
Sjukhus i Stockholms län 

Detta exponat visar vykort från tidigare och nuvarande sjukhus i Stock-
holms län. Sjukhusen visas i bokstavsordning. 
Sifferkolumn ett i nedanstående tabell anger antalet sidor i exponatet och 
kolumn två antalet sidor i samlingen. 
Sjukhus med ◊-markering är nedlagda (som sjukhus). 
För att få med lite udda sjukhus med endast en sida har jag valt att välja 
bort Karolinska sjukhuset i detta exponat. 

◊ Allmänna BB (barnbördshuset) 2 2 ◊ Rosenlunds sjukhus 0 2 
◊ Annexsjukhuset i Nynäshamn 0 1 ◊ Roslagstulls sjukhus 2 2 
◊ Barnsjukhuset Samariten 1 1 ◊ Röda korsets sjukhus 2 3 
◊ Beckomberga sjukhus 3 4 
◊ Blackebergs sjukhus 0 1 ◊ Rånäs sjukhus 2 2 
◊ Boo sjukhus 0 1 ◊ Sachsska barnsjukhuset 0 1 
   Byle Gård konvalecenthem 0 1 ◊ Sabbatsbergs sjukhus 5 9 
   Dalens sjukhus 1 1    Saltsjöbadens sjukhus 2 3 
   Eastmaninstitutet 0 2    S:t Görans sjukhus 2 2 
   Ersta sjukhus 3 6 ◊ S:t Eriks sjukhus 0 1 
   Eugeniahemmet/Norrbackainstitutet 0 2 ◊ Serafimerlasarettet 6 7 
◊ Farsta sjukhus 1 1 ◊ Sjukhusen vid KA1 2 2 
◊ Garnisonssjukhuset 1 1 ◊ Solberga sjukhus 0 1 
   Huddinge sjukhus/KUS i Huddinge 3 4    Sollentuna sjukhus 1 1 
   Karolinska sjukhuset/KUS i Solna 0 18    Sophiahemmet 4 4 
◊ Konradsberg 1 1    Stockholms sjukhem 2 4 
◊ Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt 3 3 ◊ Sundbybergs sjukhus 0 1 
◊ Långbro sjukhus 0 3 ◊ Söderby sjukhus 3 5 
   Löwenströmska lasarettet/sjukhuset 2 2    Södersjukhuset 6 11 
◊ Maria sjukhus/Södra BB 0 2    Södertälje sjukhus 3 4 
   Mörby lasarett/Danderyds sjukhus 7 13 ◊ Uttrans sjukhus 2 4 
◊ Nacka sjukhus 0 1 ◊ Vårbergs sjukhus 1 1 
   Norrtälje sjukhus 3 3 ◊ Åkeshovs sjukhus 1 1 
◊ RFV’s sjukhus i Nynäshamn 3 5                                   Summa 79 148 
                        Inkl. förstasida 80 149 

Källförteckning: 
 Min bokhylla med Stockholmiania (ca 5 löpmeter) 
 Internet (fram för allt Wikipedia) 
 Bibliotekslån, t. ex. av Sabbatsberg 111 år 
 1930-tal i Rånäs, Fasterna Hembyggdsförening 
 Nationalencyklopedin 



Allmänna barnbördshusets verksamhet började redan 1752 och hade 
till bestämmelse dels att, såsom välgörenhetsinrättning, till vård emot-
taga barnaföderskor under deras barnsängstid, dels att, såsom läroan-
stalt, lämna tillfälle till praktisk undervisning i barnförlossningskonsten 
såväl för medicine studerande som för barnmorskelärlingar. 
 

Efter ett antal flyttar  gjordes 1913 den sista stora flytten till en ny 
byggnad, ritad av arkitekten Gustaf Wickman, vid Fiskartorpsvägen 15 
bakom Stockholms stadion på Norra Djurgården. Huset byggdes som 
förläggning för de tävlande vid OS 1912 till vilket även den närbelägna 
Stockholms Stadion byggdes. 
 

Anläggningen fick då ett 60-tal vårdplatser och stora lokaler för labora-
torier och undervisning. Wickman grupperade den jugendinspirerade 
byggnaden kring en inre gård. 
 

