Arbeidsbeskrivelse.
Hr. Apotheker Øwres Bygninger
i Apothekergaden og Kirkegaden

Aalesund
Søndmørspostens Bog og Aksidentstrykkeri.
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Situation
Bygningerne anlægges på de færdige grundmure, som er udført på forhånd.
Entreprenæren anmodes om at besiktige tomten,da det er meningen at han skal
overtage alt arbeide ovenpå de færdige grundmure. Alt arbeide med fjelderne
henhører under anbudet. Hvad der skal undtages fra kontrakten vil nedenfor være
nævnt.
Drainsledninger
er lagt.
Isolation
Gråsteinsmurene udflaskes hvorpå lægges et 2 cm. tykt cementlag med dobbelt
lag asfaltpap. Skjøderne dækkes godt. De indre mure isoleres på samme måde.
Dette isolasjonsskifte gjentages 30 cm. over 1ste etasjes bjælkelag.
Kloakledninger.
Der er allerede udført en hovedkloakledning fra indre havn og til en kloakkum
i gårdspladsen. For de andre ledninger er grøfter optaget og huller afsat i murene.
Kloakledninger skal anlægges til følgende rum i kjælderen; Vaskekjelderen,
skylleskjælderen og i ildhuset fralyskasser og kjelderhalle samt i en af materialkj. fra
iskasse; i 1ste etage: i 2 W.C’er, i laboratorium, arbeidsrum, vagtværelse, 2 st. i
apothek og i 3 kontorer. I 2den etage: I vaktrum ved siden af kjøkkentrap, i tre
soveværelser, i badeværelser og duschskab. I kjøkkener, for det enes vedkommende
oplægges 3 (vaske) med karbolineum(e), det andet 2 do. Og fra kjøkkenaltanerne
oplægges en simpel jernvask uden vand, i entréer og i W.C’er. På loftet: 2stkr.
W.C’er, asfalterede jernrør. Regnvand går i kloak.
Vaske og slug.
Slug anlægges i lyskasser og kjelderhalse. De forsynes med rister. ligeledes i
badeværeleser.
Vaske indlægges til alle rum hvortil fører kloakledninger med undtagelse af
vaskekjelder og ildhus hvor istedetfor anlægges slug med renseluger. I
soveværelserne opsættes ikke vaske, men med mahogni indklædde vaskeservanier,
der udtages av eieren. Alle vaske skal være emaljerede og tages ud af eieren.
Vandledninger.
Vand indlægges i alle rum hvortil er indlagt kloakledninger. Kraner oplægges
over alle vaske og servanter etc.
I hvert hus indtages en ledning fra Apothergaden; den udføres naturligvis efter
alle ingeniørvæsenets forskrifter. Kranernes udstyr skal rette sig efter de rum hvor de
monteres – udtages af arkitekten.
Ledningen til skyllekjælder, laboratoriet, arbeidsværelse og apotheket forsynes
med vandmåler.
Fra laboratoriet dampapparat lægges et vandrør med kran ned til skyllekjelder.
Alt rørlæggerarbeide skal udføres af en af bygherren godkjendt rørlægger.

Murarbeider
Mur i kjelderen
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Udføres i klinker i cementblandet murbrug. De opføres i samme høide som
gråstensmurene.
Mur over kjelderen
Disse opføres i henhold til plan, snit og facadetegninger i cementblandet
kalkmørtel.
Alle piber over taget mures helt af klinker.
I facademure mod gade og gårdsplads anvendes Trondhjemsforbandt med
klinker, i den yderste halvsten og 1ste sort håndbrændt indenfor.
Gavlmurene udføres i Bergensforbandt af klinker helt igjennom.
Som facaderne viser, skal hele 1ste etage mod gaderne forblændes af
granitråkop og endel hoggen sten; her kommer ikke hulmur til anvendelse. Facaderne
får over 1ste etage indlagt endel huggen sten i omramninger og gesimser.
Alle jernbjælker mønjemales før indlægningen.
Omkring alle træbjælkehoveder, der skal indsættes med karbolineum, og om
alle sider beskyttes med isolationspap i bølgeform, mures tørt.
I alle kjælderrum mellem grundmuren og murstensmuren anbr. luftkanaler med
rist udvendig og klapventil indvendig.
For befæstigelse af paneler indlægges spigerslag; ligeså for døre og vinduer.
Alle piber rappes og afglattes med bret indvendig.
Ventilation
I luftpiberne indsættes for hvert væresle 2 luftventiler som udtages af ark. I den
ydre mur afsættes huller med rister; fra disse fører kanaler af zink eller galv. Jern i
gulvene og op bag eller under ovnene.

