


Bornholms Sanatorium gennen1 25 Aar 



S 
A~ATORIET« er det po-

" pulærc Navn - Born-

holms Tuberkuloseanstalt 

det officielle - paa den Institu

tion, c\er har sit \' irke i de smuk-

kc, hvide Bygninger Bh·kobhe 

Plantage vec! Rnnne. 

lh·n 16. Januar er det 25 Aar 

·siclen, at Sanatoriet ble\ indviet, 

en ~lilcpæl. clct er værd at stand

s<~ \«!<l og i et Tilbageblik fæstne 

\'irksomhcden" Gang og Betyd-

11ing gennem den .... vunclne Ti<l. 

Som en moderne Set. Jørgen" 

Kamp mecl Dragen rejstes i Aar

hunclrcdets Begyndelse en lands

omfattcnclc Bc,·a.·gelse til Kamp 

moc\ <len samfundsodelæggende 

Sot Tuberkulosen. Ord som 7. N'a

tionalforcningc.:n«, »Julemærket«, 

»H ostblomsten« o. s. v. bærer i 

sig Klangen af Offe rvi l je og Be

vis paa, hvad <ler kan opnaas ved 

at !ofte i Flok. 
Hcgcring og Rigsdag ydede sin 

Del ved Vccltagcben af Lov al 

i4. April 1905 om Foranstaltnin

ger til Tuberkulosens Bckæm

pebc. 

Fyslkus P. V, E. Hansen, 

Sanatoriets Forhistorie. 
Det 'ar i Sommeren 1905, at 

Bornholms Fysiku:-, Læge P. V. 

E. 1 f ans c n i Ronnc, rejste Sa

gen om et Sanatorium og Tuber

kulo:-;c~ygl'lrns paa Bornholm, 
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• · t at aarli!.! !
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, · 11r :=-.tati:-tiKCll \"I~ l'. ,. 

~l"1111e:-;ker 1lode af Tuber-
; ''· I oo •' '" 

c Jg ln~titutiouens Yirke\, u lo~c. 

Jiggun+·c hle\' i Hcn::-eendc til 

, \11!'> taltL·11 ..; Hdiggcnhcd. Finansi-

. , I >rift d ret iuteressant cnng u~ 
:-=.ammen"Jlil mdkn1 <...; taten, Born-

ho lm;; .\m t. :-=.t1gnc- o g Bykom

nruncr. l'aa d ~ ! 11clc i Kunne af 

J nterc:-:-.crc<lc ' al g tc -. iolgcndc 

l 'ch·alg : Fy-.iku-. Il a n .... en (F or-

111;111<\), l h. Ho r I.'. h, A 11 t h o n 

J~n-.L'll, Kra tluiHI. ~lathia~ 

S o r r c g a a r cl o ff H. H a n

~ c 11. Kohbcgaanl. t ;(h ·algct holdt 

J\l odL: ~- SL· pt. i .\akirkehy med 

I Jel e gi: n ·dL: fra KCJmmuncrnc. 

l , \111l..,raadsmo1h.:t 2~. Sept. fo

rdaa :\ndragcndc fra Fysilrns 

11a11..,c11 paa l ) 1h·al gt:ts \Tegne om 

et Til s knc\ fra .\mtet paa Hahdc

len af l ' dgiftcrnc til Upforelsc af 

e t TuhcrkulosL:'ygehus paa :20 

~enge (siden u<l\'i<let med 6 Sen

gL~) med en dertil knyttet Sana

toricaf<lding paa 10 Senge. An

~talten antoge:- at Yille koste ca. 

60,000 Kr.. og Byggegrunden 

y(·n tcde-s on~rlad t af Staten u <len 

V cdcrlag-. Til Sygehuset kunde 

\en tes Stabtibku<l efter LoYcn, 

Hal\'dclcn af Udgifterne beregnet 

til 2500 Kr. pr. Seng, og til Sana-

Amtmand, Baron Biiie Brahe 
H\•præ'il'llla11lskaheh l"or::.te Formand 

tnricafdt.!li11gcn \'ar tilsagt 10.000 

l(r. af Natio11alfore11ingen. Til Sy

gehusets I )rift Yilde erholde-. 

