RFV’s sjukhus i Nynäshamn
Omkring år 1900 byggdes en kuranstalt som en del av Nynäs havsbad på
ön Trehörningen. Detta inköptes 1918
av Kungliga Pensionsstyrelsen, sedermera Riksförsäkringsverket, och byggdes om till ett av myndighetens tre
sjukhus.

Stämplat Nynäshamn 1939-01-22; AB Alga, Stockholm 488

Stämplat Nynäshamn 1935-06-22; Atelier Ekegren, Nynäshamn 4820

Oskrivet. Axel Eliassons Konstförlag AB 48970

Oskrivet. Förlag: Sjukhuskiosken, Nynäshamn (Ultra)

Oskrivet. Förlag: Sjukhuskiosken, Nynäshamn (Ultra)

Skrivet och stämplat Nynäshamn 1949-06-01. Förlag: Pressbyrån 4865

Stockholms epidemisjukhus
Roslagstulls sjukhus
Stockholms epidemisjukhus/Roslagstulls sjukhus låg på Albanokullen,
nära Roslagstull i norra delen av Stockholms innerstad.
Staden hade sedan 1820-talet ett epidemisjukhus i det tidigare Katarina
kronobryggeri på Södermalm, men nya krav på vården gjorde att det
fanns behov av modernare vårdlokaler. Stadsfullmäktige beslutade den
28 mars 1890 att bygga epidemisjukhuset uppe på kullen, en isolerad
och för ändamålet väl anpassad plats. Sjukhuset ritades av Per Emanuel
Werming och invigdes 18 september 1893.

Skrivet, Stockholm 1905-04-28. Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm, 3552

Från början var det tänkt att sjukhuset skulle kunna ta emot 175 patienter, men det utökades åtskilliga gånger under årens lopp. 1907 bestod
sjukhuset av förvaltningsbyggnad (med bostäder för personal), köksbyggnad, 10 sjukavdelningar (där varje sjukavdelning bildade ett sjukhus
för sig med fullständig personal och utrustning), observationsavdelning,
tvätt- och desinfektionsanstalt med tork- och vädringshus, likhus, stalloch vagnshus, desinfektionsreservoar och nattvaktshus.
Epidemisjukhuset tog under sin tid emot personer som insjuknat i smittsamma, epidemiska sjukdomar som till exempel difteri, scharlakansfeber,
smittkoppor, tyfus och kolera samt från 1980-talet även de första AIDSsjuka i landet.

Karta över sjukhusområdet 1909

Sjukhuset stängde 1993 och numera upptas de flesta lokalerna av AlbaNova universitetscentrum, Stockholms centrum för fysik, astronomi och
bioteknik . Även Engelska skolan finns i lokalerna. I ett hus byggt 2003
på det gamla sjukhusområdet finns idag även Vetenskapens Hus.

Skrivet, Stockholm Ban 1980-04-25. Ultraförlaget

Röda Korsets sjukhem/sjukhus
Röda Korsets sjukhus är ett privatägt och ideellt drivet sjukhus. Det anlades på en tomt upplåten av staten intill Tekniska högskolan i Stockholm
och invigdes den 5 september 1927 av dess initiativtagare och dåvarande
ordföranden i Svenska Röda Korset, prins Carl. Sjukhuset hade åtta våningar och byggdes efter amerikansk förebild. Huvudman för sjukhuset
var Stiftelsen Rödakorshemmet och sjukhusets huvudinriktning var rehabilitering, äldreomsorg, äldresjukvård och utbildning.

Skrivet, PKXP 15 1928-07-12. Ensamrätt Harald Olsen Stockholm 348

Skrivet, Stockholm 1 1944-04-27. Konstförlaget FRAM, ensamrätt Röda Korsets sjukhem z/1184

Skrivet, Stockholm Ban 1982-01-14. Ultraförlaget

Sjukhuset flyttade i december 2010 till nya lokaler i Bergshamra i Solna.
2013 överlät Röda Korset denna verksamhet till annan vårdgivare.
Den gamla sjukhusbyggnaden övertogs av Akademiska hus och genomgick en omfattande renovering för att 2013 kunna öppna som nya KTHhuset där KTH:s ledning och förvaltning huserar. Samtidigt renoverades
Triangelparken, belägen mellan Försvarshögskolan och KTH-huset.

KTH-huset, Brinellvägen 8

Rånäs sjukhus

Rånäs slott ligger i bruksorten Rånäs i Fasterna socken i Norrtälje kommun i Uppland.
Rånäs slott har anor från 1300-talet. År 1772 såldes egendomarna till
bergsrådet Jean Le Febure, ägare av Gimo bruk. Le Febures måg, Axel
Didrik Reuterskiöld, byggde det nuvarande slottet 1833–1844. Slottet tillhörde Gimo bruk fram till 1928 och beboddes till dess av fru Louise Reuterskiöld samt hennes barn legationssekreterare Carl Reuterskiöld och
Louise "Duckie" Peyron.
Den 30 mars 1931 köpte Stockholms stad Rånäs slott med omgivande
park samt gamla kontorshuset vid torget. Rånäs Slott omvandlas till ett
sinnessjukhus för kvinnor. Såväl personal som patienter flyttade från
Hornsgatan 82 till den lantliga miljön i Rånäs. Man hade drygt hundra patienter och den mest förekommande diagnosen var schizofreni.

