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Nexøs Sygehuse. Epidemisygehuset, (forest) opført 1902 og Sygehuset, (bagerst) opført 1905.  

Det ny Epidemihus ligger nu færdigt, rede til 
at modtage Patienter, det venter saa at sige 
kun paa den officielle Erklæring herom. Selv 
forinden den kan vel imidlertid et Overskue 
over det interessere.
Det ligger paa en vejrhaard Plet, og man spør-
ger sig selv, om der ikke havde kunnet være 
fundet et lunere Sted for det sønder ude, hvor 
Lystskoven kunde have ydet Læ mod visse 
haarde Vinde og tillige pyntet paa Omgivel-
serne; hvor det nu ligger ved Vejen ud efter 
Frederiks Stenbrud, er der bart og barsk. Men 
maaske er det til størst Fortræd for Bacillerne, 
som føres derud.
Anstalten bestaar af en 32 Alen lang og 15 
Alen bred Hovedlænge med Facade mod Syd 
og to mindre Sidelænger Nord efter; et Ud-
hus ligger ud for den aabne Side af Gaards-
pladsen, og anbringes der et par Porte mellem 
dens og Sidelængernes inderste Hjørner, bli-
ver der en helt lukket Gaard.
Man gaar ind gjennem en dør paa den østre 
Gavl og staar i en ca. 4 Alen bred Gang, der 
løber langs hele Hovedbygningens Vestersi-
de og faar lys gjennem et stort vindue i den 
modsatte Gavl. Den er beregnet til Rekonva-
lescentgang og kan opvarmes ved to Kakel-
ovne, som ere anbragte i den. Fra den fører 
Døre ind til Sygeværelserne, som alle vende 
mod Syd. De to Hjørneværelser have hvert to 
Sænge og to brede vinduer, et mod Syd, et an-
det henholdsvis mod Øst og Vest. Ved siden 
af hvert Dobbeltværelse ligger et Enkeltvæ-
relse med et smalt vindue, og imellem dem 

Sygeplejerskens Værelse. Stuerne opvarmes 
af Ventilationsovne fra Reck, Sængene ere 
høje med ypperlige Madratser, for hver Sæng 
er der en Lænestol, et Toiletbord og et andet 
Bord. Værelserne gjøre i det hele Indtryk af at 
være praktisk indrettede, i al Jævnhed hygge-
lige Stuer. Særlig synes Dobbeltstuerne lyse 
og rummelige, men til Gjengjæld lidt lavlof-
tede, skjønt der er de 5 Alen. Fra Gangen af 
kan de fyldes med Damp fra et snildt Apparat; 
særlig i Tilfælde af Strubehoste o. lign. vil det 
blive taget i Brug. Alle vægge ere givne en 
lys, grønlig Farve, som imidlertid endnu gjør 
et stærkt broget Indtryk; der vil en Omgang 
endnu til med Malerkosten, inden de blive, 
som de skulle være. Gulvene ere Beton, dæk-
kede med brunt Linoleum.
Under Bygningens Tag af sorte Falstagsten er 
der et stort Tørreloft med et Par Skabe til In-
ventar; fra Gavlvinduerne er der henrivende 
Udsigter ud over Søen og ind over Landet.
I den vestlige Sidelænge findes Lægeværelse, 
et lille, men net Baderum - Karbad med Bru-
se, Klosetrum og Vaskerhus med Patentrulle. 
I den østre Længe er Økonomens Lejlighed 
paa to nogenlunde store Stuer, et meget lille 
Soverum og et Køkken, der godt uden Skabe 
kunde have været lidt større. Mens man gaar 
og ser paa dette og hører Økonomaen udtryk-
ke sig saa glad over det rare lune Køkken, 
tænker man, at det dog uden videre Ødselhed 
kunde være gjort større, og man gyser for at 
skulle benytte den stejle Kjældertrappe uden 
at have havt Tid til at læse en lille Bøn først.

I Udhuset findes Desinfektionsovnen, hvor 
Klæder og Sængetøj desinficeres med over-
hed Damp; den har allerede været taget i 
Brug. Ved siden af er en Vognport til Syge-
vognen, der gjør Indtryk af helt at svare til 
Øjemedet: at transportere de syge paa den 
blidest mulige Maade. Det sidste rum, vi her 
ser, er Ligstuen, som egentlig ser lidt trist ud. 
Man ved nok, den er kun et meget midlerti-
digt Opholdssted, men alligevel synes man, 
der kunde være gjort noget for en værdigere 
Modtagelse af et afsjælet Legeme, Døden 
er dog en Gjæst, der ikke er helt hverdags. 
Blandt andet undres man over, at der ikke er 
saa meget som en Lyre i Taget til Udgang for 
daarlig Luft.
Fra dette mindre hyggelige Rum maa vi til-
bage til den lyse, brede Gang og de venlige 
Sygeværelser, for at faa et behageligt Sidste-
Indtryk. Der se vi i Gangen Nummertavlen 
skinne, hvorpaa Sygeplejersken kan se, hvil-
ken Stue der er ringet fra paa det elektriske 
Apparat. Hun er klar til at modtage de syge, 
der skal plejes, og hun gjør Indtryk af baade 
at kunne og ville det godt. Frk. Jørgensen er 
hendes Navn, hun er kommen hertil fra Bleg-
damshospitalet og udtaler sig rosende om 
Indretningen af de Værelser, hvor hun skal 
have sin Gjærning. Normalt er der plads til 6 
Patienter, den ene Stue er særlig beregnet til 
Isolationsstue. - Økonomen, Munck, er flyttet 
herud fra det gamle Hus.
Uden om Epidemihuset er man ved at planere 
til Anlæggelsen af en Have, foreløbig ligger 

der store Skjærvebunker; thi Bygningen er 
lagt paa en gammel Havstok af Rullesten. Der 
skal sikkert kjøres en del jord paa Grunden, og 
endda vil det tage Tid, inden Huset ligger om-
givet af Have. Spildevandet føres gjennem en 
Kloak under Vejen og langs ad en Dæmning 
over Aalehavet ud i Søen bag Brokkeskansen. 
Kjedeligt nok forstyrres derved den Badning 
fra aaben Strand, som nætop der omkring har 
gaaet for sig om Sommeren, der er ikke saa 
mange steder i den nærmeste Nærhed af Nek-
sø, hvor der ugenert kan bades.
Epidemihuset har kostet 20,000 Kr. at opføre 
og udstyre; disse Pænge tilvejebringes ved et 
Tilskud fra Amtet paa 15,000 Kr.; mens Re-
sten tilskydes af Neksø, Bodilsker og Povl-
sker Kommuner, saaledes at Neksø giver 7/10 
af Summen, Bodilsker 2/10 og Povlsker 1/10; 
saa har syge fra disse Kommuner Fortrinsret 
til Indlæggelse. Driften kommer ikke Amtet 
ved, den gaar paa Kommunernes egen Kappe. 
Tegningerne ere udførte af Snedkerm. Johs. 
Munch her i Byen, og han og Snedkerm. An-
dreas Møller have opført Bygningerne, hvis 
Mure ere af støbt Beton.
Hovedindtrykket er, at der i det ny Epidemi-
hus er skabt et Sted, hvor ethvert sygt Menne-
ske, som har en smitsom Sygdom, kan være 
tjent med at blive indlagt; alt, hvad der har 
med selve Husets Hovedbestemmelse at gjø-
re, synes at være fuldt ud tilfredsstillende.
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