Stabtibkutl efter Lo\'cn, og man 

ventede ogsaa <let samme til Sa

naturicts Drift. ligesom de born

holmske Kommuner antagelig Yil

<lc cwcrtagc Garantien for Drif

ten. Endvidere tænktes ad priYat 

Vej dannet en Fond til Tnstitutio-

11c1i::; Stottc. 

Amtsraatlet, hvis Formand yar 

:\mtmand, Baron Bi 11 c Brahe, 

anbefalede Sagens Fremme og 

heYilgeclc Midler til Forarbejder

ne. Efter flere Behandlinger ved

tog Raadct 30. April 1906 at yde 
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et Tilskud af 40,000 Kr. (senere gyndt medio April. q . .t\ugus:t 

forogct med 24,000 Kr.) af Amts- holdte:- Rej:'1:gilde, og YC<l ~yt,
rcpartitionsfondcn til Bygninger- aarstid stod Bygningerne færdige~ 

Grei;ers 11es ( )pforelse under Forudsæt- .\mt..;n:jin::-.pcktor 
.f c 11 :-; c 11 og I ngenwr T h. K i):

fol' il var Tilsyn:-iforendc hen

hnlch\· i~ for Bygningerne og Sa

nitet :-a 11 l:l' ge t. 

ning af, at Amtskommunen blev 

Ejer af Institutionen, og at Amts

raadct saavel i ;\nlægs- som i 

Drift::-.bcstyreben l1k 11ajoritetcn 

ng Formandspladsen. Til 1fecl-

lemmer af Anlægsbestyrelsen 

,·algte. Amtsraadct 28. 1Iaj: Fysi

kus I1a11se11. Proprietær 0. J e ~

pc r se 11 ( 1908 aflast af Kapt. 

~I a cg a ar cl) og Gaardejer :\ n

t h o n J c n s e n ( 1907 aflo::: t af 

II. Pedersen. St::talegaarcl). 

Byggearbejderne. 

l >t• f11 r:-tc (7) Patientc:r indlag

dt· .... 15. Januar 100~. Vecl Jen hoj

tiddigc 1111h·iebc <len folgen<le 

Da· r hcr..:kcdc - almindeli« Glæ-: ~ ~ 

de oH:·r ckt hele Anlæg. 

\ ' a11:-kdigcrc Yiste sig Ordnin

gen af Sa11atoricts Drift og Ad

mini:-tration, Sporgsmaal, der af

-..tcdkom 

langvarige Forhandlinger 
mellem Amtet og KommJ

nerne. 

Som mcYnt havde Amtsraadet 

for at yde Tibkud til Anstaltens 

Opflln:be tdtcrhaanden ialt 

64.000 Kr.) stillet <len Bctingel-

bud, ng dette nlr meget hojere se at faa ~Iajnritetcn og For-

l~ftcr Tcg11inger af Arkitekter-

111: H. &. V. I 11 g c m a n n, Koben

ha \'ll, der hank udfort lignende 

·\nl:l'g ,,,·re, u<lbcHles Byggearbej

dertll' i Eftcraaret 1906; men da 

der Yed Li,·itationcns Afhol<lelsc 

i l;ebrnar 1907 kun forelaa Ct Til-

mancbplac\.;en i Drif t:--bcstyrelsen. 

11en dette \'ilde Kommunern~" 

der skul<le ,·:l'rc Garanter forDrif

ten, ikke gaa med til. I Modet 26. 

Fchruar 1907 vedtog derfor 

.\mtsraaclet et af Fmd. stillet mo-

1lcrerct Fors!., hvorefter Sanato-

end clet budgetterede Belob, ind

lcckdc ByggetHh·alget underhaan

clcn Forhanclling til flere Sider. 