Stämplat Rånäs 1943-08-07; Förlag: Bror Eklöf, Rånäs

Oskrivet och ostämplat; Förlag: Handelsfirman Boris Lund, Uppsla

Några år in på 30-talet förvärvades även förvaltarbostaden för att bli
läkarbostad.

Skrivet och stämplat Rimbo 1905-11-18; Förlag: Okänt

Efter en omfattande renovering är Rånäs slott sedan 1999 en hotell- och
konferensanläggning. Ett stenkast från slottet ligger en gammal stenkvarn, där man malde brukets säd på 1700- och 1800-talen.

Sabbatsbergs sjukhus
Stadsfullmäktige fattade beslut om att bygga sjukhuset den 2 december
1872. Sjukhuset ritades av arkitekt Ernst Jacobsson enligt paviljongsystemet. Initialt byggdes sex paviljonger, en ekonomibyggnad och en administrationsbyggnad enligt nedanstående ritning. Därtill tillkom en tvättstuga, ett stall, en sommarpaviljong samt ett likhus i norra delen av det
stora sjukhusomårdet. Sjukhuset öppnades den 21 januari 1879 med
340 vårdplatser, fördelade på tolv vårdavdelningar.

De sex paviljongerna, ekonomi- och administrationsbyggnaderna.
Dessa är förenade med varandra via ett korridorsystem.

De fyra paviljongerna åt söder..

Skrivet och stämplat: Stockholm 1 1921-09-22. Lsvenska Litografiska AB 19013

Sjukhuset utökades och moderniserades i flera etapper. Under andra halvan av 1884 installerades elektriskt ljus. År 1900 blev Sabbatsberg det
första sjukhuset i Stockholm som fick en röntgenanläggning.

Nordvästra paviljongen och administrationsbyggnaden.

Skrivet och stämplat: Stockholm 1906-06-22. L. Lublin, Stockholm 9780

Administrationsbyggnaden med nordvästra paviljongen i bakgrunden.

Oskrivet och ostämplat. 2382 C. N:s Lj., Sthlm

Korridorerna som förband paviljongerna vårdades ömt. Som framgår av
nedanstående vykort var de rikt blomsterprydda. Från paviljongernas
övervåning kunde man komma ut på korridorernas tak vilket var mycket
populärt.

Troligtvis korridoren mot de sydöstra paviljongerna.

Skrivet och stämplat: Stockholm 1903-02-19. A. B. Weijmers Förlag, Stockholm

Troligtvis korridoren mot administrationsbyggnaden.

Skrivet och stämplat: PKXP 17A 1905-02-19. Förlag okänt.

I och med att Dalagatan las ut öster om sjukhusområdet uppfördes 1889
en ny entrébyggnad mot den nya gatan. Tidigare hade sjukhuset nåtts
från Torsgatan på västra sidan.
Vissa dagar kunde patientkön ringla långt fram till den nya entrén.

Oskrivet och ostämplat; Svenska Litografiska AB, Stockholm 11405

Oskrivet och ostämplat. Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm No 5158.

1910 öppnade den nya byggnaden för ögon– och öronvård på sjukhusområdets sydöstra del. I undervåningen huserade ögonläkarna och på
övervåningen öronläkarna. Huset hade ingen korridorförbindelse med det
övriga sjukhuset. När ögon– och öronvård så småningom flyttade bl.a. till
Karolinska sjukhuset byggdes huset om till administrationslokaler.

Skrivet och stämplat: Stockholm 1 1911-09-23; Svenska Litografiska AB, Stockholm 11409

Oskrivet och ostämplat. Svenska Litografiska AB, Stockholm 13486 .

Saltsjöbadens sjukhus

Saltsjöbadens privata sanatorium öppnades 1895 av den 32-åriga Clara
Smitt. Patienterna behandlades med elektriska ljusbad och oljegnidning.
Inspirerade av detta tog Stockholms badanstalt över verksamheten 1903
och byggde en kombinerad badanstalt och vilohem. Badhotellet, som det
nu kom att kallas, kom att bli en populär rekreationsplats för många utländska besökare under krigsåren.

Skrivet och stämplat Stockholm 1905-07-24. Förlag: C. N:s Lj., Sthlm 2969

1957 köpte landstinget badhotellet som moderniserades och byggdes om
till Saltsjöbadens sjukhus. I dag är delar av sjukhuset privatägt och anlitas av kommun och landsting. Övriga delar är ombyggda till bostadsrätter för privat bruk.
Sjukhuset ligger vackert invid Baggensfjärden inte långt från Saltsjöbanans ändstation. Sjukhuset har en stor vacker park som vetter mot Neglingeviken och används till olika utomhusaktiviteter. På den magnifika
solterrassen kan man njuta av utsikten.

Skrivet och stämplat Stockholm 1905-xx-xx. Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm No 3711

Sjukhuset drivs idag av Vardaga Äldreomsorg AB med inriktning mot
äldre personer med behov av omvårdnad och service och äldre personer
med demenssjukdom. Sjukhuset har 60 platser, varav 26 för personer
med demenssjukdom. Många av patientrummen har fantastisk utsikt mot
havsviken eller över parken.

Oskrivet. Ultraförlaget, Stockholm

