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Til første side

Til første side
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Uddrag fra byrådsmødet den 5. december 1889 - side 14

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter derom af Udvalget for Sygehuset fremsat Forslag blev samme bemyndiget til at
indlede Underhandlinger med Arkitekt Arbo om Tilvejebringelse af Planer og Overslag m.
m. til det paatænkte ny Sygehus her i Byen.

(Se næste Møde.)

Uddrag fra byrådsmødet den 19. december 1889 - side 8

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter Indstilling af Udvalget for Sygehuset, se forrige Møde, antog Byraadet Arkitekt Arbo til
at levere Planer, Tegninger og Overslag til det ny Sygehus og føre Tilsyn med sammes
Opførelse og Forsyning med fast Inventar imod et Honorar af 4 % af Anlægssummen for de
opførte Bygninger, for hvilken Betaling Arkitekten selv afholder Udgiften Diæter og
Rejsegodtgjørelse for mulige enkelte Rejser i Indlandet. Under Arkitektens Hverv er der
endvidere efter hans Tilbud indbefattet at yde Medvirkning uden særligt Vederlag til
Anskaffelse af saadanne løse Invejtariegjenstande, hvor tekniske Kundskaber og Erfaringer
kunne være til Nytte, saasom Borde, Stole, Senge og Skabr m. m.

Uddrag fra byrådsmødet den 24. april 1890 - side 4

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)
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Til første side

Til første side

Fra Udvalget for Sygehuset forelaa dernogle af Arkitekt Arboe udarbejdede Skizzer til
Opførelse af et nyt Sygehus med paatænkt Anbringelse paa Bispetoften. (Se senest Mødet
den 19de Decbr. 1889.)

Sagen drøftedes, men blev derefter udsat til Mødet den 8de Maj.

Uddrag fra byrådsmødet den 8. maj 1890 - side 3

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

De i Mødet den 24de f. M. forelagte Planer m. v. til Opførelse af et nyt Sygehus bleve paa
ny behandlede i Forbindelse med et af Udvalget nu fremsat Forslag om i Stedet for
Bispetoften at vælge den paatænkte ny Boulevard ved Vennelystterrænet til Plads for
samme, hvorefter man yderligere udsatte Sagen til næste Møde.

Uddrag fra byrådsmødet den 22. maj 1890 - side 2

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter fornyet Drøftelse af den fra forrige Møde udsatte Sag om Opførelse af et nyt Sygehus
vedtog man at opføre et saadant efter de af Udvalget forelagte, af Arkitekt Arboe
udarbejdede Planer med Beliggenhed ved den paatænkte ny Boulevard paa Strækningen
fra Knudrisbakke til Randers Landevej. Sagen gaar derefter til Erklæring af
Sundhedskommissionen. (Se Mødet den 19de Juni.)

Uddrag fra byrådsmødet den 19. juni 1890 - side 2

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Fra Aarhus Sundhedskommission forelaa der Erklæring af G. D. med dermed følgende
Separatvotum fra Stadslægen om den i Mødet den 22de f. M. vedtagne Plan for Opførelsen
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Til første side

ad et nyt Sygehus.

Man Besluttede at indsende henholdsvis Arkitektens og Stadsingeniørens Erklæring efter
den anledning, som det foreliggende dertil giver, og derefter - bilagt med disse Erklæringer
- gjennem vedkommende Stiftfysikus at indsende Planen til Sundhedskollegiet i
Kjøbenhavn. (Se Mødet den 21de August.)

Uddrag fra byrådsmødet den 21. august 1890 - side 4

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

I Overensstemmelse med Beslutningen i Mødet den 19de Juni er Planen for det ny
Sygehus, bilagt med samtlige derover indkomne Erklæringer, under 23de Juni d. A. bleven
fremsendt til Stiftsfysikus for gl. Aarhus og Randers Amter med Anmodning om at
forelægge samme til Erklæring af Sundhedskollegiet.

I Anledning heraf var der under 26. f. M. fra Fysikatet modtaget saalydende Skrivelse:

"Sammen med de vedlagte Planer rc. til et nyt Sygehus i Aarhus har Fysikatet for det
kongelige Sundhedskollegium modtaget en Skrivelse af 25de d. M. saalydende:

"Ved at tilbagesende de med det ærede Fysikats Skrivelse af 3dje d. M. modtagne Planer
til et paatænkt nyt Sygehus i Aarhus Amt samt de medfølgende Aktstykker vedrørende
dette Byggeforetagende skal Sundhedskollegiet ikke undlade at ytre, at samme kan
tiltræde de af Fysikatet i dets fornævnte Skrivelse fremsatte Bemærkninger om de
foreliggende Planer og mener at kunne anbefale samme, naar de ændres i
Overensstemmelse med de ommeldte Bemærkninger, og under Forudsætning af, at ingen
af de tvende Epidemibygninger ere bestemte til at benyttes til Behandling af nogen af de i §
2, 1ste Stykke af Loven af 20de April 1888 nævnte Syddomme."

De af Fysikatet i Skivelse af 3dje d. M. til Sundhedskolligiet fremsatte Bemærkninger til de
foreliggende Planer vare:

1. Bygningens Beliggenhed bør formentlig forandres saaledes, at Facaderne komme til at
vende i SO. (ikke SSO.), hvorved Korridorerne ville komme til at vende i NS. og blive mere
solbeskinnede.
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Til første side

Til første side

2. I Hovedbygningen bør ligesom i Epidemibygningerne alle Hjørner mellem Loft og Væg
og mellem Væggene indbyrdes pudses afrundede.

3. Udsugningskanalerne i Hovedbygningen bør opvarmes ligesom i Epidemibygningerne.

4. Gas bør i Hovedbygningen benyttes paa samme Maade som i Epidemibygningerne til
Belysning af Stuer og Klosetter med egne Udsugningskanaler.

