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Uddrag fra byrådsmødet den 10. september 1908 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 59-1908)

Indstilling angaaende Byggeplads m. m. til en paatænkt Fødselsanstalt i Aarhus.

Nørgaard meddelte at der var kommet Forespørgsel fra Justitsministeriet, om det
paatænkte Areal kunde udvides til 3 Td. Land, om den Grund, Generalen havde til Have
kunde lægges til Fødselsanstalten, om denne kunde benytte Kommunehospitalets Tank til
W. C., og om Kommunen vilde levere Anstalten Vand, Gas og Elektricitet til
Produktionspris. Hvad de tre første Spørgsmaal angik, kunde Udvalget anbefale Byraadet
at stille sig fuldt ud imødekommende. Derimod mente Udvalget, at skulde der svares
Produktionspris for Gas, Vand og Elektricitet, kunde dette let give Anledning til Kævlerier,
og Udvalget skulde derfor foreslaa at svare, at Kommunen var villig til at levere de nævnte
Produkter 30 pCt. under den for Tiden gældende Salgspris. Det var ikke uden
Betænkelighed, Udvalget kom med dette Forslag; men det mente ikke at kunne gøre andet,
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fordi det ansaa Anstalten for at være af stor Betydning for Aarhus.

Mikael Johansen var imod de idelige Fordringer om Tilskud og mente, at der snart maatte
siges stop; der var ingen Anledning til at blive ved med at bukke og neje for Staten.
Anstalten havde næppe den store Betydning, man tænkte sig, og Fakultetet fik man jo
aldrig. Ikke desto mindre kunde han gaa med, men ikke til mere end til de under
Forhandlingerne tidligere nævnte 25 pCt.

Nørgaard meddelte, at der i Udvalget havde været Stemning for baade 25 pCt. og 50 pCt.,
og saa var man enedes om 30 pCt. Det vilde maaske nok trække i Langdrag, inden
Fakultetet kom, men alligevel vilde Fødselsanstalten være af stor Betjening for Aarhus, for
hvis Staten ikke vilde bygge en Fødselsanstalt her, kom Kommunen siksnart til det selv.

J. C. Petersen havde haft en Samtale med Dr. Muus, der bestemt havde tilraadet at
gaaindpaadisse Smaaforlangender, fordi han varforbavsetover,hvilke Kræfter der var i
Bevægelse for at faa Anstalten til Horsens. Desuden var der jo nu kommet en ny
Justitsminister. Dersom der blev svaret overensstemmende med Udvalgets Forslag, vilde
Ministeriet nok føle sig tilfreds og indse, at 30 pCt. under Prisen vilde være bedre end
Produktionsprisen. Imidlertid vilde det dogvistværeønskeligt, at der stod "30 pCt.
underdentil enhver Tid gældende Pris" i Stedet for som foreslaaet "30 pCt. under den
nugældende Pris".

Sabroe var nærmest stemt for helt at imødekomme Ministeriet og altsaa tilbyde Vand, Gas
og Elektricitet til Produktionspris.

Jul. Andersen mente det nødvendigt at strække sig saa vidt som muligt, hvis man vilde gøre
sig Haab om at faa Anstalten her til. Han erindrede ikke, at der i Udvalget var blevet nævnt
50 pCt., men 35 pCt. var nævnt.

Jakob Jensen oplyste, at der ogsaa havde hævet sig Røster i Udvalget for slet intet at give.
Han vilde ønske, at der i Svaret kom til at staa 30 pCt., men dog ikke under
Produktionsprisen. Det forekom ham, at Købstadforeningen skulde gøre noget for, at man
kunde komme bort fra den evindelige Sjakren, naar der skulde rejses en eller anden
offentlig Anstalt.

Filtenborg oplyste, at 25 pCt. netop var Fortjenesten.

Mousten foreslog at indrømme Produktionsprisen.

Dette dokument er fra www.aarhusarkivet.dk Side 2 af 4

http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&collection=48


Til første side

Til første side

Formanden gjorde gældende, at det var den forrige Justitsminister, der efter Tilbudet fra
Aarhus, var gaaet til Aalborg og Horsens.