I >er indkom derefter et Tilbud fra 

Murcrm. C. Lau jun., Ronne, 

og M . Thor:; c n & Søn, Has

le. lydende paa 4..J.,780 Kr.; dette 

blev antaget, og Arbejdet paahe-
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.f· ~f ecllen11ner, hvorar Am tsraadcl 

,:ælgcr to. Hyraatlcnc et og Sog

ncraadcne {·t. Bestyrelsen \"a:lgcr 

~.elv sin Formand. ln·is Stemme i 

'tilfælde af Stemmelighed gor 

Ucblagcl. 

i,l-:1!. <1~ Rcpra· ~l' ll ta11 t-..kahct 1>1,", 

ia..,t~:1t til ~7 ~ll'dk11111H:r. )J,·i.raf 

3 \'algte af 1\1111--1 a;uld. h,·c;1 me•l 

1" Stc11111H.:r, .i ,·algtc af J{m111t.: Jh·

raad. og I af li\'l'I" ai de n\ri~c 

20 1-\. o 111111 u nc r. r!c , i ri" t t1 :n·:it• • " • '- - i-

l~ c p r:t· "1:11 tan kr li\" er m c 1 < 11 

~ t1.:111 llll". I >et aa rl i g1..: l · n dcr-.lrn<l 

wg Ambraaclct 2. Sept. et saaly- ior<l<.:!l'" paa KommuiH..:~·nc dtl'r 

d.ende Ændring;-;for~lag: >> Bestv- F 1 1lkl'.lai. 

.i\Icn som Folgc af Erklæriuger 

fra en Del Hy- og Sogncraacl Yed-

r~bcn be.-taar af 3 ~Iccllcmmcr . 

. hyoraf 1\mlsraa<ll'l, Hyraadcnc og 

~og11crnac\c11c v~c \ gc.:r hYCr et, '->aa

!er\c~ at Am tsraaclets valgte 1fod

ijem er sch·!'lffc\·en Formand.« 

Dette tiltra:ulte:- af "'amtliuc I"> 

~ugncraad, s:uu t I las le og Aaki r

ite by Byraacl, meden:-. de o\·rig1.:: 

Byraacl syarcde, at Forslaget kun

<l_c kun til trædes med den .·F 11 • 

(1ring. at lkst nebcn -,eh· Yalgtc 

.-.in Formand. I .\m braad...;modet 

27. Xo\"IH. m·tbatk~ dt.:rdter et 3 

). fancb l T d ,·al g til Forhandl i 11 g 

ttletl Iklcgcre<h.: fra By- og Sog

"eraad, og del \ccltoge:-. at lade 

/\mtskommunl'll m·erlagc Sanato· 

ril'ts Drift. incltil Enighed opnaa

c.ffe~. Endelig 25. Fchr. HJO~ kun

de Amtsraadd ,·crltage en Ord-

11.11ng med Kom 111 u m:rne. h\'urvcd 

An::-talten::- lh·-..tyn.:bc ble,· dter 

<l'e protcslcrl'tHll' Knmmum.:r-. ( )n-
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Pr<'prietær Und, Bro~aard, 
Formand ror l\r-. tyrclsen. 

for:--ll' l\lodc 2~. }-!art-. 1qo~. lwor 

Amtmand. Paron Bille Hral.e 

\ ah,:-•t:" til Furmand. og- der 11ccl

... attl·' et -+ ~larnb l "cl\"alg til at h.:

:--.i~ti~l' ~anatoric-.\11la·gl'.t inclcn 

< h'ertagd .... cn. Endelig 2:-. _foni, 



(jJr. l\lnr cu " Bt.:m, E~e): aarJ , 
Fur mnntl ror I t . p i a'.;cn ta11t-..kahd 

raaclsmedlem C. }.l i c h cl sen 

og HandebskoleLestyrcr ~la ri

u s I l an sen. 

1913 ,·algtcs 1\mt111an1l. Kam

merherre K nu cl \ . a 11 o e til 

F ormand for l~cpra.'scntantskacct. 

ICJ22 bkv Rcclaktnr I r l '. J c S

J> e r se 11 Formand. Den nuvæ

rencle Formand. Sogneraaclsform. 