5. Klosetterne i Hovedbygningens Mellem- og Bagbygning bør være 3 i Tallet (ikke 2), heraf
1 for Sygestuerne i Mellembygningen; de bør ikke anbringes inde i Bygningerne, men i
særskilte Udbygninger.

6. I Kjælderen i Plan 3 bør det inficerede Tøj behandles ligesom i Plan 4, nemlig ikke føres
hen i Kjældergangen, men føres umiddelbart bort fra Rummet, hvori det er kastet ind."

Efter at de i foranstaaende Skrivelse fremsatte Bemærkninger vare blevne drøftede, vedtog
man at lade Udvalget, som paa derom stillet Forslag blev forstærket med Meyer, arbejde
videre paa Sagens Ordning. (Se næste Møde.)

Uddrag fra byrådsmødet den 28. august 1890 - side 5

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter at der paa Foranledning af Udvalget for Opførelsen af det paatænkte ny sygehus var
rejst Diskussion.

om Anskaffelse af et Centralvarmeapparat til Sygehuset, overdroges det til Udvalget, som
blev suppleret med Jensen Broue, at anstille de desangaaende fornødne Undersøgelser og
forberede Spørgsmaalet til Afgjørelse.

Uddrag fra byrådsmødet den 25. september 1890 - side 2

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Da det efter vedkommende Arkitekts Formening er uundgaaelig nødvendigt, at Grunden for
Hoved-, Mellem- og Bagbygningen af det paatænkte ny Sygehus og ca. 10 Alen bagved
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Til første side

sidstnævnte Bygning udgjør en horizontal Flade, vedtog Byraadet efter derom fra Udvalget
for Opførelsen af det ny Sygehus i Skrivelse af 20de d. M. foreliggende Indstilling at lade
den i saa Henseende fornødne Afgravning foretage, hvad der efter et foreliggende
Overslag vil medføre en Udgift af 650 Kroner.

Endvidere vedtoges det efter Indstilling i samme Skrivelse straks i forestaaende Efteraar at
lade plante Hegn og Læbælte paa den østlige, nordlige og vestlige Side af
Sygehuspladsen, for at dette kan være i god Vækst, naar Sygehuset skal tages i Brug.
Hertil vil der efter Overslag medgaa omtrent 1700 Kr.

Endelig besluttede Byraadet paa Foranledning af en i Udvalgets ovennævnte Skrivelse
derom gjort henstilling at tilskrive Aarhus Amtsraad med Forespørgsel, om samme til
Kommunen vilde afstaa den Amtets Vejvæsen tilhørende Skraaning mod Randers
Landevej paa Strækningen, hvor Boulevarden fra Kirkegaarden støder til samme og til
Markvejen, som fra Landevejen gaar op forbi "Aldersro", og da paa hvilke Betingelser, idet
det er Byraadets ønske at planere denne Strækning, der er 13-1400 Kvadrat-Alen stor, og
derpaa anlægge en 5 Alen bred Gangsti langs Sygehusets Grund, i hvilken Anledning man
ogsaa besluttede at anmode Amtsraadet om Tilladelse til at tilkaste den udfor Skraaningen
værende Grøft, hvori Reginehøjkloaken er nedlagt, imod at man anlægger en Rendesten
paa den udvendige Side af Gangstien og fører Afløbet ned i Kloaken. Derhos vedtog man
ogsaa at anmode Amtsraadet om at fjerne de paa denne Strækning værende Poppeltræer.

(Se Møderne den 11te Decbr. og desuden den 28de August og den 9de Oktober.)

Uddrag fra byrådsmødet den 9. oktober 1890 - side 2

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Da det Terræn, hvorpaa det ny Sygehus skal opføres, vil komme til at ligge ikke saa lidt
højere end Boulevarden, hvad der fra denne vil se uskjønt ud og tildels bevirke, at den ny
Bygning ikke vil kunne ses fra Vejen, havde Udvalget for opførelsen af det ny Sygehus
under 8de d. M. indstillet at der finder en Udgravning Sted af Terrænet, saaledes at dette
kommer til at danne en Skaalform med Synslinier fra Boulevarden til Sygehuset, og at der i
Forbindelse hermed foretages en Udgravning og Regulering af Skraaningen imod Randers
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Til første side

Landevej, hvilket Forslag, der er anslaaet til en Bekostning af 1600 Kr., vedtoges.

Ved en af 2de uvildige, af Aarhus Bything dertil udmeldte, den 4de d. M. afholdt
Vurderingsforretning er det bestemt. at der for Afsavnet af den Jord, hvorpaa det ny
Sygehus skal opføres, skal udredes følgende Erstatningssummer, nemlig:

til Avlsbruger N. Christensen som Lejer af Lodden Nr. 6, der helt afgives........ 1600 Kr.,

til Gartner N. C. Jensen som Lejer af Lodderne Nr. 27, der helt, og Nr. 28, der til Dels
afgives.............. 2500 Kr.,

og til Entreprenør H. Jensen som lejer af Lodden Nr. 31, hvoraf der afgives et Stykke.......
350 Kr.,

Ialt.... 4450 Kr.,

med hvis Størrelse de paagældende Skadelidende have erklæret sig tilfredse.

Byraadet akkviescerede ligeledes for Kommunens Vedkommende ved den afholdte
Forretning og bestemte , at de paagjældende Erstatningsbeløb skulle paaføres Sygehusets
Byggekonto

(Se Møderne den 25de Septbr. og den 13de Novbr.)