Rabitsvægge
Overalt i kjelderen udføres alle (ikke murv.) som rabitvægge.
Hvælv på jernbjelker.
Anvendes over vaskekjelderen og skyllekjelder over kjelderen under selva
apotheket, ligeså 1ste etagers. Hovedindgangs gulv med trapperum – i ildsnste rum,
over laboratoriet. Alle hvælve må lægges så lavt, at man får plads til trægulv m.
spigerslag over dette.
Hvælv over apothekets indgang.
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Gulv af cement på puksstenslag.
Gårsdsplassen cementeres i den udstrækning, som er angivet på tegningerne.
Rundt alle facader anlægges et asfalt fortoug. Alle rum i alle kjeldere i den ene
bygning, ligeså og som underslag for asfaltgulv.
Asfaltgulv
Lægges i badeværelserne, der må sørges for at overgangen mellom væg og
gulv bliver tæt; der konfereres med arkitekten. I apotekerb. i alle kjeldergulve.
Flisegulv
Lægges i hovedindgange med tilstøtende trapperum i W.C’er, foran skranken i
apoteheket og foran disken i butikkerne; i de ildfaste rum
Fliserne udtages af arkitekten.
Fliser lægges desuden under og foran alle komfürer.
Vægfliser
På væggene omkring komfürerne læges i 1.80 m høide. Vægfliser udtaget af
arkitekten; ligeså i badeværelserne
Zinkflise
I alle W.C. læggges land væggene i 1.50 m høie zinkflise
Cementgulv på hvelv anbringes i laboratoriet.

Stenhoggerarbeider
Råkop af granit
1ste et. Mod gaderne forblændes med råkop på den måde, som tegningerne
viser. Desuden kommer denne til anvendelse oppe i 2den et. på nogle steder antydet
på tegningerne.
Råkoppen oplægges af entreprenøren, men tillægges af bygherren, som også
holder de nødvendige stenhuggere forat tilpasse de forskjellige stene, hvor dette er
nødvendigt.
Huggen sten
Sokkel
Denne udføres af hoggen granit. Den opsættes af entreprenøren, men tillægges
af bygherren
Søile
På det sydøstre hjørne opsættes en søile med basis og kapitæl. Søilen tillegge af
bygherren.
Altaner
Der opsættes 3 altaner af huggen sten, således som tegningerne viser. Stenen
tillægges af bygherren.
Gesimser, indfatninger etc.
Forøvrig får facaderne mod gaden hogne indfatninger etc. i den udstrækning,
som tegningerne viser. Den hogne sten tillægges af bygherren.
Udvendige trapper.
Alle trapper både mod gade og gårdsplads udføres af finhuggen granit.
Opsættes af entreprenøren, men tillægges af bygherren.
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Portafvisere
Langs den ene gavn mod Hellegaden lægges en granitafviser langs gavlen. Her
skal nemlig indkjørselen anlægges. Opsættes og anlægges af entreprenøren. Mod
gaardspladsens murhjørne opsættes en granitafviser tillagt af entreprenøren.
Kumrammer
Omkring kummene pålægges granitrammer. Entrepr. Iilægger også stenen.
Granit lyskasserammer tillægges af entrepr.
Bordurstene.
Langs fortougenes ytre kant lægges og tillægges disse af entreprenøren, ikke af
bygherren.

Pudsarbeider
Ydre puds
Facadepuds
Facader mod gader og gårdsplads pudses i den udstrækning, tegningerne viser,
med bedste sort cementpuds; dens udseende efter anvisning af arkitekten. På
facaderne mod gaden oplægges endel på tegningerne antydet ornamental
udsmykning.
Gavlpuds.
Begge fritliggende gavler pudses med cementpuds.
Indre puds.
Rapning
Alle vægge af mur i potetkj.,vinkj., kul- og vedrum, husholdningskj. rappes;
ligeså alle murflader på loftet og lyskassers indre flader.
Bretskuring
I kjelderen bretskures rulle. og strygekjeldere – kjelderhals, vaskekj. og ildhus,
skyllekjelder, materialrummene – støderum, gange, lagerkjeldere og piber. I 1. etage
laboratoriet.
Finbuds på hvælv
Alle foran nævnte hvælvkapper på jernbjælker finpudses.
Vægge – Alm. Finpuds
anbringes på alle synlige murflader, hvor ikke anderledes er nævnt, f.ex
brandmure, piber, materialrum, gange, trapper, w.c’er, over zinkfliser, arbeidsrum,
selve apoteket, kontoret over brystpanelet ildf. rum. I de rum med pudsede murvægge
må trævæggerne eller cokolitvæggerne også pudses på net. Butikker, kontorer og
lagere ligeså.
Underloftet af alm. Finpuds.
Anvendes i alle rum, hvor væggene er finpudset. Tagene sættes op på
forskaling og dobbelt røring.