).1 a 1: ~ tt s H I c m ,·algtes 1932 . 

Revisorer: Dyrl<l•ge Eske 1 und 

190X- I ~. c. i\lichcisl'tl l<) TR - 30, 

Sng11eraads i o nnand 1\ n h n j fra 

I <J30 . 

Udvidelser og Forbedringer. 
Efter at ~anatoriets B~ gningcr 

,·ar opfort paa den Staten tilho

• 1·:: · le Grund. 1kr n:d Lo,· af 18. 

~Iaj HJOC'i og Kon t rakt af 1908 

11y,·algtL' I )rift:--~ estyrcl~c: 11 ro- mellem I a11c\11rugs111i11istcrict og 

pri1..·t:l·r 11. 1 lan=-en. Knhl>egaanl. Bornhol111::: Amt var overtaget af 

dter ..! :\ar:' Forhanc\linger. over

g ik '\ 11 :--ta l ll'ns Dri ft fra l\mbraa

dd t il l{epr;c:--en tanhka1 et ng den 

valgt af ~ngneraadene (Formel.). Ambraadd. ble\· 1\nl;egct allcrc- w 

FY:--ikus I Ian:--en. ,·algt af Amt~- de folgcnck :\ar t11h·idd med en 

niad1.:t. u~ lt1=-tit:-raa ' I ~. l·. U I- Liggchal for l'atientcrnc, ligesnm 

~ L' 11. Rc,nnt:. yalgt af Bnaackm..'. der h.:lrnstcde..;, I f cgn om Ans tal -

~icbt 11a•,·11te 'ar 

F nrman1\ 1 c;OIJ -L} og afln::-te:- ai 

Horgn11..:--..ter ~i c l ::- X i e I .... en. 

·<kr I lJ2 I at1ostl.' .... af den 11u\·ære11-

·de F1irrnand. Proprietær An

t h o n I. i 11 1l , der :--id1.:n 191 I har 

:--iddl·t i I :e~tyrcben. Denne h·

~ t aar ck:-udcn ior Tirkn af :\mt....-
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ten. ~led di:-"'c l h lgifter ,·ar <len 

::amlcdc Anla:·g:;sum vok:-ct til 

1 14.03S Kr. =(, <>re, hvoraf Am 

tets Tibku<l h .1.229 Kr. 44 Øre. 

1<)1 1 opfnrtc~ en Tilhy~ning 

mod \' e:'t til I Jo;;pitabbygningen, 

i11dcholdendc en ha~i.rdt tiltra:ngt 

Samlin g:--:-tue for l'atientcrnc. Ar -



Sanatoriet, som det præsenterer sig nu ved Jubilæet 

l:ejdet uclfo rte:' af 1 Ia:-.le Snedker- om, hvorvidt Sanatoriet ve<lbli-

ng- Bygning-..forretning, efter Li

ri tation for 6-i.40 Kr. 

En Krisetid. 
I D _yrtidsaarcnc efter Verdens-

krigen gennemgik Sanatoriet 

en -.;Jem okonomi:-.k Krise. De 

'nk~cn c.k l ·nckrskud foranledige

clc Repræsentantskabet til 26. Xo

,·ember 1920 at all~lrage »Natio

nalforeningen til T'uberkulosens 

Bekæmpelse« om Foreningens 

\ende burde drives paa samme 

~Iaa<lc som hidtil, eller om <let ik

ke vilde være heldigere at ned

lægge Sanatoriet og overflytte 

Hospitalsafdelingen til Amtssy

gehuset. Da man imidlertid sogte 

og fik et ekstraordinært Statstil

.;;kud paa 30,000 Kr. til Dækning 

af Underskudet for 1920-21, blev 

Stormen redet af. 