Uddrag fra byrådsmødet den 13. november 1890 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter Forslag af Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus antog Byraadet et fra Ingeniør J.
Bang i Kjøbenhavn fremkommet Tilbud om Indlægning af Varmeapparater i de to ved det
ny Sygehus planlagte Epidemibygninger i Overensstemmelse med foreliggende Tegninger,
Beskrivelser og detaillerede Overslag forcen Sum af 15,870 Kr., hvilket Beløb dog kan
reduceres med 870 Kr., hvis Materialierne til Hoved- og Tilbygningen samtidigt kunne
Bestilles, da det har en væsentlig Indflydelse paa Prisen, hvilke Kvantiteter, der kunne
bestilles paa en Gang.

Endvidere vedtoges det eventuelt at tilvejebringe en Forbindelse ved en underjordisk Kanal
imellem begge Varmeapparater, hvilket Ingeniør Bang har tilbudt at udføre for 780 Kr., men
hvortil der endnu kommer Betalingen for Murerarbejde, ca. 400 Kroner.

Dette dokument er fra www.aarhusarkivet.dk Side 8 af 25

https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18901113_217.pdf#page=1
http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&collection=48
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Endelig vedtoges det hos Ingeniør Bang at indhente Plan m. v. til Anbringelse facet
Varmeapparat i Hovedbygningen af samme Slags som de 2 foregaaende, hvortil Udgiften
vil blive ca. 30,700 Kr. (Se Mødet den 9dr Oktbr. og den 13de Novbr.)

Uddrag fra byrådsmødet den 11. december 1890 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Fra Aarhus Stiftsamt fremlagdes følgende Skrivelse af 2den d. M.:

I Anledning af Byraadets behagelige Skrivelse af 30te September d. A. Undlader jeg ikke
tjenstlig at meddele, at Aarhus Amtsraad i Mødet den 26de f. M. har erklæret sig villigt til at
afstaa den Randers Landevej tilhørende Bagskraaning, der er beliggende mellem den af
Byraadet paatænkte Boulevard og Markvejen efter Aldersro, og som udmaaler 1230 kv.
Alen, til Aarhus Kjøbstad mod en Betaling af 50 Øre pr. kv. Alen eller 615 Kr. i alt, hvorhos
Amtsraadet, for det tilfælde, at foranstaaende Tilbud modtages, har meddelt Samtykke til,
at Landevejsgrøften paa bemeldte Strækning sløjfes, og at der paa sammes Terræn
anlægges en Gangsti, dog paa følgende Betingelser:

1. at der langs med og uden for den nuværende Vejkant brolægges en Rendesten i mindst
3/4 Alens Bredde med spaltede og tildannede Brosten;

2. At den opfyldte Grøft eller fremtidige Gangsti i 5 Alens Bredde inkl. Rendestenen
vedbliver at være Landevejens Ejendom, samt 3. at Gangstiens og Rendestenens Anlæg
og fremtidige Vedligeholdelse sker udelukkende paa Kjøbstadens Bekostning, men under
Amtsraadets Overtilsyn.

Under Forudsætning af, at der af Byraadet plantes langs med den paatænkte Gangsti,
tillades det derhos, at de paa Strækningen værende Popler fjernes.

Idet jeg forventer at modtage en behagelig Meddelelse om, hvorvidt Byraadet kan indgaa
paa Amtsraadets foranførte Betingelser, skal jeg tilføje, at Kjøbesummen for
Bagskraaningen vil være at indbetale til Amtsvejinspektør Mûller, til hvem ogsaa
Meddelelse vil være at gjøre inden Landevejsgrøftens Sløjfning paabegyndes."

Toges til Efterretning under Henvisning til det i Mødet den 25de September d. A.
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Til første side

passerede, idet man forinden Byraadet endeligt vedtager Amtsraadets Tilbud, besluttede
at indgaa til Indenrigsministeriet med Andragende om dettes Samtykke til den omhandlede
Erhvervelse.

(Se Mødet den 13de f. M. og den 18de d. M.)

Uddrag fra byrådsmødet den 18. december 1890 - side 3

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter anbefaling af Udvalget for opførelsen af det ny Sygehus bifaldt Byraadet følgende af
Arkitekt Arboe i skrivelse til Borgmesteren af 16de d. M. fremsatte forslag til deling og
udbydelse af arbejdet ved nævnte Sygehus, nemlig:

Kommunen leverer for egen regning de til bygningerne fornødene mursten, formsten,
hvælvingsten, sokkel- og trappesten, jærnbjælker, jærnstøbegodset og alle faste inventarie-
gjenstande, saasom: Badeovne, badekar, klosetter, skyllerummer, varme- og ventilations-
apparater, gas- og vandledninger og ringeapparater, samt udfører udgravningen af
gruberne for de bygninger, som skulle have kjælderum.

For at faa epidemibygningerne færdige saa tidlig som muligt og tjenlige til brug, udbydes
arbejdet i 2 hold, hvoraf det første omfatter epidemibygningene og forvalterboligen og det
andet hoved-bygningen og de andre bygninger.

Under hensyn til den ved tidligere kommunale byggeforetagender fulgte fremgangsmaade
vil arbejdet ved hovebygningen og epidemibygningerne være at dele saaledes, at
murarbejdet, tømmer-arbejdet, skitser- og blikkenslagerarbejdet, snedkerarbejdet med
tilhørende beslag, glasarbejdet og malerarbejdet bort-liciteres hver for sig, hvorimod de
øvrige bygninger, til dels af hensyn til bekostningen, udbybes i samlet entreprise.

(Se mødet den 11te d. M.)

Uddrag fra byrådsmødet den 26. februar 1891 - side 2

Klik her for at åbne den oprindelige kilde
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(J. Nr. 464-1889)

Efter Indstilling af Byggeudvalget for Sygehuset i Skrivelse af 24de d. M. vedtog Byraadet
et af Stadsingeniøren under 14de d. M. efter forudgaaet Raadslagning med Arkitekt Arboe
fremsat Forslag om at lade en Jordmasse paa 450 Kubikfod udgrave af Grunden til det ny
Sygehus og anbringe Fylden i Boulevarddæmningen. Arbejdet vil være at udbyde i
Entreprise efter nærmere Foranstaltning af Udvalget.