Gipsarbeider
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Mellomvægge af cocolit
Anvendes i kjelderen; Omkring begge kjøkkentrapper helt op til loftet i 1ste
etage: Omkring w.c’er omkring vagtrum omkring kottet, i hovedtrapperum, i den ene
hovedindgangs ene væg, i 2den etage omkring w.c’er og badeværelser.
Gibstage
Anvendes i dagligstuer og salon.
Gibsgesimse.
Anvendes i hovedtrapperum med indgange, i dagligstuer og salon.
Gipsrosetter
anvendes i kontoret og ved siden af apotheket, i 2 etage i alle værelser mod
gaden undtagen spisestuer. Rosetterne skal udtages af arkitekten.

Jernarbeider
Jerndragere
Der indlægges jernbjælker over alle flade åbninger og over store bueåbninger,
hvor dette af arkitekten findes fornødent f. ex fra den store hjørnesøile og helt over
indgang og det ved siden af beliggende store vindue. Over det skrå hjørne bag søilen.
Jernbjelker for alle hvælv. Jerndragere over apotheket forat bære gulvene.
Jerndragerne over hjørnebutikken forat bære gulvet og mellomvæg. Jerndragere forat
bære gulv under og over spisestuen i begge bygninger. Jerndragere forat bære
hjørnetårnet mod sydøst og desuden overalt hvor det skulde vise sig at være påkrævet
og ønskeligt. Alle dragere lægges på underlagsplader af smedejern.
Langankere
Rundt bygningerne i alle ydre vægge og gavlvægge indlægges i begge etagers
bjælkelag langankere 2” x ½” med måle af 1 ½ ” rundtjern. Ankeret skjødes med
skruer.
Bjælkeankere
med 60 cm. nåle befæstes til alle jernbjelker, undtagen de over vinduerne og til
hver 3die træbjelke i alle bjelkelag og desuden i åserne hvor disse ligger inde i
gavlerne.
Bolter og klamjern
Anvendes i tagkonstruksjonen ved hanebjelker, knæstok og hvor arkitekten
forøvrig finder det nødvendigt
Tagluger
Anvendes i tilstrækkelig mængde forat skaffe nødv. lys til loftet og kot etc;
udtages af arkitekten.
Dobbelte feiedøre
Indlægges i lovbefalet antal
Pibehatte
Støbejerns pibehatte anbringes på alle piber.
Snefangere
anbringes mod gate efter tegning.
Jernstiger
På taget som i forskrifterne påbudt.
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Tagkroge
Alle skifertage må forsynes med galv. jernkroge
Jernspir
De på tegningerne viste spir opsættes. Der leveres specialtegning. Lidt
forgyldning skal anvendes.
Jerngelænder
ved trappe mod gårdspladsen opsættes ganske enkelt.
Jernaltan
Mod gårdspladsen anbringes 2 ganske enkle luftjernaltaner.
Jerngitter
Den ene altan mod Hellegadens hjøre får et pent gitter efter specialtegning.
Lampearme
af smedejern opsættes med kjede således som vist på tegningen ved hjørnet til
Apothekergd. mod Norges bank. Denne udføres efter specialtegning.
Bolte
for markiser anbringes i 1ste et.
Støbte jernsrister over lysgravene mod gårdspl.
Flagstang opsettes som tegningerne viser med endel jernudstyr og muligens
barduner. Den sættes i et tilstækkelig stor jernrør, der indmures og desuden fæstes til
bjelker og spærrer efter nærmere anvisning. Den indrettes for nedtagning.
Ovne og komfürer.
I alle kjøkkener indsættes komfürer med damphatte og aftræk. I alle værelser
indsættes ovne – ligeså i materialrummene, 1ste et. vagtværelse, apothek, arbeidsrum,
kontorer og butikker etc.
For ovne og komfürer regnes en stykpris af kr. 70,00; denne pris er for selve
ovnen. Malmrør og plade med opsætning udføres af entreprenøren udenfor denne
pris.
Hvis ovne og komfürer bliver dyrere og billigere gjøres et tilsvarende tillæg og
fradrag.
Strygeovne opsættes i strygeværelserne udtages af arkitekten. Hver ovn regnes
til kr. 50.00.
Bryggerpander med damphatte opsettes i ildhuserne; udtages af arkitekten.
Den ene af kobber, den anden emaljeret.
Badeovn og badeindretning
I badeværelserne opsættes en ovn til kr. 50.00. Emaljeret badekar med indklædt
i tre, afløp for overflødigt vand oppe på siden samt fint udstyret nikkelbatteri,
desuden alt nødvendig udstyr – kold og varm dusch indlægges i duschrommet.
I kjøkkenet opsættes til forsyning af badevand og varmt vand: kjøkkensystem
”Kjæmpen” største sort. Udtages af arkitekten.