Allmänna barnbördshuset lades ner 1976. Byggnaden betecknas idag 
Idrottens hus där Riksidrottsförbundet huserar. 

Allmänna BB 

Skrivet, Stockholm Ban 59-09-18. Svensk tillverkning AE 51340 
Säljes till förmån för Allmänna barnbördshusets prydande med konstverk (pris 35 öre). 

En nybliven mamma framför huvud-
entrén till Allmänna BB i maj 1974 



Samma foto, nu handkolorerat! Skrivet, Stockholm Ban 65-07-07. Svensk tillverkning AE 51984 
Säljes till förmån för Allmänna barnbördshusets prydande med konstverk . 

Huvudentrén i augusti 2010 
med skylten Idrottens Hus 



Barnsjukhuset Samariten existerade mellan 1890 och 1974. Sjukhuset 
låg vid korsningen Ringvägen/Krukmakaregatan på 
Södermalm. 
Barnsjukhuset öppnades 1890 då under namnet Nya 
barnsjukhuset. Behovet av sjukvård för barn var un-
der slutet av 1800-talet stort på grund av den snabba 
inflyttningen till huvudstaden. 1895 ändrades namnet 
till Barnsjukhuset Samariten, och 1909 uppfördes en 
ny huvudbyggnad. Detta var möjligt tack vare medel 
från Alfred Nobel och en större summa pengar som 
sångerskan Jenny Lind testamenterat till sjukhuset. 
Barnsjukhuset byggdes sedan ut i omgångar, och kom 
att spela en viktig roll i Stockholms barnsjukvård. 
År 1972 beslutades att sjukhuset skulle läggas ned, 
eftersom man ville integrera barnsjukvården i den allmänna medi-
cinska verksamheten. 1974 stängdes Barnsjukhuset Samariten efter 
att ha existerat i 84 år. Merparten av verksamheten övertogs av Hud-
dinge sjukhus. Alla sjukhusbyggnaderna revs sedan, med undantag 
från administrationsbyggnaden. Den inrymmer idag Samaritens dag-
hem. 

Barnsjukhuset Samariten 

Skrivet, Stockholm Ban 53-07-02. AE 49734 



Beckomberga sjukhus 
Beckomberga sjukhus i västra Stockholm, var i mitten av 1900-talet ett 
av Europas - och Sveriges genom tiderna största - mentalsjukhus med 
2 000 patienter. När Stockholms läns landsting, som en del av psykiatri-
reformen, beslöt att lägga ned sjukhuset 1995 fanns det cirka 250 vård-
platser kvar. 

Skrivet och stämplat:  Oläsbar ort  1946-04-06. AB Alga Stockholm 71485 

Oskrivet och ostämplat men daterat:  1936-06-10. Förlag: Ängby Cigarr & Pappershandel (AE) 



Bygget av Beckomberga sjukhus påbörjades under hösten 1929. De 
första delarna, med sammanlagt 1 156 vårdplatser, stod klara för inflytt-
ning den 1 oktober 1932. År 1935 stod hela sjukhuset klart. Sjukhuset, 
med sammanlagt ett tjugotal olika byggnader, bestod av flera olika vård-
paviljonger för olika patientgrupper, samt byggnader för administration, 
personalbostäder, verkstad, kök, gymnastikhall, gravkapell och andra ut-
rymmen. 

Skrivet och stämplat:  Stockholm 7 1952-09-04. Pressbyrån 711903 

Oskrivet och ostämplat. Pressbyrån 711905 



Den som passerar korsningen Bällstavägen-Spångavägen i västra 
Bromma lägger snabbt märke till de ovanliga "runda husen" eller cylin-
derformade bostadshusen. De ritades 1952 av Nils Sterner på Stock-
holms stads fastighetskontor och byggdes 1953-1954 som personalbo-
städer för sjukhuspersonalen vid Beckomberga sjukhus. De "Runda Hu-
sen" var populära kvinnliga personalbostäder på ett rum och kokvrå. 

Personalbostäder vid Beckomberga 

Oskrivet. Pressbyrån 713621 

Skrivet, Stockholm Ban 58-02-19. AERO-NORD, Stockholm 



Dalens sjukhus är ett sjukhus i södra Stockholms kommun, nära tunnel-
banestationen Blåsut och Nytorps gärde. 
 