(Se Mødet den 20de Marts.)

Uddrag fra byrådsmødet den 20. marts 1891 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

I Mødet den 5te Marts forelaa der fra Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus 2
Indstillinger, nemlig:

1) af 3dje f. M. om at a) Sygehusets Hovedbygning med tilhørende Mellem- og Bagbygning
anslaaet til 150,000 Kr., b) 2 Epidemibygninger anslaaet til 99.000 Kr., c)
Funktionærbygningen anslaaet til 14,900 Kr,, og d) Desinfektionsbygningen m. m. anslaaet
til 18,700 Kr., udbydes til Opførelse i Overensstemmelse med fremsendte Tegninger,
Overslag og Konditioner, idet Udvalget derhos bemærker, at de under Nr. 1 og 2 anførte
Bygninger i deres Hovedtræk ere vedtagne af Byraadet og approberede af
Sundhedskollegiet, samt at der foruden de foreslaaede endvidere vil være at opføre et
Lighus til ca. 3500 Kr., et Ishus til ca. 2000 Kr. og en Retiradebygning til ca. 1500 Kr,, og 2)
af 3dje f. M. om et fra Ingeniør J. Bang fremkommet Tilbud paa Levering af Lavtryks
Dampvarmeapparater til Hovedbygningen af lignende Slags som de, der skulle anvendes i
Epidemibygningerne, se Mødet den 13de Novbr. f. A., for en Sum af 29,600 Kr. antages i
Overensstemmelse med de fra Ingeniøren modtagne Planer, Beskrivelser og detaillerede
Overslag, hvoraf det blandt andet fremgaar, at Brændselet er hele (ikke knuste) Kokes, og
at der af Brændselet gjennemsnitlig vil forbruges 7 1/2 Tdr. dagligt, naar hele Hospitalet er i
Brug og ved fuld Ventilation, hvoraf ca. 3 Tdr. forbruges i den halve Del af Hovedbygningen
og ca. 1 1/2 Tdr. i Tilbygningen.

Endvidere forelaa der i samme Møde Indstilling fra Udvalget for Brolægningsvæsenet af

Dette dokument er fra www.aarhusarkivet.dk Side 11 af 25

https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18910320_72.pdf#page=1
http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&collection=48


Til første side

4de d. M. om, at et fra Entreprenør J. P. Holm og Vognmand M. Jensen fremkommet
Licitationstilbud paa Udførelsen af det i Mødet den 26de f. M. omhandlede Jordarbejde,
nemlig Udgravningen af Grunden til Hoved- og Epidemibygningen og Transport af Jorden til
Opfyldningen imellem Randers Landevej og Guldbergsgade for 4 Kr. 40 Øre pr. Kubikfavn
antages som det billigste.

Behandlingen af disse 3 Indstillinger paabegyndtes ved Sagens Forelæggelse og
fortsattes dernæst i Mødet den 12te d. M. og i nærværende Møde, hvorefter Byraadet
vedtog:

Ad 1, at udbyde Opførelsen af de paagjældende Bygninger til Licitation efter de forelagte
Tegninger, Overslag og Konditioner, idet Byraadet særligt billigede, at Murarbejdet og
Tømmerarbejdet udbydes indsamlet Entreprise for hver enkelt Bygning for sig.

Følgende Punkter henstilledes derhos til nærmere Overvejelse og eventuel Foranstaltning
af Udvalget, nemlig:

a. at søge Bestemmelse optagen i Konditionerne om Forsikring af Arbejderne;

b. ligeledes om mulig fortrinsvis Anvendelse af indenbys Arbejdere, og

c. ligeledes om Bøder for for sildig Levering, samt

d. om nærmere Betegnelse af Maalet for Tømmeret, saaledes at det fremgik, om der
mentes det Maal, som almindelig anvendes i Handel og Vandel (svensk Maal) eller dansk
Maal paa Tømmer i ophugget Tilstand.

ad 2, efter at det ved Afstemning var forkasstet, at Anskaffelsen af et Varmeapparat skulde
udbydes ved Licitation, at antage det fra Ingeniør Bang fremkomne Tilbud, og

ad 3, at lade de foreslaaede Jordarbejder udføres.

(Se Mødet den 26de Februar og herefter den 14de Maj.)

Uddrag fra byrådsmødet den 14. maj 1891 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter derom fra Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus i Skrivelse af 12te d. M.
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Til første side

fremkommen Indstilling antog Byraadet følgende Licitationstilbud vedrørende Opførelsen af
de tvende Epidemibygninger (B og C) og Funktionærbygningen m. m., nemlig:

1. Paa Snedkerarbejdet ved Bygningerne B og C fra Aarhus Damp-Save- og Høvleværk
paa et samlet Beløb af 9000 Kr.

2. Paa Skifer- og Blikkenslagerarbejdet til do. fra Klikkenslager Ejby for 3083 Kr. 30 Øre for
hver Bygning.

3. Paa Malerarbejdet til do. fra Maler H. Poulsen paa henholdsvis 800 og 825 Kr.

4. Paa Mur- og Tømmerarbejdet til Funktionærbygningen fra Tømmermester Arnoff
Thomsen for 9821 Kr.

5. Paa do. og do. Til Bygning B fra samme for 15,780 Kr.

6. Paa do. og do. til Bygning. C fra Murmester S. P. Rasmussen for 16,000 Kr.

7. Paa Levering af Mursten til alle disse 3 Bygninger fra H. Broge & Komp. til forskjellige af
Tilbyderne nærmere opgivne Priser efter de forskjellige Kvaliteter, idet det overlodes til
Udvalget nærmere at bestemme, hvilke Sorter der skulle forlanges leverede.

