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Uddrag fra byrådsmødet den 21. september 1882 - side 3

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 220-1882)

Fra Bygningsinspektør Springborg og SmedJ. M. Chr. Larsen forelaa Andragende om
Tilladelse til at anbringe en Telefonledning her i Byen m. v. Det er saa lydende:

"For at delagtiggjøre Aarhus By i det Gode, som en telefonisk Forbindelse mellem
Avtoriteterne, Banegaarden, Dampskibsexpeditionerne, Børsen, Bankerne, de større
Handlende, Fabrikanter og Haandværkere, Ris Skov og Landliggerne er, agte vi
undertegnede, hvis et tilstrækkeligt stort Antal Abonnenter tegne sig, endnu i indeværende
Efteraar at paabegynde Anlægget af en Centraltelefonstation med dertil hørende Ledning.
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Det er derfor vor ærbødige Anmodning til det høitærede Byraad, at Raadet vil give os
Tilladelse til at udspænde de fornødne Traade over Byens Gader, ligesom vi ogsaa haabe
at Byen vil tegne sig som Abonnent for flere Telefonstationer, hvorved Sagen støttes og
gives et kraftigt Stød fremad.

For at give det højtærede Raad den fornødne Indsigt i hvad dertilbydes Abonnenterne og
hvad disse skulle yde herfor, tillade vi os hermed at fremsætte Abonnentsbetingelserne:

1.

Enhver Abonnent faar et Telefoninstrument og dne dertil hørende Ledning gratis indlagt,
men Instrumentet og Ledningen er Selskabets Ejendom.Som Vederlag herfor betaler
Abonnenten 125 Kr. aarlig. Alle Reparationer bæres af Selskabet.

2.

Enhver Abonnent har Ret til at sætte sig i Forbindelse med de øvrige Abonnenter, naar som
helst han ønsker det.

3.

Betalingen er kvartalsvis forud.

4.

Centralstationen er aaben hver Dag fra 8 Morgen til 8 Aften.

5.

Abonnementet er bindende for 5 Aar.

6.

Naar 50 Abonnenter ere tegnede paabegyndes Anlægget.

Idet vi fremsætte ovennævnte Betingelser, tilbyde vi herved Byen, hvis den kan overlade os
2 Værelser i Raadhusets øverste Etage og give os Tilladelse til at bygge et Taarn paa
Raadhuset og anlægge Centralstation der, at anlægge en Telefonstation paa Raadhuset,
Gasværket, Vandværket og Politistationen, hos Borgmesteren, Politimesteren, Formanden
for Gas- og Vandværksudvalget, Stadsingeniøren og Brandinspektøren mod en aarlig
Lejeafgift af 500 Kr.

Vi tillade os herved at anbefale Sagen til Raadets Velvillie og undlade ikek at oplyse, at
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Tegningen og Abonnement alt et paabegyndt og synes at finde Tilslutning his Publikum. Vi
antyde samtidigt,at hivs dette Anlæg kan føres ud i Livet og blive til Virkelighed, ere
Udgifterne til Oprettelsen af et fast Brandkorps med telegrafisk Alarmering betydelig lysere,
og vi skulle gjerne, hvis det ønskes, indgive Tilbud paa den aarlige Leie, vi betinge os, for
at anlægge hele Alarmapparatet.

Idet vi slutte denne Ansøgning, undlade vi ikke som en Gunst at anmode Raadet om at
behandle Sagen saa hurtigt, at vi kunne have Svar iden den 30. d.s.; vi have nemlig sikret
os den fornødne tekniske Assistance hos den Ingeniør, der under Amerikanernes Ledelse
har anlagt Telefonen i Kjøbenhavn, Stockholm og Malmø, denne Mand kan imidlertid ikek
vente længer paa afgjørende Svar end til den 1. Oktober. I Haab om at denne sidste
Anmodning ikek vil synes det højtærede Raad ubillig, tegne vi

Aarhus, d. 21. Septbr 1882

Ærbødigst

Springborg J. M. Chr. Larsen

Til Byraadet i Aarhus".

Man besluttede at nedsætte et Udvalg, bestaaende af Esmann, Mørk og C. Kjer, til at
undersøge Andragendet og derom af fremkomme med Indstilling. (Se Mødet den 19.
Oktbr.)

