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. Omst?IH.H?hed, at Polen efter Verdens

kngen har mdtaget en frernskudt Plads

blandt 0stersolandene, er for os Danske som so

furende N arion, og for Danmark som det Land,

der gennemstrommes af Farvandene, der forer til

0stersoen, af den allerstorste Betydning.
Forinden jeg gaar over til at omtale Polens

nuvserende maritime Forhold, skal jeg ganske kort

skitsere den historiske Baggrund, paa hvilken vi

maa se den ma-rkelige og interessante Udvikling,
vi nu er Vidne til.

Medens I<usland, Polens store slaviske Soster

nation, indtil Peter den Stores Tid, nrerrnest var

orienteret mod 0st og Syd, prteget som Landet var

af Tartarernes mere end 300-aarige Herredornmc

(1238-1500), var Polen alIerede i den tidlige

Middelalder i livlig Forbindelse med Vesteuropa

og derigennem med Havet. - I en lang Periode

strakte Polens Omraade sig lige fra 0sters()en til

Sortehavet; vi skal her holde os til 0stersoen,

som er det Hav, der nu har storst Betydning
baade for Polen og DanI11ark og derigennem ogsaa
for Forbindelsen me?lem de to Lande.

Po)ens maritime H istorie er koncentreret om

Danzig, en Havneplads, som jo maa siges, hvad

Beliggenheden og H interlandets Starrelse anoaar at
b ,

v?re saa gunstigt stillet som n?ppe nogen anden

0stersohavn: ved Weichseltloden er den forbunden

med store og rige Landstr?kninger, Danzigerbugten

er dyb, velbeskyttet mod de fleste Vinde og mesten

altid isfri. Havnen har praktisk talt ubegrrenset

Oplami paa tre Sider: mod Vest, Syd og 0st.

N aar Danzig alligevel ikke er blevet et 0ster

sc')ens Hamborg, skyIdes dette sikkert den Ornstren

dighed, at Ryen Iigger i et Hjorne af 0stersoen,

hvor Slaver 00 Cennaner modes, og hvor der i
b

Labet af de sidste 1000 Aar har vreret fort en

nfesten uafbrudt Kamp om Magten.

Der gaar Sagn om, at danske Vikinger allerede

i det 7. Aarhundrede skulde have gjort Landgang

ved Weichselmundingen, og at Navnet Danzig skulde

vrere afledet af det polsk? Ord for Dansker -

Du?czyk. Andre mener, at det polske Ord for

Danzig - Gdansk - skulde betyde Vejen til

Danmark. Dette er nu altsammen Gisninger,

men en historisk Kendsgerning er det, at den

danske Konze Valdemar I I 1221 erobrede Danzig,
b

og at Danmark holdt Byen besat i nre Aar.

Som Polens vigtigste Havn faar Danzig stor

Retydning allerede i det 13. Aarhundrede; dernrest

er Byen i de ostpreussiske Korsridderes Besiddelse

fra ca. 1300 til 1454. I dette Aar bliver Korsrid

derne forjaget fra Danzig, og Byen er derefter

(som Hansestad) i Union med Polen og virker

som Polens Havn i over 300 Aar, d. v. s. lige til

det polske Riges Forfald og Deling. Det er forst

eher Wienerkongressen at Danzig dennitivt bliver

en tysk By, og jeg maa tilfoje, at dette skete mod
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Ind byggernes Protest, idet disse var klar over t) a

Byen ved at blive indlemmet i Preussen vilde tabe
sin igennem Aarhundreder hrevdcde Stilling som

Pol en s Stabelplads og Havn.

Vi vender os nu til Situationen ved Verdens_
krigens Slutning. - AlIerede d. 8. januar 1918
havde Pra-sidem WILSON i Kongressen i Wa

shington udtalt, at der bor oprettes en
uafhrengig

Polsk Stat med fri og sikker Adgang til Hau te.

Denne Fordring
-

fri og sikker Adgang til Havet-
blev ved Fredskonfereneen lagi til Grund for Op
rettelsen af "den ftie Stad Danzig", hvis Forhold
til Polen blev endeIig fastslaaet ved Pariserkonven_
tionen aj 9. Oktober 1920.

