
Til første side

Aarhus byråds journalsager
(J. Nr. 232-1901)

Originalt emne

Brandvæsen

Brandvæsen/Brandstation

Indholdsfortegnelse
1) Byrådsmødet den 29. august 1901
2) Byrådsmødet den 21. november 1901
3) Byrådsmødet den 10. juli 1902
4) Byrådsmødet den 6. november 1902
5) Byrådsmødet den 4. december 1902
6) Byrådsmødet den 11. december 1902
7) Byrådsmødet den 13. august 1903

Uddrag fra byrådsmødet den 29. august 1901 - side 3

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 232-1901)

Efter at Byraadet i Mødet den 28de Marts d. A. (se Sag Nr. 403 - 1900) havde besluttet at
lade opføre en Brandstation paa Hjørnet af ny Munkegade og Tunøgades Forlængelse,
havde Brandkommissionen ladet Arkitekt Kühnel udarbejde Planer og Overslag til en
saadan Bygning, der herefter var beregnet at ville koste ca. 19,000 Kr. Samtidig hermed
forelaa to af Brandinspektøren udarbejdede Projekter med Overslag lydende paa
henholdsvis 13,000 Kr. og 16,500 Kr. I samtlige Beløb er indbefattet 5000 Kr. til Arealets
Afgravning og Brolægning m. v., hvorimod intet er beregnet til Pladsens Indhegning, der var
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anslaaet til ca. 1000 Kr.

Da Byraadet maatte anse Arkitekt Kühnels Plan som den mest formaalstjenlige, vedtog
man at anmode Brandkommissionen om at foretage det videre fornødne til Opførelse af en
Brandstation paa den ovennævnte Plads overensstemmende med Arkitektens Planer,
hvorhos man, skønt Brandkommissionen paa ny havde udtalt sig for, at Bygningen lagdes
paa Bispetoften, fastholdt sin tidligere Bestemmelse i saa Henseende.

Uddrag fra byrådsmødet den 21. november 1901 - side 2

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 232-1901)

Efter at Byraadet som refereret under 29de August havde vedtaget at lade opføre en ny
Brandstation paa Hjørnet af Ny Munkegade, havde Brandkommissionen under 15de f. M.
med Bemærkning, at den valgte Plads efter Kommissionens Skøn var uheldig, fremsendt
følgende Skrivelse fra Brandinspektøren:

»Nu da den Plads paa Hjørnet af Thunøgade og Ny Munkegade, der er overladt
Brandkommissionen til Opførelse af en Station og til Øvelsesplads, snart er udgravet, viser
det sig, at den approberede Stationsbygning vil komme til at ligge meget uheldigt, og at
hele Anlægget langt fra vil blive en Pryd for Kvarteret.

Da jeg maa formode, at det har været Byraadets Hensigt, at den nye Station skulde
præsentere sig nogenlunde, tillader jeg mig at henlede den højtærede Kommissions
Opmærksomhed paa, at dette ikke bliver Tilfældet. Man vil mulig indvende, at jeg tidligere
burde have henvist til, at Terrænets uheldige Beskaffenhed vilde fremkalde de Forhold, der
nu fremtræde; hertil kan jeg kun svare, at jeg absolut ikke har kunnet se dette, og at
Arkitekten, der paa Grundlag af Ingeniørens Plan har udarbejdet Tegningen, ej heller er
bleven opmærksom herpaa, turde være tilstrækkelig Undskyldning for mig. Nu da det viser
sig, kan jeg imidlertid ikke forsvare at undlade at henlede Kommissionens
Opmærksomhed paa Forholdene for om muligt at forhindre, at Pladsen benyttes som
paatænkt.

Den Udgravning, der er foretaget, vilde, hvis Grunden blev solgt, alligevel være nødvendig,
saa at det hertil anvendte Beløb formentlig ikke kan anses for tabt.
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Jeg tillader mig derfor at henstille til Kommissionen, at Byraadets Opmærksomhed
henledes paa de uheldige Forhold, der vil fremkomme, hvis Stationen lægges paa den
oftnævnte Plads.«

I Mødet den 17de f. M. blev i Anledning heraf Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse
anmodet om efter nærmere Undersøgelse af Pladsen og Forhandling med
Brandkommissionen, Stadsingeniøren og Arkitekt Kilhnel at afgive Erklæring om, hvad der
burde foretages til Forbedring af Forholdene. - I Henhold hertil forelagde Udvalget i Mødet
den 24de f. M. et af Arkitekten fremsat Forslag, hvorefter hele Karréen mellem Ny
Munkegade, Tunøgade, Lollandsgade og Sølystgades tænkte Forlængelse eller i alt ca.
10,000 Q-Alen udlagdes til Plads for Brandstationen og planeredes saaledes, at
Jordmasserne fra det højere liggende Parti fyldtes paa det lavere liggende, der støttedes
ved en Mur ud imod Tunøgades og Lollandsgades lavt liggende Hjørne.