En Udviklingsperiode 
Overtagelse af An~talten eller . for Sanatoriet begyndte med Aa-

Stotte til samme. na dette ikke 

forte til noget Rc-.;ultat, nedsatte 

Rcpræsenantskabet et 3 1Iands 

Udvalg til samnH!n med Besty

rd::-en at trndcrsoge Sporgsmaalet 
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ret 1923, da der installeredes elek

trisk Belysning. et Anlæg, der u<l

fort af Firmaet P e cl c r s e n & 

J o r g e n se n i Rorme efter Li

citation kostede 2285 Kr. Et sær-



l igt :Mærkeaar h kv 1925, <la der :'a11atorielæge, Dr. H c Is te d 

opfortes en Til bygning (over um 

Samlingsstuen) med 1nstallation 

af Rontgenapparater ng Lysbad. 

Byggearbejdet o\'erdroges dkr 

Licitation til ~lun:rmester C. H. 

Lau, RonnL', for 1 1,()07 Kr., Lys

og Rontgcnapparakr leveredes 

og installcrccles af L c Y ri n g & 

L a r sen. Kobenhavn. Denne mn

ckn1e Til\'a.~kst til ~anatoriet mu

Ji1n•1'ordes n.:d et Tilskud fra Xa-
~~-

tionalforeningl'.n, saa\'el til Ryg

ning som til .:\ pparatcr, ~1aa i alt 

2 I ,ooo Kr. I IC)28 ins talle:·edcs et 

Sanatoriets Opgaver og 
Virksomhed: 

ll\'ilkc har ya·ret Sa11atoriets 

< Jpga n.:r i de ftirlnlme "...\a1· ~ -:i • . 

1 .... o\atio11 af smitteiarlige· 

Syge at mincbke Syg1lom mens 

~prl·dning ng derigennl'm og:-:aa 

den;-; I >odelighed. n:d Hl.' h a 11 d

l i n g at go re de Sygl' :-;aa vidt mu

ligt arhcjd.;,dygtigc (lg smitLdri, 

ug l'lldelig \cd () p 1y:;;ni11 g af. 

I 1a t ic11terne nm Sm ittt-maade al 

særligt Yarmeapparat i Sanato- "<>n: dem mindre farlige fnr Om-
:--. 

riehy gningen . .:-\ rhcjch~t til en Be

kostning af 2;.io Kr. udførtes af 

l\' <lr. J ernstoheri og :Murermester 

V. J, i n d s t ro m, Ronne. 193 T 

fornyedes Varmeapparatet i H o

spitalsbygningcn. Arbejdet ud

fnrtes efter intlgi\'et Tilbud af 

Nordre Jernstobcri for 8675 Kr. 

Endelig blev clcr i 1932 anlagt et 

nyt Kloaksystem medSeptiktanke, 

udført af Brodrene Anker i 

H asie for 3000 Kr. 

fvlecl alle di~sc Forbedringer 

staar Sanatoriet i Dag bedre ru

stet t il a t løse sin Opgave end for 

10 Aar siden. 

I Anledning af ] ubilæet ud taler 

7 

t!i,·cberne. naar de efter crnlt Kur 

ira :\n~talten \'ender tilbage til 

J )agliglin~t. 

l-1 \'Oraf slutter man, om Sanatn 

riets Virk~omhed har sat sig Spor 

1 Kampen mod T11hcrkulose11? 

lkcl:-:.t af denne~ f)c~cklighcd. ~!ens 

I) od l'. I i g h e cl L' 11 af J ,nngetu

berkulose for hck Danmark bl'.

regm.:t pr. 1 o.ooo I ndl>yggerc aar

ligt yar mellem 25 og 30 for »Sa-

11atorieæral'11«, ~om startedes mccl 

I 11Ch·iel ,c.::n af X a tionalforeningens 

for"te Sanatorium i 1904, Yar den 

i 193 1 :::.unkct til ca. 6 pr. 10,000 

I nclbyggere. 

I >ode lighed 

Dette er den laveste 

af Tuberkulose 
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samtlige Europas Lande og den 

trediela ves te i Verden, idet kun . . 
Australien og Ny Zeeland har <len 

lavere. 