Ved denne Konvention etableres der Toldunion
melIem Polen og Danzig, Polen faar fuld Kontroi
med Jernbanerne paa Danzigs Territorium, faar

Ret til at etablere polsk Post- og Telegraftjeneste
i Havnen, samt KontroI med Udviklingen at'

Havneanlreggene. Havnen administreres af et Raad
med lige stort Antal Polakker og Danzigere under

Persred? af en Schweizer. Udadtil
varetages

Danzigs Interesser af Polen. Stridssporgsmaal,
som ikke kan loses ved en Forhandling mel?em

Parterne, indankes for Fo1keforbundet.

Som det var at ventc, har Trafiken paa Danzigs
Havn taget et strerkt og endnu stigende Opsving i

Tiden efter Krigen; til IIIustration heraf skal jeg
nrevne f0lgende Tal:

Skibstonnagen har altsaa i 1927 vreret 4 Gange
saa stor som i det bedste Aar for Krigen.

Til Sammenligning tjener, at Trafiken paa

Kobenhavns Havn i 1913 var ea. 4,7 MilI. og i

1927 ea. 5,5 MilI. netto reg. Tons.

Samtidig med at Tratiken paa Danzig er vokset,
har der fundet en betydelig Tilbagegang Sted for

Havnene i Konigsberg og Stettin; speeielt den

sidste Havn forer nu en hidsig Kampagne for

at forbedre sine Chancer i Konkurreneen med

Danzig-Gdynia.
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Hvad Danmarks Deltagelse i Sejladsen paa

Danzig angaar, da staar vi efter Krigen meget tint;

medens vor Andel i Tonnagen i 1912 kun var 6%,

var den 16,5 O/o af den foregede Tonnage i 1925;

i 1927 har den danske Andel procentuelt vteret

endnu storre, hvad der navnlig maa tilskrives

polens store Kulexport.

J eg skal nu gaa over til at omtale Polens nye

under Bygning varetide H avn Gdynia.

Foruden igennem Danzig Ak Polen ved Freds

sIutningen en fuldtud selvstrendig Adgang til H avet,

idet det polske Rige som bekendt omfatter den saa

kaldte polske Korridor. Som det ses af et Over

sigtskort, er ))
Korridoren

"

en Landsdel, der rned

aftagende Bredde strtekker sig mod Nord op til

0sterS0en,
hvor den ender med en Kyststrrekning

paa
ea. 60 km. Lrengde. Denne Strrekning om

fatter dels en aaben 0stersokyst, der kun daarligt

egner sig til Anlteg af en Havn, dels den vestlige

Halvdel af Danzigerbugten, hvor Forholdene er

endog overordentlig gunstige for et Havneanlreg.

Planen om at bygge en egen polsk Havn op

stod, saa vidt jeg ved, kort efter Bolsjevikindfaldet

i Polen 1920. Det viste sig nemlig ved denne

Lejlighed, hvor farligt det kunde vrere for Polen

at vrere henvist til Havnen i Danzig alene.

Som det bedst egnede Sted blev det lilie

Fiskerleje Gdynia valgt, og her begyndte i 1921

den polske Stat Anlreget af en stenfyldt Trremole.

Arbejdet fortsattes i 1922, og den 29. April 1923

aabnedes Havnen ofAeielt af den davrerende polske

Prresident Woieiekowski. Anlreget bestod af en i

0stlig Retning gaaende ea. 550 m. lang Mole, ved

Yderenden forsynet med en 170 m. lang nord

gaaende Gren. Der blev paa denne Maade ved

Molens Yderende uden Uddybning etableret en

ea. 150 m. lang vel beskyttet Anlregsplads med 7

a 71/2 m. Vanddybde.

Paa Grund af de vanskelige Anancielle For

hold blev Arbejdet midlertidig indstillet. Der ar

bejdedes dog stadig energisk paa at finde en U dvej

til at genoptage Arbejdet i storre Omfang, og i

Efteraaret 1923 (23. September) vedtog den polske

Sejm eenstemmigt en Lov vedrorende Havnens

Bygning paa Grundlag af et af den polske Ingenior
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plan Nr. I.

Den vestlige Halvdel af Danzigcrbugten med Havnene GDYNIA-DANZIG.