Derhos bifaldt Byraadet, at Udvalget, da vedk. Tilbud kun var bindende til den 13de d. M.,
havde antaget er fra V. Rahr indkommet Tilbud paa Levering af Staalbjælker for et samlet
Beløb af 2395 Kr. 95 Øre.

(Se Mødet den 20de Marts og herefter den 7de August.)

Uddrag fra byrådsmødet den 7. august 1891 - side 3

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter Indstilling af Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus antog Byraadet et fra de
Herrer Hans Broge & Komp, og C. Langballe og Søn i Forening fremkommet
Licitationstilbud paa Levering af de Mursten, der behøves til Opførelsen af
Hovedbygningen.

Tilbuddet omfatter forskjellige Kvantiteter Mursten og af forskjellige Kvaliteter, til Dels efter
Udvalgets Valg, og Priserne svare efter Arkitektens Oplysning til de Priser, der ere
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Til første side

Til første side

Til første side

approberede ved Levering af Mursten til Epidemibygningerne.

(Se Mødet den 14de Maj og derefter den 20dr d. M.)

Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1891 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter derom fra Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus foreliggende Indstilling antog
Byraadet følgende Licitationstilbud paa Leveringer til Opførelsen af Hovedbygningen,
nemlig:

fra Murmestrene N. Simonsen og R. Nielsen samt Tømrermester R. A. Koch paa Murer- og
Tømrerarbejdet for 69,743 Kr.;

fra Blikkenslagermestrene Eiby og H. P. Salling - i Forening efter Arkitektens Forslag,
saaledes at Eiby udfører Arbejdet til selve Forbygningen med den tilhørende høje
Mellembygning, og Salling den lavere Mellembygning med tilhørende Bagbygning - paa
Skifer- og Blikkenslagerarbejdet for 11,794 Kr. 40 øre, og

fra Murmestrene Brødrene Thomsen paa Granitarbejdet (Sokkelsten) for 3405 Kr. 55 Øre,
hvori dog fragaar Leverancen til Facaden af Bag- og Mellembygningen, paa hvilke det af
Besparelseshensyn vedtoges at udelade Sokkelstenene.

(Se Mødet den 7de d. M. og herefter den 10de Septbr.)

Uddrag fra byrådsmødet den 10. september 1891 - side 2

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter Indstilling af Udvalget for Opførelse af det ny Sygehus bemyndiges samme til at yde et
Bidrag af i alt 400 Kroner til Rejsegilde paa dette Sygehus.

(Se Mødet den 20de f. M. ig den 19de Novbr.)

Uddrag fra byrådsmødet den 19. november 1891 - side 2
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Til første side

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter Indstilling af Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus antoges et fra
Landskabsgartner L. Chr. Didrichsen under 18de f. M. fremkommet Tilbud paa Udførelsen
af Haveanlægget ved dette Sygehus, hvortil Planen tidligere er vedtagen, for en Sum af
3000 Kr. (Se Mødet den 10de September.)

Uddrag fra byrådsmødet den 23. marts 1892 - side 2

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter Indstilling af Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus vedtog Byraadet at lade
følgende Desinfektions-/Vaskeriapparater anskaffe til Sygehuset efter Tilbud fra Ingeniør A.
B. Reck i Kjøbenhavn, nemlig:

1.1 opretstaaende Smedejærns

Dampudvikler med Trækregulator, Fødeapparat og Røgrør til Pris af .......984 Kr. 00 Øre

2.

1 Desinfektionsovn Br. 12 med Thermometer, Vandlaas og Halm-

baandsisolering til en Pris af .............1761 Kr. 00 Øre

3.1 Desinfektionsovn Nr. 6 med

samme Tilbehør til en Pris af ............450 Kr. 00 Øre

4.150 kvadratribbet Varmeflade med

Armatur til Desinfektionsstørrestnentil en Pris af .....................................200 Kr. 00 Øre

5.

Transport og Opstilling af oven-staaende Appareter med Tilbehør

af Rørledninger, Haner, Ventiler ogøvrige Biappareter til en Pris af ........850 Kr. 00 Øre

6.
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Til første side

130 kvadrat glat Varmeflade tilTørrestnen paa Loftet Nr. 1 efter

Planen med Armatur, Rørledning,og Anbringelse til en Pris af .............552 kr. 00 Øre

7.

Ventiler, Jalousier, Ret, Rammermed Tilbehør til Friskluftsledninger

til en Pris af .......................................165 kr. 00 Øre

8.90 kvadrat glat Varmeflade til Tørre-

rum paa Loftet Nr. 2 efter Planen med Rørledning og Anbringelse til

en Pris af ...........................................334 Kr. 00 Øre

9.1 Stk. Vaskemaskine til Haandkraft

af fortinnet Kobber med Tilbehør ogAnbringelse til en Pris af ...................432 Kr. 00 Øre

at overføre .......................................5728 Kr. 00 Øre Overført .............................................5728
Kr. 00 Øre

10.

1 Stk. Dampovn med Rørledninger,

Luftventiler og Afløbskanal til Desin-fisørens Badeværelse, samt Anbrin-

gelse til en Pris af ...............................123 Kr. 00 Øre

11.

1 Stk. 10" X 14" amerikansk Ventil

til Strygestuen til en Pris af ...................15 Kr. 00 ØreHvortil desuden kommer Anven-

delse af Rabitspuds ............................600 Kr. 00 ØreTilsammen
........................................6466 Kr. 00 Øre

( Se Mødet den 19. Novbr. 1891 og herefter Mødet den 7.April).

