstämplade
dokument)
EIII: Inkomna handlingar 1936-1947
FI: Ansökningshandlingar till lediga tjänster 1933-1950 (3
kartonger)
Makulerade exspektanter (1 kartong)

Utskrivningsnämndens arkiv (Lev 82/1985)

•

A: Föredragningslistor 1953-1958 (1 kartong, placerad ID 626D)

Sjukhuschefens arkiv (Lev 75/1985)

•
•
•
•
•
•

AII: Anteckningar 1950-1955 (1 kartong)
DIb: Personalföreståndarens personalrullor 1934-1962 (4 kartonger)
DIII: Övriga liggare 1937-1938
F: Handlingar ordnade efter ämne 1934-1954 (4 kartonger)
Sjukhuschefens handlingar 1938-1965 (18 inbundna volymer)
Sjukhuschefens diarium (3 inbundna volymer)

Överläkarens arkiv, avdelning K1 (Lev 78/1985)

•

FIII: Exspektanthandlingar 1934-1959 (6 volymer)

Överläkarens arkiv, avdelning K2 (Lev 79/1985)

•
•
•
•
•

FIIa: Journaler med tillhörande handlingar, avlidna patienter 19421959 (onumrerade kartonger)
FIII: Exspektanthandlingar 1934-1959 (6 kartonger)
DII: Liggare över exspektanter 1934-1947 (inbunden) och 19511963 (kartong)
Dödbok 1952 (Inbunden, placering ID 627D)
Diarium (inbunden, placering ID 627D – Mögelskadad, lämnad till
sanering)

Överläkarens arkiv, avdelning M1 (Lev 76/1985)

•
•
•
•
•
•

CI: Diarier över inkomna ansökningar om intagning 1934-1953 (4
inbundna volymer)
DI: Liggare över intagna (1 volym)
DIII: Liggare över avgångna patienter 1934-1954 (1 volym)
DIV: Övriga liggare över patienter (hemortsförteckning 1934-1950
(1 volym)
EI: Ingående skrivelser 1935-1953 (1 kartong)
EIII: Brev från patienter 1943-1953 (1 kartong)

•
•
•

FIII: Exspektanthandlingar 1934-1956 (5 kartonger)
FVI: Handlingar i skilda ämnen 1938-1954 (2 volymer)
FVII: Handlingar rörande speciella utredningar 1935-1953 (1
kartong)

Överläkarens arkiv, avdelning M2 (Lev 77/1985)

•
•

FIII: Exspektanthandlingar 1934-1959 (7 kartonger)
Dagsedlar i travar (utgallringsbar serie EIIa:)

Sjukhusintendentens arkiv (Lev 83/1985)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B1: Skrivelser till medicinalstyrelsen och andra centrala
myndigheter 1933- 1940 (8 inbundna volymer)
DI: Patientrullor, pärmar märkta med patientnamn
DIV: Avlöningsliggare 1947-1956 (27 kartonger)
DV: Inventarieförteckning 1932-1957 (13 kartonger)
DVI: Förrådsliggare 1934-1956 (1 låda)
EI: Skrivelser från medicinalstyrelsen och andra centrala
myndigheter 1933-1962 (27 inbundna volymer, varav de 19 sista
saknar seriemärkning)
FV: Handlingar rörande byggnader m.m. 1931-1945 (2 kartonger)
FIX: Övriga ämnesordnade handlingar 1934-1955 (2 kartonger,
placerade ID645)
GI: Reviderade räkenskaper 1933-1957 (243 volymer, både
inbundna och kartonger)
GII: Koncepträkenskaper 1933-1955 (135 inbundna volymer)
GIIIa: Räkenskaper rörande flitpengar, kassaböcker 1934-1960 (24
inbundna volymer)
GIIIb: Räkenskaper rörande flitpengar, sammandrag över
patientdagsverken 1934-1959 (50 volymer, de flesta inbundna)
GIIIc: Flitpengar, redogörelse över inventering av privata medel och
flitpengar 1934-1944 (Trol. det som finns i en låda på hylla ID
640A)

Familjevårds- och hjälpverksamhetsöverläkarens arkiv (Lev 80/1985)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CI: Diarier 1939-1956 (2 inbundna volymer, överlappar varandra i
tid)
BI: Kopior av överläkarens utgående skrivelser1947-1962 (4
kartonger)
BII: Kopior av hjälpverksamhetsföreståndarinnans utgående
skrivelser 1949-1964 (6 kartonger)
DI: Patientliggare 1938-1955 (1 kartong) och 1952-1956 (inbunden)
EI: Inkomna skrivelser till överläkaren 1937-1962 (8 kartonger)
EII: Inkomna skrivelser till hjälpverksamhetsföreståndarinnan 19491962 (4 kartonger)
FI: Handlingar rörande utskrivna patienter från sjukhemmen 19481963 (3 kartonger)
FII: Handlingar rörande straffriförklarade och försöksutskrivna
1948-1962 (9 kartonger)
FIII: Pensionsärenden 1949-1962 (5 kartonger)
Korrespondens 1963-1967 (1 pärm, märkt ”kuratorns”)

•
•

Brevkopior (3 pärmar, med olika placering märkta ”kuratorns”)
Inkomna skrivelser (1 pärm, märkt med ”kuratorns”)

Rättspsykiatriska avdelningens arkiv (Lev 81/1985)

Förtecknad i Arkis som ”Statens rättspsykitriska station i Jönköping”.
Journaler och mindre skvättar i Ida, andra handlingar i Gustaf.
I slutet av uppställningen placerade blandade handlingar

•
•
•
•
•

Buntar märkta ”handlingar” 1960-tal, placerade hylla ID646C-D
Pärmar rörande vikarier placerade hylla 645EPärmar med blandade personalhandlingar placerade hylla 646
Företagsnämndens protokoll 1959-1966 (1 kartong)
Buntar som inte identifierats (saknade serier från
sjukhusintendenten?)

Kartor och ritningar

Levererade kartor och ritningar är förtecknade i Arkis och tillhör
Sjukhusintendentens arkiv.
Predikanten vid Ryhovs sjukhus arkiv

Arkivet har en egen post i Arkis.
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