Uddrag fra byrådsmødet den 19. oktober 1882 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 220-1882)

Fra det i Mødet den 21. f. M. nedsatte Udvalg angaaende det af de Herrer Springborg og
Larsen indgivne Andragende om Tilladelse til at maatte anlægge en Telefonledning her i
Byen var fremkommet Indstilling af d. M., saa lydende:

"Ved at tilbagesende de os overleverede 2 Andragener, a) fra d´Hrr. Springborg & Larsen
og b) fra Henrichsens Fabrik om Telefonanlæg her i Byen, skulle vi tillade os at ytre:

Vi indstile, at Tilladelsen til Telefonanlæg meddeles Springborg og Larsen under Vilkaar:

at Telefontraadene skulle være af tyndest Art;
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at Telefonstænger kun maa anbringes, hvor det er absolut nødvendigt;

at en detailleret Plan for Anlægget forelægges Byraadet til Approbation;

at senere Forandringer kun maa ske med Byraadets Samtykke;

at Byraadet forbeholdes Ret til senere Forandringer, som det maatte anse absolut fornødne
eller hensigtmæssige;

at Traadene skulle anbringes i Højde af mindst 25 Fod over Gadelinien:

at alle Anlæg og Forandringer ske for Selskabets Regning uden nogen Udgift for
Kommunen.

Byraadet taget mindst 12Telefonstationer til en reduceret Betaling af 50 kr. aarlig pr.
Station, samt har til at tage flere Stationer til offentlig Brug til samme Taxt.

Byraadets Tegning er dog afhængig af, at der paa en for Kommunen fyldestgjørende
Maade kan holdes aabent for Signalisering hele Natten.

Byraadet reserverer sig Ret til ligesom andre Abonnenter, at frasige sig helt eller delvis
Benyttelsen af Stationer og bortfalder i saa Fald selvfølgelig Erlæggelsen af Betaling
derfor.

Skjønt det ikke er Meningen at skade nogen Slags Eneret for dette Kompagni til at have
Telefonledninger i Byen, saa tillade vi os dog at tilraabe Byraadet indtil videre ikke at give
nogen anden saadan Tilladelse, saafremt Selskabet paavises dannet med tilstrækkelig
Anlægskapital inden 1. Januar 1883.

Udvalgets medlem, Mørk, ønsker tillige følgende Vilkaar: Selskabet maa ikke, uden
Byraadets Samtykke i hvert enkelt Tilfælde, strække sine Teleforforbindelser ud over
Aarhuus Bys Grund."

Byraadet vedtog foranstaaende Fællesindstilling fra samtlige Udvalgets Medlemmer,
hvorimod det af Mørk stillede Tillægsvilkaar blev forkastet med 14 Stemmer imod 5.

Som Følge af denne Afgørelse kan det af Fabrikant D. Henrichsen indgivne andragende
ikke komme i betragtning.

Uddrag fra byrådsmødet den 1. februar 1883 - side 4
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Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 220-1882)

Fra Aarhus Telefonselskab forelaa Plan til Approbation over de af Selskabet paatænkte
ledninger paa Kommunens Grund. (Se Mødet den 19. Oktober f. A.)

Man vedtog at overgive samme til Erklæring af Stadsingeniøren. (Se næste Møde.)

Uddrag fra byrådsmødet den 8. februar 1883 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 220-1882)

Efter at have modtaget erklæring fra Stadsingeniøren over den i forrige møde fremlagte
plan for de projekterede telefonledninger her i byen, anmodede man udvalget for denne
sag, hvoraf der paa begæring blev meddelt C. Kjer tilladelse til at udtræde, medens
Baumann i hans sted tilforordnedes samme, om at træffe de nærmere fornødne aftaler med
selskabet samt Byfogden og Brandinspektøren, for saa vidt angaar valget af stationerne for
Kommunens vedkommende. (Se mødet den 8. Marts.)

Uddrag fra byrådsmødet den 8. marts 1883 - side 2

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 220-1882)

Efter Indstilling af vedkommende Udvalg - se Mødet den 8. f. M. - vedtoges det at anbringe
de af Byraadet erhvervede Telefonstationer paa følgende steder: Raadhusets 1. Sal,
Borgmesterkontoret, Vandværket gasværket, Lodshuset, brandinspektørens Bolig,
Stadsingeniørens do., 4 Steder, der nærmere ville være at bestemme ved Udkjørselen af
Mejlgade, Vestergade eller paa Vesterbro, paa Frederiksbjerg og i nærheden af
Sygehuset ved Mindegades Port, Politimesterens Bolig, Politistationen og
Politiassistentens Bolig, de tre sidstnævnte Steder dog under Forudsætning af, at
Udgifterne herved blive afholdte af Politikassen; det blev derhos approberet, at
Havnekassen skal afholde Udgiften ved Stationen paa Lodshuset. (Se Mødet den 31 Maj
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under Sag 126/83.)
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