Tømmerarbeider
Flagstenger af træ opsættes

7

Bjælker. 7” x 9” bjælker indlægges overalt. Afstand 0,70 m. fra midte til midte.
Bjælkehovuderne skal bestryges med karbolineum og indsmøres tørt efter nærmere
anvisning (cnf. under post ”Mur under kjælderen”)
Stubbeloft
af 1” over- og underliggere indlægges i alle bjælkelag. Som fyld benyttes
lufttørret lere.
Ved anbringelsen af stubbefylden gåes frem på følgende måde:
Først stryges og klines stubbegulvet med fugtig lere, dette tørrer først, dernest
klines igjen alle opstående sprækker med fugtig lere. Når dette er gjort, fyldes resten
med tør lere, der må ligge aldeles kompakt op under gulvplankerne.
Plankegulv
I 1ste og 2den et., hvor ikke anderledes er nævnt, lægges et gulv af 2” høvlede
og pløiede tør alrig furuplanker ikke over 9 cm brede. Plankerne må ikke lægges tæt
ind til væggene og aldeles ikke strækkes igjennom fra værelse til værelse. På loftet
lægges gulvet af 1 ½ ” planker 12 cm. brede. Over bjælkerne lægges dobb. uldpap og
cokustoug.
Hammersteins (Ratvigs) parketgulv
I apothekerbygningens spisestue.
Tagværk udføres af 6” x 8” tømmer med 5” x 6” åser. Tagværket får nødvendige
afstivninger ved stolper, hanebjælker og knæstokke.
Åsene lægges op med klodse der kommes nedi spærrerne efter arkitektens
anvisning.
Ydre bordtag.
Oer åserne lægges 3 cm hølvet og pløiet bordtag, beklædes med asfaltpap, med
lægter til befæstigelse af skiferen, undtagen tårnene, der ingen lægter får, men først
beklædes med 1ste sort asfaltpap.