Namnet Dalen kommer från ett torp som var beläget i området på 1700-
talet. På området där Dalens sjukhus står idag fanns ett större koloniom-
råde, Dalens koloniträdgårdar, som anlades 1911. Det började röjas i slu-
tet på 60-talet för att ge plats till Dalens sjukhus som från början plane-
rades som ett centralsjukhus, men i stället kom Huddinge sjukhus att få 
denna roll och Dalens sjukhus kom att rymdas på en fjärdedel av vad 
man tidigare tänkt. 
 

P C Jersilds roman Babels hus utspelar sig på detta planerade sjukhus, 
som i boken kallades "Enskede sjukhus". 
 

Hyresgästerna på Dalens sjukhus domineras av vården och vårdanknutna 
tjänster. Dalens sjukhus drivs av Capio på uppdrag av Stockholms läns 
landsting. På Dalen finns 6 vårdavdelningar, geriatriska basavdelningar, 
enheter för rehabilitering av strokepatienter och ortoped patienter samt 
minnesmottagning och sluten palliativ vård. 
 

Dalens sjukhus har en viktig roll i Framtidsplanen som handlar om att 
rusta upp länets sjukhus för att kunna erbjuda mer och bättre vård i mo-
derna och hållbara vårdmiljöer. Flera av länets mindre sjukhus och nära-
kuter får ökade möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård.  

Dalens sjukhus 

Stämplat Johanneshov 1 1985-11-21; E E E A/B ST247  



Ersta sjukhus 
Ersta sjukhus ligger vid Fjällgatan 44 på Södermalm i Stockholm. Sjuk-
husområdet sträcker sig ner till Folkungagatan i syd och fram till Erstaga-
tan i öst. Sjukhuset hör till Ersta diakoni. 
1864 byggdes det första sjukhuset på Erstaområdet efter ritningar av Per 
Ulrik Stenhammar, han var även arkitekt för Ersta kyrka och diakonihu-
set inom samma område. 

Skrivet och stämplat Stockholm 1908-09-15. 7653 C. N:s Lj., Sthlm 

Oskrivet och ostämplat . Svenska Litografiska AB, Stockholm 



Mot slutet av 1800-talet blev man tvungen att utöka lokalerna. På ini-
tiativ av landets biskopar och drottning Sofia startades 1904 en insamling 
för ett nytt sjukhusbygge. Pengarna räckte inte riktigt för projektet och 
Stockholms stad lånade ut mer pengar under förutsättning att Ersta dia-
koni förband sig att ta emot patienter från kommunen enligt ett särskilt 
avtal. Samarbetet fungerar än idag. Stockholms läns landsting är den en-
skilt största beställaren av vård på Ersta Sjukhus. Det nya sjukhuset med 
namnet "Diakonissanstaltens sjukhus" hade 103 vårdplatser och, invig-
des 3 november 1907. Arkitekt var Axel Kumlien. 

Skrivet och stämplat Stockholm 1936-11-02. Nr 11270 

Skrivet och stämplat Stockholm 1 1942-09-09. 25141 



Skrivet och stämplat Stockholm 1945-02-15. Svenska Pressbyrån 70572 

Oskrivet och ostämplat . 10971 



På 60-talet bebyggdes Farsta och även Farsta Centrum. 1963-1964 
byggdes också Farsta sjukhus som invigdes 1967. Det var ett å  kallat 
annexsjukhus med sammanlagt 280 vårdplatser. 1971 överfördes Farsta 
sjukhus från Stockholms stad till landstinget för att 1992 återgå till sta-
den i samband med den stora ”Ädelreformen”. Denna reform genomför-
des i Sverige den 1 januari 1992 och innebar att kommunerna fick ett 
samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handi-
kappade och genom detta ta över en del ansvar som tidigare legat på 
landstingen. I och med detta överförds rehabiliteringsfunktionen till Da-
lens sjukhus och Farsta sjukhus bytte namn till Farsta sjukhem som drivs 
av Farsta stadsdelsförvaltning. 
 