Paa Bornholm Yar Dødelighe

den af Lungetuberkulose i 193 I 

kun ca. 4,2 pr. 1 o,ooo Indbygge

re, mens <len omkring Aarhun

<lredskif tct - fra hvilket Tids

punkt helt nojagtige Oplysninger 

ikke haves - næppe har ligget 

synderligt under det ø\·nge 

Lan<l!-'. V i kan saalc.:dcs sige her 

pda Oc11 at han~ fulgt smukt Trop 

i Sygdom mens .N cclkæm pelse. Og 

sikkert har Sana torict haft sin 

Part i Resultatets Opnaaelse. 

Det . er næ\·nt, at tl-!r omkring 

1921 ,·ar Fare for dets Nedlæg

gclsc. Tyder Bda:gningcn gc11-

pc111 1\a rene paa, at en saadan 

h~vdc -\·æret formaalstjcnlig? Det . 
synes ikke saa. ~kns <let gennem-, 
:;ni tlige Antal Indlæggelser i Aa

renc I 908-2 I var 484 aarligt, 

har det tilsvarende Tal for Aare

!nc 1922-32 været 60,7. 11edvir

kende til denne Stigning har for

mentlig været Sanatoriets Forsy

ning med elektrisk Lys og Kraft, 

Røntgen- og Lyshadeinstalla

tionen som nodvendige Forudsæt

ninger for Gennemforcl.;en af det 

8 

Dr. Kai Helsted, 
Sanatoriets nuværende Læge 

sidste Decenniums mere aktive 

Behandlingsprincipper. Og ende

lig synes <len af Am tct 'oprettede 

Ttt berku loscsta tio11s Virksomhed, 

som tog sin lkgyndel!'t.: i Septhr. 

1929 - 1 igcsom den paa Sana to

riet I. April r 929 aahnede stats

anerkendte K y ,:.; t s a n a t o r i e

a f del i n g for Born med Skro

fulose og Kirtel tuberkulose -

yderligere at han:! stillet Krav til 

Anstalten, idet Indlæggelserne de 

sidste 3 Aar, J 930-32, har \·æret 

oppe paa 79,() i Gennemsnit. 

Det ser saaledes ud til, at der 

fremdeles er god Brug for An

staltens Hjælp i Kampen mod den 
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fnr ha:uk I 11cli\'id og Sa111fu11cl G 1 n c c c ru p. Efter I 4 Aars 

~aan.' ah·orlige Sygdom, Tuberku

lo~L'll - ;1 u t ll:r Sa11a1 orielægen de 

· inte:·e:-:.sank l Tcltakl!--cr. 

Personalet gennem 25 Aar. 

Som Sanatoricts for:;tc Læge 

a11:-attl'~ ckll 1. l\'"oyember 1907 

Vi rksomhed \"C< l Sanatorie_t og 

nogle ~"Iaancdcrs Sygdom . døae 

Dr. Kaal;er paa ~Iontebello v<'!d 

Helsingør 2r. Juni 192r. 

Undt:r Dr. Kaahcrs Sygdom ~g 
efter hans Doet var Dr. S ·øren 

11r. >Jicls Georg Kaaber, Kabt: l l, Ronne, konstitueret 
som Sanatoriclæge, indtil den nu-

fo<lt i Knlding 2-J. Dechr. 1872. 

11 a11 kckdl' .\n" tal ten dygtigt og 

Or N. G. Kaa ber, 
S;i 11<1 torit.' IS for, ll• Læge 

~am,·ittighedsfuldt i dens forste 

og l;cngsk »primiti,·c« Tid, uden 

l{o11tge11apparat og Lysbad. Den 

IJ. Septbr. 191 1 I.le\' Dr. Kaal:er 

gift med Sanatoriets daværende 

< )n~rsygepkjcr:-:~e Frk . Kr i s t i-

" -: . 
Yærende Læge for Anstalten Dr. 

K a i H c I s t e cl den r. 01'totcr 

1021 ble·.- ansat. Dr. Helstcd. der 

1!r 'foclt · paa Frc(!criks~;crg 3 L D.c
reml:cr i 89 r, ble\· gift ~amrfi"~-

~ 

~tecb den~. 1[aj 1917 mc_d flt!-

Yig Schoubo, Ori nedsatte sig som 

Læge i Rc,nnc i Scpteml;cr 19~ 1. 