Snedkerarbeider
Hovedtrappe.
Begge hovedtrapper udføres af træ efter specialtegning. Håndløberen udføres
af mahogny, trinnene af eg
Bitrapper
Af træ ganske enkelt som vanligt for kjøkkentrappe. Furutrin beslået i forkant.
Gadefacadernes ydre døre. Udføres efter specialtegning, helt af teek.
Solideste beslag og 3 hængsler, dirkefrie låse, udtages af arkitekten.
Port udføres ikke
Kjelderdøre
udføres som enkle fyldingsdøre. Beslag og lås solid. Deles på midten med
hænglser på samme måde som stalddør.
Indre døre
Efter anvisning af arkitekten og med det af ham angivne udstyr Karme 2 ½ ” ”x
5”, ramtræ 2”, 3 par hængler. Døre ind til spisestuerne bliver forskjellig på de to
sider, da den ind mod spisestuen må stå i overensstemmelse med dennes brystpanel.
Laboratoriets døre beklædes på den ene side med asbestpap og jernplader.
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Skyvedøre
4 stk. efter nærmere anvisning. Beslag udtages af arkitekten.
4 stk. entredøre
med Dale smeklås.
Vinduer mod gaden
Udføres som tegningerne viser mod facaderne. Vandnæse overalt. Beslag
udtages af arkitekten.
Stormkroge og solid beslag forøvrigt alt efter forevist prøve.
Rammene av teek, karmene af furu.
Butikkvinduernes karmunderstykke af teek. Al hængsling påvises af ark.
Overlys over døre
Over apothekets dør og hovedindgangsdøre skal rammene forsynes med
patenthængsler efter ark. anvisning. Teek.
Vinduer mod gårdsplads
udføres ganske almindeligt, med undtagelse af hovedtrappenes, der gjøres efter
tegning. Rammer af teek, karm af furu.
Metalarbeider på døre (metalarbeider er understreket og ”oxyderes” er ført på med
blyant)
Alle butikindgangsdøre får som på tegningen angivet endel messingstenger
som udstyr. Apothekets ligeså. Den ene bygnings hovedindgangsdør får et jerngitter
udenfor speilglasset.
Mellomvægge af træ
Disse udføres af 3” høvlede planker – dobbel not og fjær reist på ende. Disse
vægge klæbes på begge sider af rupanel eller andet panel, eftersom det i beskrivelsen
nærmere er bestemt. Uldpap på begge sider.
Rupanel
Foruten på trævægge anvendes det på murvæggene i salon, dagligstuer,
spisestuer over brystpaneler, kabinetter, soveværelser, entreer over brystpanel og
værelser på loftet.
Geisfuszpanel
Foruden på trævægge anvendes det på murvægge i rum, hvor ikke anderledes
er nævnt også i kottene på loftet.
Fyldings brystpanel
1,50 m. høit efter specialtegninger. Anbringes i spisestuer, i den ene bygnings
entré, i apotheket og i dettes tilliggende kontor. Vandtæt pap mellom mur og panel.
Den største spisestue udføres med tilhørende døre af ask, som tillægges af bygherren.
Panelerne olies pa bagsiden før de opsættes. Apothekets udføres af mahogny som
tillægges også af bygherren. 3 døre fra apotheket ind til vagtv. abeidsværelse og
kontor, lev. af bygherren.
Brystpanel af geisfusz
anbringes i den ene entré med tilhørende kornlist med fris efter tegning, 2 m
høit
Inddelt trætag
anbringes i alle rum hvor fyldingsbrystpanel i tilsvarende træsorter.
Bundfladere af taget trækkes med strie – papir. Efter specialtegning.
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Underloft af Rupanel
anbringes overalt hvor gipstage – pudsede eller lærretstage anbringes.
Underloft af geisfusz
Anbringes overalt hvor ikke anderledes er nævnt.
Tagliste af træ
anvendes i de forskj. Værelser efter disses udstyr og bestemmelse.
Fodlist af træ
I alle rum undtagen kul- og husholdningskjeldere.
Småliste
i den udstrækning, som af arkitekten forlanges.
Linoleum
Bænke i anretning, spisk., arbeidsværelse og kjøkkener pålægges i pladen
linoleuminlaid.
Søppelkasse 2 stkr efter sundhedskommissionens anvisning.

Tapetserarbeide
Strie-maskinpapir og tapet på vægge
anbringes i salon, dagligstuer, kabinetter, spisestuer og entreer, over
brystpaneler, i 5 gjæsteværelser på loftet. Tapeterne udtages af arkitekten.
Strie-maskinpapir med maling
anbringes i alle soveværelser og i et værelse på loftet.
Underloft af strie-maskinpapir m. maling
anvendes i alle rum, hvis vægge ikke er geissfuszpanelede, heller ikke der hvor
andet tag er beskrevet.

Glas
Speilglas
anvendes overalt i facaderne mod gaderne også kjelderens ene lagerrum – Hvis
bygh. ønsker, skal han selv kunne tillægge glasset.
Blyglas
anvendes i hvoedtrappevinduerne og i alt glas mod entreerne. Alt i enkelt
mønster og efter tegning. I de to privetvinduer i 2den etage ligeledes blyglass i geom.
mønster ligeså i badene.
B glas 1 ½ tykkelse
anvendes overalt forresten. Hvis bygh. ønsker, skal han kunne tillægge glasset.
Prismeglas
anvendes over alle lysgrave mod gaden. Hvis noget billigere glas udtages,
fratrækkes diff.