I nævnte Møde blev Sagen udsat, for at Udvalget kunde tilvejebringe Planer og Overslag
paa Grundlag af Arkitektens Forslag.

Med Indstilling af 19de d. M. forelaa nu en saadan Plan, hvorefter Udgiften til Terrænets
Regulering var anslaaet til 10,700 Kr. foruden det til Udgravningen allerede anvendte Beløb
af et Par Tusinde Kroner.

Byraadet tiltraadte Forslaget og bevilgede 500 Kr. til Udarbejdelse af Planer til en
Hovedbrandstation, hvoraf den nu projekterede Bygning kan betragtes som en Del.

Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse anmodedes om ved nogle af sine
Medlemmer sammen med Brandkommissionen at varetage det videre fornødne til Sagens
Fremme.

Uddrag fra byrådsmødet den 10. juli 1902 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 232-1901)

I Henhold til Byraadets Beslutning i Mødet den 21de Novbr. f. A. (se Forhdl. 1901, Side
260) havde Arkitekt Kühnel udarbejdet Planer til en Hovedbrandstation paa Arealet mellem
Ny Munkegade, Tunøgades Forlængelse, Lollandsgade og Sølystgades tænkte
Forlængelse, hvilke Planer nu forelaa med følgende Indstilling fra Udvalget for Byens
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Udvidelse og Bebyggelse i Forening med Brandkommissionen af 7de d. M. :

"I Henhold til Beslutning i et kombineret Møde mellem Brandkommissionen og Udvalget for
Byens Udvidelse og Bebyggelse forelægges Sagen til Byraadets Afgørelse med Indstilling
om Approbation paa Arkitektens ovenfor ommeldte Forslag i Projekt A III med
Overslagssum 30,995 Kr. Udgiften til Jordarbejde, Brolægning, Kloakanlæg m. v. vil ifølge
hoslagte Overslag af Stadsingeniøren andrage ca. 11.000 Kr.

Med Hensyn til Bygningens Placering paa Arealet foreslaas det at flytte den paa
Stadsingeniørens medfølgende Rids af 24de Juni 1902 antydede Bygning ca. 6 Alen i
østlig Retning samt at indskrænke Forbindelsesgaden mellem Samsøgade og Tunøgade,
der er projekteret 30 Alen bred, til 20 Alens Bredde; herefter vil det da være nødvendigt at
bibeholde Ny Munkegades nuværende Bredde paa Strækningen indtil den nordre Side af
Sølystgade."

Byraadet tiltraadte Indstillingen, hvorefter Sagen overgik til 2den Behandling og endelig
vedtoges i Mødet den 11te d. M. (Se Mødet den 6te November.)

Uddrag fra byrådsmødet den 6. november 1902 - side 2

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 232-1901)

Fra Brandkommissionen forelaa Indstilling om Bemyndigelse til at udbyde Opførelsen af
den ny Brandstation i Henhold til samtidig fremsendte Betingelser, Beskrivelse og
Tegninger.

Tiltraadtes med enkelte Ændringer, idet Kommissionen bemyndigedes til at indrette
Bygningen med en mulig senere Installation af et Brandtelegrafsystem for Øje uden
Anskaffelse af noget som helst hertil sigtende Inventar, idet Byraadet dog udtrykkelig
forbeholdt sig sin Stilling over for Spørgsmaalet om Indførelse af denne Foranstaltning,
hvortil Brandkommissionen havde foreslaaet en Bevilling paa det kommende Aars Budget
af 15,650 Kr., der imidlertid blev forkastet under Budgetbehandlingen.

(Se Side 168 og Mødet den 4de December.)

Uddrag fra byrådsmødet den 4. december 1902 - side 4
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Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 232-1901)

Efter afholdt Licitation vedtog man ifølge Indstilling af Brandkommissionen at overdrage
Murerarbejdet og Tømrerarbejdet ved Opførelsen af den ny Brandstation henholdsvis til
Murermester N. C. Christensen og Tømrermester J. P. Storm for henholdsvis 11,975 Kr. og
6279 Kr.

Blikkenslagerarbejdet overdroges til Kobbersmed Hansen for 552 Kr. uanset, at han, hvis
Tilbud var væsentlig lavere end de øvrige bydendes, efter Tilbudenes Aabning havde
tilbagekaldt sit Bud under Forebringende af, at han ved Beregningen havde gjort sig skyldig
i en Fejlregning.

(Se næste Møde).

Uddrag fra byrådsmødet den 11. december 1902 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 232-1901)

Byraadetbevilgede et fra Brandkommissionen foreliggende Andragende om, at der til den
øverste Del af Taarnet paa den ny Brandstation maatte anvendes Granit i Stedet for støbt
Cementbeton, hvilket vilde medføre en Merudgift af 800 Kr.

(Se forrige Møde).

Uddrag fra byrådsmødet den 13. august 1903 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 232-1901)

Efter Indstilling af Brandkommissionen blev Snedkerarbejdet ved den ny Brandstation i
Henhold til afholdt Licitation overdraget Snedkermester Holmboe Rasmussen for 2658 Kr.
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