Plan de situation des ports GDYN/A-DANZ/G.

WENDA (nu Havnebygmester i Gdynia) udarbejdet

Projekt. Overslagssummen var ca. 50 MilI. Zlotys
ell. Guldfrancs d. v. s. ca. 10 MilI. Dollars. Heraf

anslogos ca. 30 -35 MilI. at medgaa til Bygning
af Moler, Bolgebrydere og Kajmure sarnt til Ud

dybningsarbejder, medens Resten var bestemt til

Anlseg af Spor, Kajgader, Pakhuse, Kraner og

lignende. Anlregets Onifang er under Udforelsen

blevet betydeligt foroget, saaledes at der nu alene

til hydrotekniske Arbejder antagelig vii medgaa

over 50 MilI. Guldfr.

Der var dog endnu adskillige Vanskeligheder

specielt af financiel Art - at overvinde, for

man kunde skride til Arbejdets Igangsretrelse. Der

5
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blev i Efteraaret 1923 udskrevet en Slags bunden

Konkurrence, og d. 4. [uli 1924 blev den Kon

trakt ';') underskrevet, i Henhold til hvilken Polens

storc nationalc Havn nu paa fjerdc Aar hygges.
Et Kort af H interlandet for 0stersohavnene

Gdynia--Danzig, samt Stettin og Konigsberg vise-,
at der for adskillige Transportliniers Vedkommende

ikke er nogen storre ForskeI paa Afstanden til

disse Havne. Det afgorende bliver da, bortset

*) Havneanlteget udfores at' "I.e Consortium Franco - Polonais pour la
Construction du Port de Gdynia". Det danske l ngen iorfirma Hojg aurd &

Sc/llIl1z. som er associere! med Consortitt, bygger alle Moler, RHlgebrydere
og Kajmure, sam! udf"rer en DeI af Uddybningsarbejderne. I"vrigt udfores
Uddybningsarbejderne af de! belgiske Firma Ackernzal/s et van Haarell.

7

fra de Fordele, Havnen som saadan maatte byde,

Jernbanefragterne, og ber er det klart, at Gdynia

vil vrere gunstigere stillet end nogen af de andre

0sters0havne, forst fordi den er den eneste natio

!lale Havn for et Land med 30 MilI. Indbyggere,

dernrest fordi en betydelig Transittrafik fra Czeko

slovakiet og en DeI af Husland vil kunne opnaas

ved en fordelagtig Transitfragttarif.

Som det ses af Planen over Danzigerbugten,

drejer Kystlinien vest for Danzig omtrent ret mod

N ord, og her Iigger Gdynia i en Bugt mellem

H0jderne ved OrIovo (Adlershorst) og Oksywia

8
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a) Kassen Jiggcr vandret, klar til "MJobning". b) Kassen glider ned ad Skraaningcn.

c) Kassen I?yder.

-. ???-?-..-,.. '-?''--

d) Kassen efter Indfyldning af Vandballast.

plan Nr. 3.

e) Kassen srenket paa det planerede
Ralunderlag.

Skernatisk Fremstilling af Jernbetonsxnkekassernes Vandsretning og Srenkning.

Plan scli?m atiquc da lan('Clge et de la pose des caissons .

•

(Oxhoft). Landet giver Drekning for alle Vinde

fra Nord gennem Vest til Syd. Halvoen Hel (paa

tysk Hela) beskytter Danzigerbugten mod Nord

ostcnstorrne. Tilbage bIiver da som de farligste

Vindretninger 0st og Sydost ; disse horer imidlertid

til de mindre byppige.

Bescj?ingsforholdene er ideale, idet der ingen

som helst Grunde findes mellem Hel og Gdynia;

der er dybt Vand praktisk talt lige ind til Land,

ca. 10m. Dybde aIlerede i en Afstand af en Kilo

meter fra Kysten. Ogsaa [ernbancforbindelscti er

god. Gdynia ligger ved Hovedbanen Danzig

Stettin. Forskellige Nord-Syd gaaende Jernbane

linier er under U dforelse til Bestridelse af den

sta-rkt tiItagende Trafik, specielt fra Kuldistrikterne

i 0vreslesien og fra Czekoslovakiet.