Blikkenslagerarbeide
Tagrender
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Rundt facaderen mod gade og gårdsplads anbringes 13 cm. dybe tagrender af
zink nr. 12. De forkobres efter en af arkitekten nærmere angivet måde.
Nedfalsrør
De nødvendige nedfalsrør mod gade og gårdsplads anbringes, de udføres af
zink nr. 12. De forkobres. Fra samlekum mellom det store hjørnetårn og gavl ledes
vandet i et nedfalsrør, der ligger i en i muren afsat slids på den indre side.
Forsynes oventil med en femdelt traktform stykke for at hindre rotters adgang;
efter anvisning
0.5 m. over grunden skal nedfaldsrørene være jernrør.
Vinkelrender
udføres af galvaniseret jern.
Gavlrender
ligeså
Mønnekom
ligeså
Piber
Over taget beslåes forsvarlig med galv. jern. Der indmures først blystrimler
tilstrækkelig brede forat få det tæt.
Gavlbeslag
alle gavler. Der ikke dækkes af huggen sten beslåes emd galv. jern.
Bordtagbeslag
på vanlig og lovbefalet måde.
Solbænke
Vinduernes solbænke mod gårdplads dækkes med gavl. Jern
Kobbertækning
Karnappet mod Apothekergd. tækkes med kobber. Det store hovedtårns
metalbeslag skal være kobber ligeså den omløbende tagrende. Tårnets hvoedtækning
blir skifer. Ved flagstængerne lidt kobberarbeide.
Indtækning forøvrigt
Alle kroger og kriger på tagene må indtækkes på en forsvarlig og en
omhyggelig måde.
Kobberhustækning
Disse tækkes og beslås med gavl. Jern

Tækningsarbeider
Tækning med skifer
Alle tage tækkes med bedste sort skifer, dobbelt tækning på lægter. Sapsten.
Tårnene tækkes af egen bestilt skifer, bedste sort; lignende tækning som udført på
hotell ”Skandinavie”. Alle tage belægges under skiferen med bedste sort asfaltpap.

Diverse arbeider
Facadeudstyr
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Facaderne udstyres således som tegningerne viser. Under pudsearbeiderne
henhører en del oramentoplægning angivet på tegningerne. En del ornamenter er også
indhugget i stenen, men denne tillægges altså af bygherren så dette er entrepr.
uvedkommende. Den på det ene hjørne angivne svane tillægges af bygherren.
Førøvrigt må alt dette arbeide udføres nøiagtig – håndværksmæssig og nitid; tilsynet
vil i så måde blive fordringsfuldt.

Indre indredninger
Kjelderen
I kulrummene
opsættes en kulbinge
I husholdningskjelderne
opsættes en del hylder, låsfærdig skab etc efter nærmere anvisning.
I vinkjelderen
opsættes en del hylder, reoler – skab efter anvisning.
I rulle og strygekjelderne
opsættes en trækrulle og et par strygebord.
I vaskekjælder og ildhus
opsættes 2 store vaskekumme i hver med en del anden indredning efter
anvisning.
I materialrummene og i lagerkjelderne
opsættes endel enkle reoler efter næmere anvisning.
I støderummet
nedfælles i grunden en huggen sten som underlag for stødemorter.

1ste etage
Priveterne
Udstyres som vandclosetter med bedste system; der må vaskes på, at den alm.
voldsomme sus ved beholderens vandfylding ikke forekommer. De udstyres net og
smagfuldt med en klædekrog. Vandtilførselen skal ske authomatisk, når man står op
fra sædet.
Lageret
indredes med enkle reoler langs væggene efter anvisning.
Butikkerne
får en alm. pen indredning, den mindste for en skomagerforretning, den store
for en manufakturforretning.
Begge får diskpladse af eg. De udføres begge efter specialtegning.
Materialrummene
får ingen indredning.
Laboratorierummet ligeså
Arbeidsrum ligeså
Apotheket ligeså
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Privat arbeidsrum
indrettes under apothekerbygningens hovedtrappe. Væggerne må være ildfaste.

2den etage
Priveterne
Indredes som i 1ste etage. Det er mulig at vandbeholderen må anbringes på
loftet istedenfor i selve rummet; dette for at undgå sus.
Kjøkkener
udstyres pent, men rigelig indredning efter nærmere anvisning. Disk, skabe,
skuffer etc efter ønske.
Anretning og spiskamrene
hensiktsmæssig indredning med låsfærdige skabe, skuffer og hylder efter
ønske.
Kotterne
udstyres med hyler og kroge efter ønske.
I entréerne
opsættes klædekroge og muligens nogle hylder,
Badeværelserne
udstyres pent, med tremmer over hele asfaltgulvet. Det ene badekar indklædes i
træ. Begge får forresten fuldt udstyr, bænk, speil m hylde, klædekroge etc. Der
anvendes en del dekoration efter anvisning i det ene.
Dagligstuen
Dagligstuen over apotheket får et udstyr som vist på specialtegning beroende
på arkitektens kontor. Dette udstyr samles i anbudet i en specifisered sum, om det
skulde blive sløifet senere.