Farsta sjukhus 

Skrivet, Bandhagen 75-04-18. Ultraförlaget, Stockholm 1039 

Utsmyckning vid Farsta Sjukhus 
Sivert Lindblom, 1967 

Annexsjukhus: Förr vanlig benämning på sjukhus knutet 
till annat större sjukhus och avsett för konvalescens, re-
habilitering, långvård etc. (Nationalencyklopedin)  



Garnisonssjukhuset, All-
männa garnisonssjukhuset, 
inrättades år 1811. Byggna-
den på Hantverkargatan 45 
på Kungsholmen byggdes 
åren 1816-1834. Platsen 
valdes bland annat med hän-
syn till att det fanns tillgång 
till rinnande vatten. Norr Mä-
larstrand var ännu inte an-
lagd och sjukhustomten 
hade direkt kontakt med 

Riddarfjärden. Arkitekt var Carl Christoffer Gjörwell. Garnisonssjukhus-
et är en av få byggnader i klassicistisk stil i Stockholm. Runt om tom-
ten finns ett gjutjärnsstaket som är smyckat med medicinska symboler 
och symboler för krigskonst. Staketet ritades år 1837 av arkitekten Jo-
han Adolf Hawerman. 
Sjukhuset var, när det invigdes år 1834, Nordens största och modern-
aste sjukhus. Det hade 430 platser, men kunde i händelse av krig eller 
farsoter inrymma 600 sjuka. Garnisonssjukhuset hade även till uppgift 
att utbilda militärläkare och annan sjukvårdspersonal för krigsmakten. 
Under nästan 100 år tog sjukhuset enbart emot män som bar arméns 
uniform. Den bestämmelsen avskaffades år 1933. 
Sjukhuset lades ned 1969. Den sista patienten lämnade Garnisonssjuk-
husen den 30 september 1969. Under de sista åren, från 1952, var 
Garnisonssjukhuset ett annex till S:t Görans sjukhus och fungerade 
som långvårdssjukhus. Byggnaden byggdes därefter om och används 
sedan 1971 som förvaltningsbyggnad för Stockholms läns landsting. 

Garnisonssjukhuset 

Oskrivet. Förlag Calegi, Stockholm  - No. 9259 



Huddinge sjukhus byggdes åren 1968 till 1977 och var på sin tid Skandi-
naviens största byggprojekt och den största vårdbyggnaden som uppförts 
i Sverige. Uppdragsgivare var Stockholms läns landsting och för den arki-
tektoniska utformningen stod HLLS Arkitektkontor. Anläggningen består 
av flera huskroppar om fem våningar som förbinds med glasade gångar. 
Mellan husblocken bildas gårdar. Stommen består av prefabricerade be-
tongelement. Fasaderna har en yta av krattad och dekorgjuten betong 
med accenter av blått glas. Sjukhuset byggdes för 1.700 vårdplatser och 
1.200 öppenvårdsbesök och var därmed Europas största. 

1972 togs de första patienterna emot på Huddinge sjukhus. År 1975 ut-
fördes där den första benmärgstransplantationen i Sverige och 1984 den 
första levertransplantationen. 

Huddinge sjukhus 

Huddinge sjukhuset under byggnad. Oskrivet. Ekerö offset,  © Åke Spång 1978 

Huddinge sjukhus är numera 
en del av Karolinska univer-
sitetssjukhuset som bildades 
den 1 januari 2004 genom 
ett samgående mellan Hud-
dinge sjukhus AB (HS) och 
Karolinska sjukhuset (KS). 



Skrivet, Stockholm-Årsta 1993-12-14. © Huddinge sjukvårdsområde, Informationsenheten 1990 

Skrivet, Stockholm-Årsta 1996-11-26. © Huddinge sjukvårdsområde, Informationsenheten 1994 



Skrivet, Bandhagen 1  1987-10-09. © Ultraförlaget 

Skrivet, Huddinge 4 1990-08-03. Ultraförlaget 



Det ursprungliga namnet var Stockholms hospital för sinnessjuka, Kon-
radsbergs hospital eller ”Dårarnas slott”, från 1932 Psykiatriska sjukhu-
set och från 1 juli 1967 Rålambshovs sjukhus beläget i stadsdelen Marie-
berg 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 fly-
gelbyggnader med cellavdelningen. Byggnaden uppfördes i en slottslik-
nande 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. 

Konradsberg/Stockholms hospital 

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

Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus 
Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 

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

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



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 har anor tillbaka till mordet på Gustav III, och 
byggdes som en direkt följd av detta och kom till stånd tack vare en do-
nation 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. 