Nørgaard kunde godt være med til at levere Produkterne til Produktionspris. Sjakreriet var
blevet paatalt i Købstadforeningens Repræsentantskab, men det var næppe muligt at
komme bort fra det, og der kunde sikkert ikke gøres andet end at protestere derimod.

Indstillingen vedtoges, dog saaledes at der i Stedet for 30 pCt. under de for Tiden
gældende Salgspriser tilbydes Produktionspris.

Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober 1908 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 59-1908)

Skrivelse Ira Justitsministeriet med Meddelelse om, at den jydske Fødselsstiftelse vil blive
opført i Aarhus.

Til Efterretning.

Uddrag fra byrådsmødet den 7. januar 1909 - side 4

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 59-1908)

Andragende fra Arkitekten for den jydske Fødselsstiftelse om Tilladelse til Anlæg af
septictanks for Afløb fra Stiftelsens Vandklosetter.

Vestesen kunde paa Brolægningsudvalgets Vegne anbefale, at Tilladelsen gaves paa
Vilkaar, at Afløbet passerede et Tank- og Filteranlæg paa Stiftelsens Grund, at Planerne for
Anlæget godkendtes af Byraadet, at Stiftelsen afholdt Udgiften ved Anlæg af Tank, Filter og
Ledning til Boulevardens Kloak, at Spildevandsregulativets Bestemmelser overholdtes
ogsaa med Hensyn til den aarlige Afgift pr. W. C., 25 Kr. pr. Sæde, og at
Sundhedskommissionens Tilladelse til Anlæget indhentedes.

J. C. Petersen anmodede om at vente med at tage nogen Beslutning, til
Sundhedskommissionens Erklæring var indhentet.

Dette dokument er fra www.aarhusarkivet.dk Side 3 af 4

https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19081022_391.pdf#page=1
https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19090107_573.pdf#page=4
http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&collection=48


Mikael Johansen kunde ikke tænke sig, at Fødselsstiftelsen vilde blive taget i Brug, før efter
at Kloakplanen for det paagældende Kvarter var fuldendt, antagelig 1911, og Stiftelsen
vilde altsaa ved Tankanlæget blive sat i en unødvendig Bekostning.

Vestesen ansaa det for rigtigt, at Byraadet fastsatte de tekniske og pekuniære Betingelser,
inden Sundhedskommissionen, som jo slet ikke kunde se, om Anlæget var muligt, udtalte
sig. Det var meget rigtigt, at Filteranlæget kunde skaanes, hvis Fødselsstiftelsen først kom i
Orden efter Anlæget af de afskærende Ledninger, saa det vilde maaske være rigtigt at
meddele Arkitekten, naar Kloaken blev færdig.

Jakob Jensen anbefalede at give Tilladelsen, men samtidig gøre Stiftelsen opmærksom
paa, at Tankanlæget muligvis kunde spares, og at Afgiften efter de afskærende Ledningers
Fuldendelse kun vilde blive 10 Kr. pr. Sæde for denne Bydel.

J. C. Petersen skulde gerne indrømme, at Sagen først maatte behandles af det tekniske
Kontor, hvad altsaa nu var sket, men derefter burde Sundhedskommissionen spørges; til
sidst kunde Sagen saa gaa til endelig Vedtagelse i Byraadet. Hvis Sagen først blev
vedtaget i Byraadet, og Sundhedskommissionen derefter ønskede noget forandret, maatte
den ellers atter tilbage til Byraadet.

Formanden var enig med Hr. J. C. Petersen i, at denne Forretningsgang var den rigtige. At
der ved denne Lejlighed var sket Brud derpaa skyldtes, at Sagen formentlig hastede.

Nørgaard kunde anbefale at give Tilladelsen, men tillige gøre Arkitekten opmærksom paa,
at der snart vilde komme en Ordning, hvorefter Anlæget kunde spares.

Indstillingen vedtoges, idet Andrageren vil være at gøre opmærksom paa, at efter den ny
Kloakplans Gennemførelse vil Afgiften blive nedsat til 10 Kr. pr. Sæde og Anlæget af
Tanken spares.
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