Ogsaa hvad Terramforholdcne i Land angaar,

maa Havnens Beliggenhed siges at vrere ganske

overordentlig gunstig. Landet umiddelbart indenfor

den sandede Strandbred bestaar nemlig af en vidt-

9

.
strakt, ganske lav og nsesten vandret Torvemose.

Dette Terrten, hvis Areal er ca. 600 ha., er ube

bygget og er i hele sin U dstr::ekning disponibelt

til Anlreg af Havnebassiner med de dertiI horende

Kajpladser, Rang?rspor, Pakhuse etc. Der er end

videre rigelig Plads til de forskellige industrieIle

Anl::eg - der er f. Eks. planlagt et srorre Skibs

vrerft -

som i Tidens Lob kan ventes at udvikle

sig i direkte TiIknytning til Havnen.

Jeg skal nrevne nogle Tal, som vii give et

Begreb om Havneanl::egets Omfang.

De Arbejder, der for Tiden er under Udforelse,

omfatter alene i HandeIshavnen ca. 7500 Ibm.

Kajmur paa 6, 8, 10 og 11 m. Vanddybde sarnt ca.

3200 Ibm. Moler og Bolgebrydere. Hertil kommer

i Marinens Havnebassin ca. 1000 m. Kaj paa 8 m.

Vanddybde. De indenfor Bolgebryderen beliggende

Vandarealers Storrelse er ca. 300 ha. Havneter

rrenets Storrelse er ca. 150 ha.

U dvidelsesmulighederne er praktisk talt ube-
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Fig. 1.
Ternuner ved Arbejdets paabcgyndeIse

1(124.

grrensede, idet der i Tetra-ner inden for det nu

va-rende Anlteg er Plads til yderligere 4--5 Bas
siner rned tilsarnmen 12-15 km. Kajla:ngde.

Til Sammenligning skal anfores, at den sal11lede

Kajlrengde i Kobenhavns Frihavn efter de sidste
U dvidelser er ea. 4800 m.: den s Vandareal er ca.

34 ha., og Havneterrrener ca. 52 ha.

Arbejdet har nu staaet paa i snart 4 Aar 00
h

viI efter den polske Regerings 0nske blive frem_

skyndet, saaledes at det i H ovedsagen kan ventes

frerdigt ved U dgangen af 1929 i Stedet for i 1930

som oprindelig forudsat iKontrakten.

Ved store Arbejder af denne Art er det SOIl1

Regel i Lobet af de forsre Aar, at de storste Van-

skeligheder skal overvindes, hvad enten disse nu

er af teknisk elier finartciel Art. Dette har da

ogsaa
vreret Tilfteldet i Gdynia, og Forholdet

karakteriseres ved de aarlige Byggesummer, som

jo er en god Maalestok for Arbejdets Tempo:

medens der i Aarene 1924, 1925 og 1926 til

sammen blev bygget for ca. 10 Mil!. Guldfrancs,

var Belobet i 1927 alene over 10 Millioner. I

indevrerende Aar udfores Arbejder for 14 -15 Mil!.,

og i 1929 viI som sag t Storsteparten af det i det

nuvrerende Program, indbefattede Anlreg blive gjort

frerdigt. Kajernes U drustning rned J ern banespor,

Bygning af Veje, Pakhuse, Kraner o. s. v., fore

aaar efterhaanden som Havnearbejdet skrider frem.
b

Fig. 2.

Frerdig Kajstrrekning ved Indcrbassinets Vestende. I Baggrunden Rismolle med Iossende Damper.

II 12



Fig. 3.

Stobning af Ssenkckasser.

De enkelte Kajstrtekninger tages naturligvis

Brug, saasnart de bliver fa.rdige. Kuleksporten

fra Gdynia var i 1925 - 50.000 ts., i 1926 - 400.000

ts. og i 1927 - 900.000 ts; i A pril Maaned 1928

udskibedes ca. 150.000 ts. Desuden udskibes be

tydelige Mrengder Cement, Trrelast etc. Ogs8a

I mporten har nu antaget et betydeligt Omfang.

Fig. 4.

Frerdigstubt Srenkekasse.