Loftet
I bodene
opsættes en del hylder og klædekroge.
Tørreloftene
Forsynes med en del tværtre med kroger til befæstigelse af klædekroge.
Kroge
opsættes, hvor findes fornødent.
Ringeledninger
indlægges fra gadedørene, entreer, spisestuer,soveværelser etc., fra alle
værelser til kjøkkener. Desuden går en egen ledning fra to soveværelser til
pigekamrene.
Elektriske lysledninger
indlægges overalt
Gasledning
indlægges fra gaderne til badeværelse, kjøkken og laboratorium.

Malerarbeier
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Jernarbeider
Alt sådant mønjes og hvor det er synlig males det efter anvisning. Jernspirene
får lidt ægte forgyldning.
Træverk
Alt træværk grundes 2 gange, sparkling og oljemales 2 gange efter anvisning.
Brystpanel
Alle brystpaneler oljes på bagsiden før opfæstningen. På forsiden sættes
farverne efter arkitektens anvisning. Ægte træsorter males ikke, men beitses.
Trætagerne
males efter anvisning. Egte træsorter beitses.
Gulvene
udføres på vanlig solideste måde, langs alle vægge males en bred fris.
Døre, vinduer og udforinger.
males ligeledes efter anvisning og lakeres.
Tage og vægge af maksinpapir
også efter anvisning.
Tage og vægge af geisfuszpanel
ligeså.
Ikke malet træværk
Forskjellige rums træværk males ikke, f.eks. kulrum, husholdningskjelder etc.;
tørreloft og lignende.
Tagrender og nedfaldsrør
mod gårdsplass males.
Dekoration
En del dekoration vil komme til anvendelse efter anvisning. staferinger, linjer
etc. skal også kunne forlanges om ønskes.
Indv. pudsplader
stryges med alm. kalkfarve efter anvisning og muligens lidt dekoration efter
anvisning.
Udvendige pudsplader
Stryges med universalfarve efter anvisning. Fladeren må behandles ikke med
en eneste farve, men med flere således at fladerne får mer liv; anvises af arkitekten.
Alt malerarbeide
Må udføres efter arkitektens anvisninger; der skal på her eneste farve sættes
prøver, der først må godkjennes af ark. førend malingen påbegyndes.

Diverse
Brandstiger
af træ; 2 stkr. opsættes og befæstes til muren på lovbehandlet måde; de
oliemales.
Lovbefalede og påbudte ting
og i bygningtilladelsen forlangte ting, skal være indbefattet i kontraktssummen
selv om det i denne beskrivelse ikke er nævnt.
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Brandassurance
betales af entreprenæren. Polisen transporteres over på bygherren.
Rigsforsikringsafgift
betales av entrepren.
Vandafgift
ligeså
Andre attester
ligeså
--Al mursten på tomten skal overdækkes. Kulekalk skal anvendes. Sanden skarpkantet,
ikke for fin og absolut ikke sjøvand.
Denne beskrivelses mening er så omfattende som mulig at nævne de ting og
det udstyr, som bygningen skal have, den skal for entreprenøren være en støtte ved
anbudsberegningen; men i anbudet skal være medregnet alle ting, der hører til en
bygning som denne, selv om det her ikke ere nævnt. Det er meningen at bygningen
ved overtagelsen skal være fuldt færdig til indflydning for den omforenede
kontraktsum.
Ytterlige forandringer, der betinger øgede omkostninger betales naturligvis extra efter
nærmere i konditionerne fastsatte betingelser.
Entreprenøren skal – for de bygningsdele, som ikke findes angivet på
tegningerne, hvoraf heller ikke leveres specialtegninger – være forpligtet til at
forevise arkitekten prøver til godkjendelse.
Anbudet indleveres særskilt for hver bygning.
Anbudet skal være fuldt færdig specifiseret med masseangivelse og
enhetspriser.
Aalesund, 12 febr. 1906
J.A.J.Øwre

P.Lowzow O. Ottesen
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