Er tillige La~gc Ycd Bor.nholins 

Amts Tub<.!rkulosestation. Dr. 

Helstcd, der er stærkt intcrc::-sc

rct i sin l .<l'gcgcrning, har haft 

den Gl<cdc at faa gcnncm~~ort Sa

natoriets fornævnte {\!rvlern?~c
ring. Som \.ikan:r for den nu;·a> 

rende Sanatoriclæ!!c har ~cnner.1 

Aarcnc fungeret: Dr. ~orer! K a

h e 11, Dr. Th. S. Gudjoh1•

scn, J)r. Cai Ankerbye-c,g 

Ch·crl<cge J\. Tf a Id. 

9 

Sanatoricts iorstc ()scr.syg<·

plejcrskc. Sostcr A s t 1: i d, aflo

stes al lerede 1909 af Frk. G I c e

r u p. l <le fol gen de Aar skif tcdes 



ret tit i Stillingen, indtil J. Juni 

~920, da Frk. V a 1 borg 

Hjorth blev ansat som 

~ygeplejer$ke og saaledes i en 

Aarrækkc til Dato har virket i 

den betydningsfulde Gerning. 

Sanatoriets Økonoma Enkefru 

t, a u r a P e d e r s c n er den cnc

~'te af Personalet, der har været 

-knyttet til Virksomheden gennem 

alle de 25 Aar. Ansat I. Januar 

~ 908 tog Fru Pedersen Afsked I. 

Jan. 1933, og afløstes af den ny 

f)konoma Frk. C I ara 11 u n c h. 

Som bekendt har Sanatoriet 

f ællcs Forvalter og Regnskabsfo

~·e.r med Amts:-;ygehuset. Den før

ste Forvalter, ~r. P. Ko f o cd, 

tog sin Afsked 1. Oktober 1918. 

og afløstes af Sygehusfon·altcr 

f n g. 1'1 og ens c n, der I. Okto

hcr. 1930 afløstes af den nuværen

de Forvalter T h. S o m m e r. 

RESUME 
Sanatoriet:-; Personale bestaar 

nu af: 1 Læge, 1 Økonoma, I For

,·altcr. I (),·ersygeplcjcrske, 1 As

:;istent. 3 Elever. 3 Gangpiger. 2 

Kokkenpiger, 1 \'askepige. 1 Fyr

bøder. 

Hele Institutionen Bornholms 

T u h e r k u 1 o s c a n s t a 1 t om-. 
fatter: 1 Hospitalsafdeling paa r9 

.Senge, 1 Sanatorieafdeling paa 10 

Senge og r -Kystsanatorieaf<leling 

paa 7 Senge - ial t 36 Senge. 

< >g de samlede Driftsudgifter 

har Regnskahsaaret 1931-32 

udgjort 7 J, 145 Kr. Til Sammen-

1 igning kan anføres, at Virksom

he1lc11." Rcgnskahsaar 1909-10 

vi:-;te en Driftsudgift af 38,591 

Kr .. medens det dyrc~te Aar var 

1920-2 I, da Driftsudgifterne 

steg til 123,155 Kr. 

Om det daglige Liv paa An

stalten kunde adskilligt være 

værd at fremhæve. Hoverlformaa.

Jct, Lægevirksomheden, er omtalt 

foran. Her skal blot tilføjes, at 

Sanatoriets Ledelse gennem Aa

rene har draget Omsorg for, at 

Sognepræsterne i Rønne jævnlig 

har besøgt Anstalten til Patien

ternes Opbyggelse; og at de paa 

Sanatoriet indlagte Børn har faa

et den nødvendige Skoleundervis

nmg. 
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Hovedindtrykket af den Virk

$Dtnhecl. der gennem Aarenc har 

fundet Sted paa Bornholms Sana

torium, synes at fæstne sig i den 

Tanke. at der her er udrettet et 

Arbejde, der er værd at sige Tak 

for. til a!le dem, der var med . 

K. T. 