Löwenströmska lasarettet/sjukhuset  

Löwenströmska lasarettet Löwenströmska sjukhuset 

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 rättspsyki-
atriska slutenvårdsavdelningar, samt två allmänpsykiatriska. Fram till 
2017 kommer sjukhuset att genomgå en massiv upprustning av de tek-
niska installationerna. 



Oskrivet. Ultraförlaget, Stockholm  

Den nya lasarettsbyggnaden var från början ett akutsjukhus. Akutsjuk-
vården 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. 

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



Sjukhuset invigdes den 2 januari 1922 som Stockholms läns central-
lasarett i Mörby, eller vanligen Mörby lasarett. Sjukhuset hade 
118 vårdplatser och 75 anställda.  

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

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

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

Mörby lasarett/Danderyds sjukhus 

Byggområdet uppsnyggat och ett vackert staket har tillkommit. 



Sjukhuset var vid starten redan alldeles för litet och en ständigt på-
gående utbyggnad var nödvändig. År 1930 invigdes en ny medicinsk pa-
viljong och en röntgenavdelning.  

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

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

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

Sjukhuset chefsläkare skulle naturligtvis bo ståndsmässigt och tillgäng-
ligt. Därför uppfördes en doktorsbostad inom sjukhusområdet. 



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

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

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. 

År 1937 infördes förebyggande mödra- och barnavård i Sverige. 1943 in-
rättades 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 lång-
vårds- och psykavdelningarna ligger låg tidigare gårdens magasin och ut-
hus. 

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



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

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

Tunnelbanestationen Danderyds sjukhus öppnade 1978. 



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 sjukhus är ett av länets akutsjukhus. Sjukhuset ägs av Stock-
holms läns landsting och drivs sedan 2006 av Tiohundra AB, är ett vård-
bolag 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. 
 

Norrtälje lasarett/sjukhus  

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 in-
flyttning på sommaren 1897. Redan efter några år hade verksamheten 
vuxit ur lokalerna. Efter att lokalfrågan hade utretts under flera år god-
kände 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 vård-
platser för psykiatrisk vård. 

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

Oskrivet, ej postat; Svensk tillverkning AE 



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

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

Oskrivet och ej postat; Peder Sjöberg Fotograf ab 

Klipp från folder rörande säkerhet inom Norrtälje sjukhus 



Omkring år 1900 byggdes en kuran-
stalt som en del av Nynäs havsbad på 
ön Trehörningen. Detta inköptes 1918 
av Kungliga Pensionsstyrelsen, seder-
mera Riksförsäkringsverket, och bygg-
des om till ett av myndighetens tre 
sjukhus. 
 

RFV’s sjukhus i Nynäshamn  

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

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



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 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. 

Stockholms epidemisjukhus 
Roslagstulls sjukhus 

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

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



Skrivet, Stockholm Ban 1980-04-25. Ultraförlaget 

Karta över sjukhusområdet 1909 

Sjukhuset stängde 1993 och numera upptas de flesta lokalerna av Alba-
Nova 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. 



Röda Korsets sjukhus är ett privatägt och ideellt drivet sjukhus. Det anla-
des 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 vå-
ningar och byggdes efter amerikansk förebild. Huvudman för sjukhuset 
var Stiftelsen Rödakorshemmet och sjukhusets huvudinriktning var reha-
bilitering, äldreomsorg, äldresjukvård och utbildning. 

Röda Korsets sjukhem/sjukhus 

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 



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 genom-
gick en omfattande renovering för att 2013 kunna öppna som nya KTH-
huset där KTH:s ledning och förvaltning huserar. Samtidigt renoverades 
Triangelparken, belägen mellan Försvarshögskolan och KTH-huset. 

KTH-huset, Brinellvägen 8  

Skrivet, Stockholm Ban 1982-01-14. Ultraförlaget 



Rånäs sjukhus 

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

Rånäs slott ligger i bruksorten Rånäs i Fasterna socken i Norrtälje kom-
mun 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 till-
hörde Gimo bruk fram till 1928 och beboddes till dess av fru Louise Reu-
terskiöld 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 pa-
tienter och den mest förekommande diagnosen var schizofreni. 