Uddrag fra byrådsmødet den 7. april 1892 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)
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Til første side

Efter Indstilling af Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus i Skrivelse af 26de d. m.
approberedes der Planer for Opførelsen af:

1) et Lighus med Ligkapel til en Bekostning af ca. 5200 Kr.,

2) et Ishus med Omgivelser af retirader m. m. til Bekostning af 3000 Kr. samt

3) en Forandring i den allerede vedtagne Plan for Desinfektionsbygninger, hvorved der
opnaas et forønsket større Rum til urent Tøj i nederste Etage og en bedre Bolig i øverste
Etage, hvilken Forandring er anslaaet til 400 Kr.

Ved disse Planer, der bleve forelagte i forrige Møde, men derpaa efter at være drøftede
udsatte til nærværende Møde, bemærkes det derhos, at det oprindelige Overslag til et
Lighus løb paa 3500 Kr., men uden at der heri var indbefattet Begravelseskapel, hvilket
derimod den nu vedtagne Plan omfatter, hvorved Forhøjelsen fremkommer, samt at der
oprindelig var beregnet 2000 Kr. til Ishuset og 1500 Kr. til Retiradebygningerne, altsaa
tilsammen 3500 Kr., hvilket Beløb kan reduceres til foranførte 3000 Kr., naar disse
Bygninger drages sammen.

(Se Mødet den 23de Marts og herefter den 16de Juni).

Uddrag fra byrådsmødet den 16. juni 1892 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter indstilling af Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus i skrivelse af 13de d. m.
antoges et fra Tømmermester I. P. A. Sørensen fremkommet licitations-tilbud paa
opførelsen af desinfektions-bygningen, lighuset og ishuset for en samlet sum af 18,269 Kr.
og et licitationstilbud fra Malermestrene Ibsen og Stender opa udførelsen af malerarbejdet
paa hovedbygningens afdeling A for 1793 Kr. 41 Øre samt et tilbud fra malermestrene
Petersen og Sebastiansen paa udførelsen af malerarbejdet paa hovedbygningens afdeling
B for 752 Kr. 65 Øre.

For saa vidt angaar bortgivelsen af snedkerarbejdet paa hovedbygningen, hvorom
Udvalgets skrivelse ligeledes indeholdser indstilling, blev sagen udsat til næste møde, for at
nogle yderligere fornødne oplysninger kunde blive indhentede.
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Til første side

Til første side

Ligeledes vedtog Byraadet efter Udvalgets indstilling ikke at antage noget af de paa
glasarbejdet indkomne tilbud, da disse efter Arkitektens mening alle ere meget for høje.

(Se mødet den 7de April og herefter d. 30te d. M. samt den 27de Oktober med hensyn til
malerarbejdets afdeling A.)

Uddrag fra byrådsmødet den 30. juni 1892 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter fornyet overvejelse af den i forrige Møde indbragte Indstilling fra Udvalget for
Opførelsen af det ny Sygehus angaaende Bortgivelsen af Snedkerarbejdet paa
Hovedbygningrn antog Byraadet Snedkermester og Fabrikant H. J. Nielsens Tilbud paa
Levering af Snedkerarbejdet til Forbygningen for en samlet Sum af 8850 Kr. og
Snedkermestrene Fr. Bagger og L. Jørgensens Tilbud paa Levering af Snedkerarbejdet til
Bagbygningen med den lavere del af Mellembygningen for en samlet Sum af 3197 Kr.

( Se Mødet den 16de d. M. og herefter den 25de August).

Uddrag fra byrådsmødet den 25. august 1892 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

1. Efter indstillig af Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus bemyndigede Byraadet dette
til at anvende 355 Kr. til anskaffelse af en varmeledning med ventilation til Desinfektions-
ovns-bygningen til forhindring af ulemper ved vanddampe.- 2-. Efter at Byraadet i mødet
den 16de Juni havde forkastet samtlige indkomne tilbud paa udførelsen af glasarbejdet ved
det ny Sygehus som værende for høje, er glarmesterarbejdet paa de 2 epidemibygninger,
der var presserende, senere under haanden bortakkorderet til Glarmester Lobed af
Randers til almindelige dagspriser, hvorimod Udvalget paa ny har foretaget udbydelse af
arbejdet paa hovedbygningen.

Af de i henhold hertil indkomne tilbud antoges efter udvalgets indstilling det fra Glarmester
S. P. Petersen indkomne tilbud paa leverig af almindeligt tykt, engelsk glas af 3dje kvalitet
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Til første side

for en pris af 34 Øer pr. [] fod, hvorimod intet af de paa de finere glassorter indkomne tilbud
fadtes antagelige, hvorfor Udvalget bemyndigedes til paa bedste maade at anskaffe disse.

(Se mødet den 30te Juni og herefter den 15de Septbr.).

- 2-. Efter at Byraadet i mødet den 16de Juni havde forkastet samtlige indkomne tilbud paa
udførelsen af glasarbejdet ved det ny Sygehus som værende for høje, er glarmesterarbejdet
paa de 2 epidemibygninger, der var presserende, senere under haanden bortakkorderet til
Glarmester Lobed af Randers til almindelige dagspriser, hvorimod Udvalget paa ny har
foretaget udbydelse af arbejdet paa hovedbygningen.

Af de i henhold hertil indkomne tilbud antoges efter udvalgets indstilling det fra Glarmester
S. P. Petersen indkomne tilbud paa leverig af almindeligt tykt, engelsk glas af 3dje kvalitet
for en pris af 34 Øer pr. [] fod, hvorimod intet af de paa de finere glassorter indkomne tilbud
fadtes antagelige, hvorfor Udvalget bemyndigedes til paa bedste maade at anskaffe disse.

(Se mødet den 30te Juni og herefter den 15de Septbr.).

