Konradsberg/Stockholms hospital
Det ursprungliga namnet var Stockholms hospital för sinnessjuka, Konradsbergs hospital eller ”Dårarnas slott”, från 1932 Psykiatriska sjukhuset och från 1 juli 1967 Rålambshovs sjukhus beläget i stadsdelen Marieberg i Stockholm. Det användes för psykiatrisk vård fram till 1995.
Konradsberg var ett av Sveriges första mentalsjukhus och uppfördes
1855-1871 efter ritningar av arkitekten Albert Törnqvist. 1873 tillkom flygelbyggnader med cellavdelningen. Byggnaden uppfördes i en slottsliknande stil och fick snabbt smeknamnet Dårarnas slott. Anläggningen är
placerad i ett stort parkområde. Planen är "H"-formad med ett enkelsidigt
korridorsystem. Mittpartiet av byggnaden är försedd med en klocka samt
en lanternin krönt av ett kors. De första 101 patienterna flyttades hit från
Danvikens Hospital den 29 november 1861.

I den omgivande parken växer en mängd gamla träd, området var förut
inhägnat och det dröjde till 1980-talet innan allmänheten fick komma in
på området. Konradsberg har sitt namn efter Konrad Heijsman som från
1770-talet ägde en gård belägen i området.

Skrivet och stämplat: Stockholm ??-12-30; Carte Postal

När den psykiatriska vården lades ned togs det över Akademiska Hus.
Deras första hyresgäst var Lärarhögskolan i Stockholm och därefter
Stockholms universitet för dess lärarutbildningar. Från och med augusti
2009 inrymde byggnaden friskolan Stockholms Internationella Montessoriskola, STIMS.
2014 sålde Akademiska Hus Konradsberg till Stockholms stad som ska
anpassa byggnaderna för grundskola och gymnasium med 800 respektive
1200 elever. Staden vill bygga en idrottshall till skolan i parken.
(DN 16-05-31).

Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus
Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn

Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn (även Kronprinsessan
Lovisas barnsjukhus, KLB) var ett barnsjukhus på Kungsholmen i Stockholm 1854–1970. Det var finansierat av välgörenhet och företrädesvis
avsett för barn av fattiga föräldrar. KLB var först beläget på Hantverkargatan 14 och efter 1899 på Polhemsgatan 30 vid Kronobergsparken.

Skrivet, Stockholm 1914-10-05. Svenska Litografiska AB 13451
Till vänster syns medicinska paviljongen och till höger administrationen.

År 1970 överflyttades all medicinsk verksamhet till Sankt Görans sjukhus, varefter byggnaderna revs för att ge plats åt Stockholms polishus
nya häkte.

Skrivet, stämplat Stockholm 1901-01-25. Brefkort

Oskrivet men stämplat Stockholm 1901-01-24. Brefkort

Skrivet, stämplat Stockholm 1910-12-23. Axel Eliassons Konstörlag, Stockholm No 3415

Skrivet, stämplat Stockholm 1910-12-23. Axel Eliassons Konstörlag, Stockholm No 4306

Löwenströmska lasarettet/sjukhuset

Löwenströmska lasarettet

Löwenströmska sjukhuset

Löwenströmska lasarettet har anor tillbaka till mordet på Gustav III, och
byggdes som en direkt följd av detta och kom till stånd tack vare en donation från Jacob Johan Anckarströms familj. Detta som en soningsgåva
för broderns mord 1792 på kung Gustav III. Familjen Anckarström bytte
namn till Löwenström. Den första lasarettsbyggnaden stod klar 1809.

Stämplat Stockholm 1902-07-22. Brefkort, Imp. Stockholm - No. 9259

De gamla sjukhusbyggnaderna är idag sålda, men historien lever vidare i
det nya sjukhuset som stod på plats 1964. Tjugo år senare invigdes en
renodlad byggnad för psykiatrisk vård. Där finns i nuläget fem rättspsykiatriska slutenvårdsavdelningar, samt två allmänpsykiatriska. Fram till
2017 kommer sjukhuset att genomgå en massiv upprustning av de tekniska installationerna.

Stämplat Väsby 1909-08-16. Brefkort, Förlag okänt

Den nya lasarettsbyggnaden var från början ett akutsjukhus. Akutsjukvården och BB-avdelningen lades ned i slutet av 1990-talet. Idag är en
rad antal specialistläkarmottagningar inrymda i sjukhusets lokaler:
anorexienhet, vårdcentral, närakut, palliativ vård, röntgen och dialys.

Oskrivet. Ultraförlaget, Stockholm

Mörby lasarett/Danderyds sjukhus
Sjukhuset invigdes den 2 januari 1922 som Stockholms läns centrallasarett i Mörby, eller vanligen M örby lasarett. Sjukhuset hade
118 vårdplatser och 75 anställda.

Motiv från början av 1920-talet (stämplat 1925). Förlag okänt, 79C.

Platsen för sjukhuset valdes med tanke på det goda vägnätet och närheten till Roslagsbanan. De flesta anställda bodde i området. Varje avdelning
hade sin egen blomodling och mot Edsviken låg en köksträdgård.

