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Dr. J. C. Gerner med personale og patient i det man dengang kaldte lægerummet, senere operations stuen.

Den 4de.
I Gaar kom Tretoget hertil med Amtmanden 
og Amtsfysikus, Folkethingsmand Blem og 
de fleste andre Amtsraadsmedlemmer for at 
være med til Aabningen af Epidemihuset her, 
der vel har staaet færdigt fra Vinteren af, men 
ikke har kunnet tages i Brug, da Justitsmini-
steriets Approbation af planerne for dets drift 
ikke har foreligget. Ved Stationen modtages 
de nævnte herrer af Byggeudvalgets For-
mand, Amtsrådsmedlem Harild, og nogle an-
dre af Byraadets Medlemmer, Borgmesteren 
og Byens Læger m. fl.
Lidt senere samledes en større Kreds ude på 
Epidemihuset, der besaas med megen Inte-
resse; siden “Bornh. Tid.”s Korrespondent 
besøgte og beskrev det i Foråret, er imidlertid 
kun ganske faa og uvæsentlige Forandringer 
foretagne, saa der for saa vidt intet er at føje 
til det da sagte.
Amtmanden tog saa paa den belejlige Tid Or-
det for at erklære Anstalten for aabnet. Han 
udtalte, at man sikkert havde faaet et godt 
Indtryk af Huset, og han kunde lykønske 
Amtskommunen og Egnen til den lykkelige 
Afslutning paa Foretagendet, som virkelig-
gjorde et længe næret Ønske. Skjønt hele 
Planen ikke var fuldt approberet fra Ministe-
riet, havde han og Fysikus dog ikke taget i 
Betænkning at lade Huset blive taget i Brug, 
da Ministeriet havde tilbagesendt Driftsregu-
lativet med ganske faa og smaa Ændringer, 
som Udvalget billigede; de Mangler, Fysikus 
tidligere havde paatalt, vare afhjulpne.Tale-
ren var glad ved Epidemihuset, ogsaa fordi 
det  forhaabentlig vilde bidrage til at kvæle 
smitsomme Sygdomme i Spiren og derved 
skaane Amtskommunen for nogen Udgift til 
Sygdomme under offentlig Behandling. Han 
vilde dog haabe, at det ikke maatte blive taget 
alt for meget i Brug, og at man navnlig maatte 
blive forskaanet for at anvende det som Iso-
lationshus og altsaa blive fri for Sygdomme 

som Kopper og Kolera, der jo gjærne indfør-
tes fra Søen. - Dermed vilde han erklære Epi-
demihuset for aabnet, saa det kunde tages i 
Brug.
Derefter talte Borgmesteren.
Kl. 5 samledes man til en Middag paa Holms 
Hotel.
 
Den 5te.
Ved Sammenkomsten paa Epidemihuset ud-
talte Borgmester Høyrup, at det i Neksø og 
Omegn havde været et længe næret Ønske at 
faa et Isolations- og Epidemihus. Nu var det 
der, og Taleren var særlig glad, fordi det var 
et stort Gode for de smaa; det vilde vel ho-
vedsagelig blive benyttet til de ganske smaa, 
Børnene; men det vilde ogsaa være til sær-
ligt Gavn for de smaa i Samfundet, dem, der 
havde daarlig Raad.
Taleren vilde rette en Tak til de Autoriteter og 
Personer, som havde arbejdet for Sagen. Der 
var først og fremmest Amtsraadet med dets 
høje Formand i Spidsen; Støtte fra den Side 
var jo en Betingelse for Opførelsen af et Epi-
demihus. Det samme gjaldt jo By- og Sogne-
kommunerne, som skulde have Tak for deres 
Bidrag; endelig en Tak til Staten og Best. for 
Amtsraadinde Kofoeds Legat. Af Personer, 
som havde lagt sig i Selen for Foretagendet, 
maatte særlig nævnes Bornholms Amtmand 
og Bornholms Fysikus, dernæst havde Ud-
valget gjort et stort og godt Arbejde, om dets 
Formand Hr. Harilds Energi bar Virksomhe-
den for dette Hus stærkt Vidnesbyrd. Ogsaa 
Haandværkerne, der havde havt med Bygnin-
gen at gjøre, og mange andre havde bidraget 
til det Resultat, at alle følte sig tiltalte af det 
lyse og smukt udrustede Epidemihus. Den 
bedste Tak vilde de alle høste derved, at An-
stalten blev til gavn Gavn og Velsignelse.
Et Hurra for Epidemihuset!
Man skiltes derpaa og gik i Smaagrupper til-
bage til Byen med et Blik til det unge Græs, 

