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På stuegang i Aarhus Doron Haahr Hent PDF Forlaget skriver: Patienter og medarbejdere er ved at forlade de
gamle hospitaler i det centrale Aarhus. De flytter alle under ét tag i Skejby, hvor en ægte hospitalsby i skyder
op.I denne bog samles hospitalshistorien op. Læseren bliver ført fra Aarhuus nye Sygehospital i Dynkarken
med 20 sengepladser i 1800-tallet til opførelsen af Aarhus Kommunehospital, Marselisborg Hospital, Aarhus
Amtssygehus og hospitalet i Skejby.På stuegang i Aarhus kommer bag om aarhushospitalernes historie og om
de store sygdomme, der har præget de sidste godt 100 år. På stuegang i Aarhus fortæller også om den tætte
sammenhæng mellem hospitalerne og byen Aarhus´ øvrige udvikling. Bogen zoomer helt tæt på dagliglivet,
og læseren vil møde et bredt udsnit af både patienter og medarbejdere, der tilsammen fortæller om liv og død,

sorger og glæder på byens hospitaler igennem flere generationer.
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