Motiv från mitten av 1920-talet. Svenska Litografiska AB, Stockholm x 66.

Byggområdet uppsnyggat och ett vackert staket har tillkommit.

Sjukhuset var vid starten redan alldeles för litet och en ständigt pågående utbyggnad var nödvändig. År 1930 invigdes en ny medicinsk paviljong och en röntgenavdelning.

Motiv från början av 1930-talet (stämplat 1936). AB Alga 71281.

Sjukhuset var redan vid starten för litet och en ständigt pågående utbyggnad var nödvändig. År 1930 invigdes en ny medicinsk paviljong och
en röntgenavdelning.

Motiv från slutet av 1920-talet. Svenska Litografiska AB, Stockholm U84.

Sjukhuset chefsläkare skulle naturligtvis bo ståndsmässigt och tillgängligt. Därför uppfördes en doktorsbostad inom sjukhusområdet.

Motiv från mitten av 1930-talet (stämplat 1937). A Eliassons Konstförlag - 14272.

Närbild av den nya medicinska avdelningen.
Under beredskapsåren 1939-45 odlade varje läkare sin egen potatis. I
skogen avverkades träd för uppvärmning av sjukhus och bostäder. För de
anställda fanns badhus, tennis– och krocketplaner. Sjukhuset hade också
en båt som kunde hyras av personalen. Midsommarfester och julkalas
hörde till traditionen på den tiden.

Motiv från början av 1930-talet (stämplat 1932). Calegi - No 9555.

År 1937 infördes förebyggande mödra- och barnavård i Sverige. 1943 inrättades en BB-avdelning på sjukhuset.

Där idag den stora bussterminalen ligger låg Mörby gård med anor från
slutet av 1700-talet och som brann ner till grunden 1976. Där idag långvårds- och psykavdelningarna ligger låg tidigare gårdens magasin och uthus.

Bägge korten oskrivna, ej postgångna; Pressbyrån 30248 resp. 301140

Motiv från början av 1970-talet. Ultraförlaget - 815.

Tunnelbanestationen Danderyds sjukhus öppnade 1978.

Motiv från början av 1970-talet. Ultraförlaget - 02-1470.

Oskrivet, ej postgånget, Svenska Aerobilder AB, Ultraförlaget

Den 1 april 2000 ändrades driftsformen för sjukhuset, när Danderyds
sjukhus blev ett landstingsägt aktiebolag. Sjukhuset har idag cirka 530
vårdplatser.

Oskrivet, ej postgånget, BN Reklamservice, Bromma Tryck 1993

Norrtälje lasarett/sjukhus

Norrtälje sjukhus är ett av länets akutsjukhus. Sjukhuset ägs av Stockholms läns landsting och drivs sedan 2006 av Tiohundra AB, är ett vårdbolag som ägs gemensamt av landstinget och Norrtälje kommun.
Sjukhuset har en historia som går tillbaka till 1791, då det uppfördes ett
kurhus med elva platser i Norrtälje. Det lades ner efter ett kvarts sekel. I
början av 1840-talet grundades ett nytt sjukhus med åtta platser, som
20 år senare utökades till 26 vårdplatser. När landstinget grundades år
1863 tog det över driften.
År 1893 beslöt landstinget att det skulle uppföras en ny sjukhusbyggnad
väster om staden. Det nya sjukhuset fick 40 bäddar, samt åtta platser på
vad som i landstingets jubileumsskrift från 1914 beskrivs som
"upptagningsanstalt" eller "dårsjukstuga", i två celler och sex rum.

Skrivet och postat PLK 267C 191410-06;
Svenska Litografiska AB, Stockholm; Förlag: Axel Levin, Norrtelje

Sjukhuset, som ritades av arkitekten Axel Kumlien, stod färdigt för inflyttning på sommaren 1897. Redan efter några år hade verksamheten
vuxit ur lokalerna. Efter att lokalfrågan hade utretts under flera år godkände landstinget år 1913 att sjukhuset skulle byggas ut. Därefter har
sjukhuset byggts om och utvidgats vid flera tidpunkter. År 1952 stod en
tredje våning på byggnaden klar. Under 1970-talet öppnades 48 vårdplatser för psykiatrisk vård.

Oskrivet, ej postat; Svensk tillverkning AE

Skrivet och postat Norrtälje 196x-12-06; Ensamrätt: Lasarettkiosken, Norrtälje (Ultra)

År 1996 invigdes en helt ny sjukhusbyggnad vars entré syns på nedanstående vykort med fotografier från sjukhusets konstsamling.

Oskrivet och ej postat; Peder Sjöberg Fotograf ab

Norrtälje sjukhus akutmottagning är öppen
dygnet runt. Sjukhuset bedriver bassjukvård
inom olika specialiteter. Sjukhuset har 96 vårdplatser och cirka 600 anställda. Antalet patientbesök är cirka 120 000 per år (2011).

Klipp från folder rörande säkerhet inom Norrtälje sjukhus