der lige kom op i Sygehusets Haveplæner, og 
til de temmelig store Træer, der vare plantede.
Ved Middagen, der stod paa Holms Hotel i 
en smukt pyntet Sal ved et nydelig dækket og 
prydet Bord, herskede en fornøjelig, hyggelig 
Stemning, der lod baade saglige Oplysninger 
og vittig Skjemt komme til sin Ret. Amtsra-
adet, Povlsker og Bodilsker Sogneraad, Nek-
sø Byraad, Bladkorrespondenterne og Læger-
ne i Egnen vare indbudte.
Amtsraadsmedlem Harild, Neksø, Formand 
for Udvalget til Opførelse af Epidemihuset, 
bød Velkommen; Udvalget havde fundet det 
naturligt, at Tillidsmændene for de Kommu-
ner, som havde ydet Bidrag til Huset, fik at se, 
hvad de havde faaet for Pængene, og ligesaa, 
at Lægerne her kunde komme til at benytte 
det. Udvalget havde tænkt, at Sygehuset vilde 
kunne være taget i Brug i Februar, den Tid 
paa Året, da der rimeligst vilde være størst 
Brug for det, men man blev skuffet, da Regu-
lativets Godkjendelse trak i Langdrag. Man 
havde ogsaa ment at kunne faa Pængene til at 
slaa til, men nu havde man længe havt Perso-
nalet derude og ikke kunnet modtage Patien-
ter, saa der var blevet en mindre Overskridel-
se. Taleren haaber, at de Tilstede værende vil 
modvirke den Tilbøjelighed, der paa grund 
af Ufjendskab maaske fandtes hos Folk til at 
indlægge Patienter paa Epidemihuset.
Amtmand Groothoff udbragte Kongens Skaal 
i smukke og velvalgte Ord. - Ni smukke Hur-
raer fulgte.
Borgmester Høyrup udbragte en Skaal for 
Amtmanden som den, der gjærne vilde fræm-
me alt, som var til Gavn for Bornholm.
Harild talte for Amtsfysikus Hansen. Da Ta-
leren blev Udvalgets Formand, havde han 
henvendt sig til Fysikus med Anmodning om 
Bistand, havde faaet hans Løfte derom, siden 
var Løftet blevet indfriet i fuldeste Maal; han 
vilde takke ham meget derfor, men tillige ud-
tale, at han tænkte, Fysikus ansaa det for en 

Lykke at have faaet et Epidemihus til i Fysi-
katet paa en Egn, hvor der trængtes til det.
Amtmanden vilde takke for Skaalen og der-
næst takke Amtsraadsmedlemmerne, Fysika-
tet, Styrelserne for de tre Kommuner for de 
bragte Ofre og Arbejdet, særlig skulde Tak-
ken være rettet til Udvalget og dets energiske 
Formand Hr. Harild, hvis dygtige Arbejde var 
Grunden til, at man mødtes her med Tilfreds-
hed i dag.
Dr. Gerner takkede Amtsraadet for Velviljen, 
den Sum, det tilskød, var saa rundelig, som 
man turde vente.
Fysikus Hansen udtalte, at det var sande Ord, 
naar Harild havde sagt, at det var en Lykke 
for ham at være med til at faa de smaa Sy-
gehuse oprettede; han vilde opfordre de til 
Stede værende til at tænke paa de Mænd, som 
skal virke derude; de have faaet et udmærket 
Middel at virke med, et Sted, hvor deres Or-
dre blive nøjagtigt og punktligt adlydte, men 
desto større bliver ogsaa deres Ansvar. Han er 
vis paa, at deres Dygtighed og Omhu ikke vil 
svigte, men vil som ældre Ven mere end som 
Læge tillade sig at huske dem paa, hvad der 
kan være til Gavn for den Syge. En Skaal for 
Dr. Gerner og Dr. Boesen.
Endnu var der en lang Række Skaaler: for 
Kommunernes Repræsentanter (af Kapt. Jen-
sen), for Povlsker og Bodilsker Sogneraad 
(Smed Skovgaard), Epidemihusets Bygme-
stre A. Møller og Munch samt Tilsynsman-
den med dem, Kasserer Olsen (Dr. Boesen), 
Lægerne uden for Byen (Borgm.), Borgme-
steren (Jespersen, Splitsgaard), Udvalget og 
de sidst afgaaede Amtsraadsmedlemmer, der 
havde været med til at tage Beslutningen om 
Sygehuset, Pressen og Sygeplejersken. Sær-
lig Lykke gjorde en Skaal af Dr. Gudmund-
sen, Svanike, den endte med et Leve for de 
Patienter, der kom paa Epidemihuset.
Da Tiden for Rønnetogets Afgang nærmede 
sig, hævedes Middagen.
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