J eg skal i denne Forbindelse nrevne, at den

samlede polske Kuleksport ad Sovejen har udviklet

sig som f()lger: 1924 - 50.000 ts., 1925 - 6()0.OOO

ts., I ?)26 - 3.860.000 ts., 1927 - 5.080.000 ts.

Kulekspórten har altsaa efter Afslutningen af den

engelske Kulstrejke ikke blot holdt sig paa fuki

Hojdc, men er endag tiltaget betydeIigt.

Samtidig med at Polen saaledes bygger sin

stare Havn, som, naar Arbejdet er fuldfort, viI

vrere den bedste 0stcrsahavIl 0st for Kobenliavn,

har saavel den polske Stat som private l<edere lagi

Grunden til en polsk Handelsflaade. Denne ra-ller

alIerede over 25 Fartojer rned en D. W. Tonnage

paa ca. 25.000 ts. Hertil kammer 5 - 6 store so

gaaende Bugserbaade samt 2 - 3 Turistdampere, der

dels er indrettet paa Som rnertrafiken i Danziger

bugten, dels gaar Turistfart til Danmark og Sverige.

Ogsaa en polsk Krigsmarine er under Ud

vikling; denne omfatter en DeI Torpedobaade og

J agere; nogle U ndervandsbaade er under Bygning.

Fig. 5.

Seriearbejde ved Sa?nkekasser.

Forreste I??ekke vaudsrettes, den bagved liggcnde I??ekke er

nylig Lerdigstobt.
Baggrunden ti! venstre bevregeligt Betonblandeanlreg.

Endvidere .skal jeg nrevne, at Byen Gdynia,

der jo oprindeligt var et lilIe FiskerIeje, udvikler

sig med nrestcn amerikansk H astighed. Gader.

Kloaker etc. anlregges forelebig for en By med

60.000 Indbyggere.

\j\
,

.. ? _i ?\
..

!

Fig. (l.

Vnndsrctning af Srenkekasser.
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Sandsugcrcn "Passcpartout" i Arb?f?e "ed Vandsa;tning ar Srcnkekasser.

H vad de under U dforelse vserende hydrotek_
niske Arbejder angaar, henvises til de i Teksten

gengivne Planer og IIlustrationer samt til den bag
i Brochuren indheftede Oversigtstegning. Paa den

sidstnrevnte Plan er med sterlig Skravering vist

de Dele af Anlreget, som er fterdige den l. .luni

1928; endvidere findes der paa Planen en For

tegnelse over de vigtigste Arbejdspladser og ma,

skinelle Indretninger, som anvendes ved Havne_

anlregets U dforelse.

Vedrorende Konstruktioncrnc aj Kajmure o»
b

Bolgebrydere skal sterlig fremhreves den udstrakte

Brug af [cmbetonscenkekasser ; som anfort i det

efterfolgende Resume bliver Totallrengden af Kon

struktioner paa jernbetonsa;nkekasser over 7,5

km, hvori indgaar over 400 Samkekasser paa ca.

18,4 rn. Lsengde.

Det vil forstaas, at Bygningen og Vandssetningen

af et saa stort Antal Kasser i I.obet af forholdsvis

kort Tid har krasvet sserlig omfattende Porber?

del ser og Anlreg. Den ved Stobningen og Vand

sretningen af Kasserne anvendte (patentanmeldte)

Fremgangsmaade ses af BiIlederne sarnt Plan

Nr. 3. Metoden bestaar deri, at man, i Stedet for

saaledes som det sredvanlig sker, at stobe Kasserne

i T0rdok elier paa Bedding, her bygger Kasserne

frerdige paa det eksisterende Terrten, hvorefter

Vandsretningen foregaar derved, at jorden forem

Kasserne bortgraves ved H jrelp af Sandsuger og

Gravemaskine, saaledes at der opstaar en naturlig

I.

Vandsretning af Srenkekasse til 10 111 Kajmur.

15

Fig. 8.

Tilvenstre ses Stobekerncr til bagved liggende Kasser.
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Fig. H.

j ernbetonsrcnk ekassc til 10 m Kajmur under sxnkning.

Skraaning, nedad hvilken Kasserne glider, indtil

de kommer tilstrrekkelig dybt til at SVOIl1me.