Uddrag fra byrådsmødet den 27. oktober 1892 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

1. Efter indstilling af Udvalget for opførelsen af det ny Sygehus samtykkede Byraadet i, at
Maler E. Ibsen alene maa overtage det af ham i forening med Maler Stender der paa grund
af andet arbejde har ønsket at udtræde, oventagne malerarbejdet i Sygehusets
Hovedbygning (Se mødet den 16de Juni).

2. Efter samme udvalgs indstilling bifaldt Byraadet, at der ved kjøb underhaanden maatte
anskaffes 12 Stkr. udstyknings-skaaler med tilbehør fra Ludvigsen & Hermansens
Jærnstøberi i Kjøbenhavn for en samlet pris af 204 Kr. til brug i Epidemibygningerne.

3. Endvidere bifaldt Byraadet, at Udvalget ligeledes underhaanden maatte anskaffe nogle
Vand-laase til disse udskyldnings-apparater.

4. End yderligere havde overnævnte Udvalg indstillet, at der skulde anskaffes nogle
Siemens Lamper til Operationsstuen i det ny sygehus, men da prisen forekom Byraadet
noget høj, vedtog man hos Gasværks-bestyrelsen at indhente oplysning om, hvad
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Til første side

Til første side

saadanne lamper koste andre steder og derefter eentuelt at lade dem anskaffe gjennem
Gasværket.

(Se mødet den 15de Septbr. og herefter den 10de November).

Uddrag fra byrådsmødet den 10. november 1892 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

- 1 -. Efter Indstilling af Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus antog Byraadet et fra
Blikkenslagermester J. P. Eiby indkommet Licitationstilbud paa Levering af Lygter og
Rørledning til det ny Sygehus for en Pris af 65 Ør pr. Alen af 1 1/2" Zinkrør og af 75 Øre pr.
Al. af 2" do. samt 2 Kr. 50 Øre pr.Styk af Lygter.

- 2 -. Da der til Indsættelse i Sygehuset snart vilde blive Brug for den til samme bestemte
Desinfektionsovn, der i Medfør af Beslutningen i Mødet den 1ste Septbr. under Sag Nr.
248/92 foreløbig i Anledning af den i Sommer truende Kolerafare er bleven opstillet ved
Epidemihuset til Sundhedskommissionens Disposition, havde man i Skrivelse af 22de f. M.
forespurgt om Kommissionen kunde bestemme en Tid for Ovnens Aflevering. I Anledning
heraf havde Kommissionen i en Skrivelse af 26de f. M. svaret, at denne Ovn ikke burde
tilbageleveres, saa længe Karantæneforanstaltningerne ere i Kraft, samt at den tilmed
burde bevares ved Epidemihuset, da den tidligere Ovn ikke længer er tilfredsstillende og
alligevel snart maatte afløses af en anden, hvortil endnu kommer, at da Ovnen er opstillet i
Anledning af de i Sommer forefaldne Koleratilfælde, ville Omkostningerne ved dens
Anskaffelse og Opstilling kun delvis blive at udrede af Aarhus Kommune, hvilke ikke vilde
være Tilfældet, hvis Ovnen anskaffedes paa en Tid, hvor der ikke her i Byen herskede
ingen Epidemi af de i Loven af 30te Marts 1892 § 2 nævnte Sygdomme.

Under disse Omstændigheder bifaldt Byraadet, at den omhandlede Ovn maatte forblive
hvor den er, og bemyndigede Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus til at anskaffe en
anden Ovn i dennes Sted.

(Se Mødet den 27de f. M. og herefter den 24de d. M.)

Uddrag fra byrådsmødet den 22. december 1892 - side 1
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Til første side

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter derom stillet Forslag bemyndigedes Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus til efter
fornøden Overenskomst med Leverandøren at foretage Prøve med Varmeapparaterne i
Vinterens Løb og i den Anledning foreløbig at antage en Fyrbøder

(Se Mødet den 24de f. M.)

Uddrag fra byrådsmødet den 23. februar 1893 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter Indstilling af Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus antoges der følgende
Licitationstilbud paa levering af Inventar til dette Sygehus, nemlig:

1. fra Snedkermester L. Ljungmann paa levering af 20 Stkr. Borde med 2 Skuffer for 10 kr.
og 34 Stkr. mindre Borde med 1 Skuffe for 7 Kr. 50 Øre pr Stk.;

2. fra Stolemager N, P, Nielsen paa Levering af 48 Lænestole for 11 Kr. 50 Øre pr. stk.:

3. fra Stolemager K. B. Faarup og A. Jensen paa Levering af 140 Stkr. mindre Stole (hver
med Halvdelem) for 3 Kr. 50 Øre pr. Stk.

Saafremt disse Leverandører ikke ville overtage hver Halvdelen af denne Leverance, vil
hele Leverancen være at overdrage til Faarup.

4. fra Snedkermester H. Hansen paa Levering af 45 Klædeskabe for 24 Kr. 50 Øre og af 6
Medicinskabe for 17 Kr. pr. Stk.;

5. fra Snedkermestrene N. Pallisgaard og Danielsen paa Levering af 10 Korridorbænke for
12 Kr. pr. Stk., og

6. fra Snedkermestrene I. N. Bagger og Jørgensen, Ljungmann og H. Hansen paa Levering
af 110 Cervanter for 8 kr. 50 Øre pr. Stk., saaledes at Bagger og Jørgensen erholde 35
Stykker, Ljungmann 35 stykker og Hansen 40 stykker.

Saafremt disse Leverandører ikke ville overtage den saaledes delte Leverance, erholder
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Til første side

Til første side

Hansen den hele.

(Se Mødet den 9de d.M. og den 9de Marts.)