Fig. 10.

Bolgcbrydcr af j crnbetonsrcnkekasser i Krigshavnen.

Denne Fremgangsmaade, som her anvendes for

ferste Gang, har vist sig overordentlig hensigts-

Fig. 1 L

H ll1 Kaj ved Kulpicren.
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Kassens Lrcngde er 32,3 m, Egen vregt J 200 ts.

ll1::essig. Hovedfordelen bestaar i, at det herved

bliver Illuligt at forcere Arbejdet praktisk talt ube-
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Fig. 12.
.

Fr1rste Cemcntladning udskibes fra f,crdig 10m Kaj i InderbasslI1.

gr::enset. Det skal saaledes nrevnes, at der alene

i Lo bet af Aaret 1928 antagelig vil blive stobt og

Fig. 13.

Entrcprenorernes "Koloni".
I Baggr. den store T0rvemose, i hvilken lndcrhavnen bygges.
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Fig. 14.

Uddybningsrnaskine ka-ntret eftcr Havari.

vandsat noget over 200 Kasser, svarende til en

Lrengde af Kajer og BoIgebrydere op mod 4 k m.

Arbejdernes U dforelse lsegger Beslag paa et

ret betydeligt Entreprenormateriel. BetoTlsi@b_

ningen foregaar ved Hjrelp af 4 Blandeanla: g,

hvoraf 2 paa Landjorden. monteret paa U nder_

vogne med Kranudlsegger, saaledes indrettede at

Betonen uden Omladning bringes tiI at flyde di

rekte ned i Stobeforrnene. 2 af Blandeanla:gene
er monteret paa Pontoner og ligeledes forsynet
med Taarn og Sliske, hvorigennem Betonen flyder
direkte til Stobestedet. De 4 Blandeanla:g er i

Drift saa godt som uafbrudt og leverer hver fra

100 til 200 m
? Beton i Dognet.

Stobematerialet samt Rai og Sten til Regu_

lering under Kasserne udvindes for storste Delen

r.i

_,
__ ' __ . _ ?1r4'? '_- ;;??:j,;:\::?;????: :;:L?? ?',?: ??;\2:?"

[Fig, 15.

Bja;rgning af den havarerede Uddybningsmaskine.

af nogle Bakker Nord for Havnen. Efter at Ma

terialerne er sorterede, og for Betonmaterialemes

Vedkom mende vaskede, transporteres de ved

Hjrelp af smalsporede Baner og paa Pramme

direkte til Anvendelsesstederne. Transportmate

riellet omfatter 4 Lokomotiver, ca. 120 Vogne,

3-4 Bugserbaade og ca. 35 Pramme.

Ved Uddybningsarbejdet er for Tiden besksef

tiget 4 Spandktedernaskiner med dertil horende

Bugserbaade og Pramrne samt 2 Sandsugere.

Af Hja-lpeanlieg i Land skal, foruden Sorter

og Vaskerianl?get ved Grusgravene, nrevnes Sav-e

vrerk, Smede- & Maskinvrerksted, et mindre Elek

tricitetsvrerk etc.

Ved Arbejderne er for Tiden beskreftiget ca.

1000 Mand.

Fig. Iti.

Bassin med fa::rdige Moler (Krigshavncn).

I ?) 20
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Resume over hydrotekniske Arbejder.

Nordinole -

Tra-pa-le med Stenfyld .. 720 Ibm.

B{}lgebryder paa ea. 9 m Vanddybde
-

J ern betonsa-n kekasser . . . . . . . . . . .. l H50 "

R{}lgebryder paa ea. 8 ITI Vanddybde

(Krigshavn) Jernbetonsa:nkekasser. 250"

Kajtnur - 11 m Vanddybde - Samk?kasser 300 "

"

- 10 m 3000 "

- 9m 1900 "

- 8m 350 "

"

- Hm - Jernbeton

paa Trseptele . 1300 "

- ()m - Jernbeton

paa Trsepsele . 640 "

...

Ovennrevnte Bygvserkers Totallcengde 10310 Ibm.

H eraf Konstru klioner paa j ernbetonsam ke

kasser 7650 Ibm.

svarende til 420 Stk. Kasser a ea. l H,4 111 La:ngde.