Uddrag fra byrådsmødet den 3. marts 1893 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter Indstiling af Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus vedtog Byraadet at anskaffe en
Gasbadeovn med Styrtebad og Ovn til Værelsets Opvarmning til Hovedbygningens
Modtagelsesværelse for en Sum af 300 Kr., og 3 Gasbadeovne uden Styrtebad, men med
Ovn til Værelsets Opvarmning, til Modtagelsesværelserne i Epidemibygningerne á 235 Kr.
pr. Stk., samt 7 Badeovne med Kobberbeholdere i de øvrige Baderum á 165 Kr. pr. Stk.

(Se Mødet den 23de f. M. og den 23de d. M.

Uddrag fra byrådsmødet den 23. marts 1893 - side 5

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter Indstilling fra Udvalget for Sygehuset vedtoges det:

1) at det overdrages til E. F. Geismar & Komp. i Kjøbenhavn at levere 20 Børnesenge, 2 Al.
12 Tom. lange, á 24 Kr. 50 Øre pr. Stk., 3 Fraktursenge til Voksne, og 37 Senge til Voksne,
sidstnævnte á 29 Kr. pr. Stk. uden Fragt, - og til Vett og Wessel at levere 60 Senge til
Voksne á 30 Kr. pr. Stk. - 6 % - alt efter fremstillede Prøver;

2) at det overdrages til Vognfabrikant F. Jelling at levere en Sygevogn for en Pris af 600 Kr.
efter derom indgivet Tilbud.

ligesom Byraadet bifaldt

3) at der maa anbringes Lynafledere paa de 3 Patientbygninger.

(Se Mødet den 9de. d. M. og herefter den 20de April.)

Dette dokument er fra www.aarhusarkivet.dk Side 22 af 25

https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18930303_49.pdf#page=1
https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18930323_66.pdf#page=5
http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&collection=48


Til første side

Til første side

Uddrag fra byrådsmødet den 20. april 1893 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter et Forslag af Udvalget for Sygehuset besluttede Byraadet at lade anskaffe Sengetøj,
Linned m. m. til Brug paa det ny Sygehus, beregnet efter 2 Reservelæger, 4 Søstre, 1
Husbestyrerinde, 1 Elev af det røde Kors, 14 Piger, 3 Karle og 140 Sygesengen, samt
Gangtøj for 50 mandlige og 50 kvindelige Patienter til Brug for disse, naar de komme op fra
Sygelejet, hvilket særligt er anbefalet af Sygehuslægen og formenes at ville medføre en
Udgift af 1900 Kroner.

Det overdroges derhos til Udvalget nærmere at anordne Maaden, hvorpaa Tilbudene paa
disse Gjenstande skulle gjøres.

(Se Mødet den 23de f. M. og herefter den 4de Maj.)

Uddrag fra byrådsmødet den 8. juni 1893 - side 2

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter Indstilling af Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus antog Byraadet et fra Løjtnant
Boeck i Horsens fremkommet Tilbud paa Levering og Opstilling af Lynledninger paa
Hospitalets 3 Sygehusbygninger.

Dette Tilbud, der lyder paa 1624 Kr., er vel 344 Kr. højere end et fra et herværende Firma
fremkommet, men da Leverandøren vil gjøre Ledningen af 7traadet Kobberkabel, lade alt
Spændebeslag og alle Befæstelser være af Kobber, vil forsyne Opstanderne med ægte
forgyldt Kobberkegle med Platinstift, hvilket efter Arkitektens Udtalelse baade er smukt og
hensigtssvarende, medens Tilbudet fra det herværende Firma gaar ud paa at gjøre
Ledningen af galvaniseret Rundjern, at lade Spændebeslag og Befæstelser være af Jern
og Opstanderne kun faa 6 Tommer lang Kobberspids uden Guld og Platinstift, og
endvidere at lade Opstanderne føre igjennem Tagrygningerne for at befæstes i
Tømmerværket paa Loftsrummend, hvilket Arkitekten anser for uheldigt - og da Erstatning
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Til første side

Til første side

Til første side

af Jernkabelet med et Kobberkabel, hvilket Arkitekten mener ubetinget bør foretrækkes af
Hensyn til Sikkerhed og Varighed samt en smuk Befæstelse til Bygningens mange
Gesimsfremspring m. m., vil forhøje det sidstnævnte Tilbud med 150 Kr., hvorved
Prisforskellen formindskes til 194 Kr., formente Byraadet, at det førstnævnte burde
foretrækkes paa Grund af de andre i samme paapegede Fortrin.

(Se Mødet den 1ste d. M. og herefter den 17de August.)

Uddrag fra byrådsmødet den 17. august 1893 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Paa dertil given Foranledning overdrages det til Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus
at afgjøre, hvilket af de indkomne Tilbud, der skulde antages paa Levering af Gardiner og
Linoleums Tæpper til det ny Sygehus.

(Se Mødet den 8de Juni og herefter den 31te d. M.)

Uddrag fra byrådsmødet den 31. august 1893 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)

Efter derom fra Udvalget for Opførelsen af det ny Sygehus foreliggende Indstilling
bemyndigedes samme til efter eget Skjøn at anskaffe Møbler og Gardiner til Bestyrelses-
og Lægeværelser, Porcelæn, Værktøj til Maskinmesteren m. m. til et samlet Beløb af c.
7000 Kr.

(Se Mødet den 17de d. M. og den 28de Septbr.)

Uddrag fra byrådsmødet den 18. januar 1894 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 464-1889)
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1. Da den nuværende Afslutning af Jernstakittet foran det ny Kommunehospital ikke tager
sig godt ud, og Vejen igennem Hospitalet til Ulempe for dette benyttes til almindelig
Færdsel, ogsaa om Natten, bevilgedes der efter Sygehus Byggeudvalgets Indstilling af 4de
d. M. et Beløb paa c.500 Kr. til Anbringelse af en Port med Laager og Tilbehør til Aflukning
af denne Vej.
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