Uddybningsarbejder ea. 12 Mill. m».

Fortegnelse over Materialer, der medgaar

til ov enneevnte Arbejder.

Trapaie (Rundprele og Spunsprele) ea. 20.000 Stk.

Grovbeton . . . . . . . . . . .. 25.000 m
3

jembeton . . . . . . . . . . .. 125.000
"

Beton ialt.. 150.000 ITI
3

TiI Beton og J ern beton medgaar:

Cement 300.000 Tdr. a 170 kg. netto = 50.000 ts.

Rundjern ea. 7.000 tons.

Stobegrus 80.000 m".

Singels 120.000 m",

Sten i Moler, Stenkasininger samt under Samlee

kasser 75.000 m».

Sandfyld i Stenkekasser 400.000 m".

Sand at bortgrave ved Vandsaitning a] Stenlee

kasser 1 JHill. m:l•
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Resume over udferte ag prajekterede B)'g

vcerker og Udrustning i Forbindelse

med H avneanlceget i Gd)'nia.

A) Allerede udjort:

l) Fo?kesko?e.

2) Administrationsbygning for H avneva:senet.

3) Stykgodspakhus med 100 m X 45 111 Gul\'-

areal forsynet med 2 Kraner a 5 ts.

4) Rismo?le (Privatkoneession).

5) 2 Stk. S ts. Kranbroer for Ku?.

6) H avneclektricitetsvserk (pro\'isorisk).

7) Vandtaarn (for Drikkevand og Fodevand

til Kedler).

8) Kommuna? Brandstation og andre kom

munale Bygninger.

?)) Administrationsbygning for H avnetoldva:

senet.

10) Personbanegaard.

Endvidere Hoteller, Forretningsbygninger

samt Beboelseshuse i stort Anta?.

B) Blandi Bygninger under Udf{}relse skal ntevnes :

l) Filial for 'I
Bank Polski".

2) Hovedpostkontor.

3) Banegaardspostkontor.

4) 7 Skol er
- for Styrma:nd, Skibsmaski-

nister, en Sohandelsskole o. s. v.

S) 2 Gymnasier.

6) Emigrantstation.

7) Bygning for Statens Rederi.

8) Meteorologisk Station.

9) Kommunale Bygninger.

10) Lodsstation.

C) For Aaret 1928 er jetgende Arbejder plan/agt:

I) 8 Vippekraner a 11/2 resp. 21/2 ts. er bestilt

og vii blive taget i Brug i Begyndelsen af

1929; de er bestemt for Stykgods.

2) 2 Pakhuse med 160 m X 45 m Grundareal

vii blive udfort af 2 Privatfirmaer.

22



3) Kolehus med 14.000 m2 Gulvareal for A:
Srnor, K0d og Fjerkn:e. 1/3 heraf vent:?
taget i Brug i Aar, og Anl::egget skal Vtere
helt frerdigt i 1929.

4) Endvidere skal der delvis i Aar og delvis
nseste Aar fuldfores yderligere Udrustnin
for Eksport af Kul indtil en samlet M::engd?
af 1.000.000 ts. maanedlig. (Y derbassinet).
4 store Kulkoncerner skal udf0re dette'
det drejer sig om Transportbaand, Gribe?
skovle, Kraner og Kranbroer.

5) Istort Sildepakhus (La:ngde 150 m, Bredde
50 m, Hoide 8 m) er projekteret, og viI
eventuelt end nu i Aar kunne udf0res for
Statsmidler.

D) Der er endvidere planlagt et stort
lldenland?k

Laan paa indtil 10.000.000 SJ som skal mulig

gore UdjfJrelsen aj [olgende Bygninger:

I) 1.000 Arbejderboliger a 2 Vrerelser.

2) 400 Funktionserboliger a 3 Vterelser.

3) Karanta:nestation.

4) Havnesygehus.

5) S0mandshjem.

6) Kommunal Vandledning og Kloakanlseg.

7) Dampteglv::erk.

8) Pakhuse i Havnen.

AIle disse Bygvrerker skal 0111 muIigt paabe

gyndes alIerede i indevrerende Aar og vrere fuldfort

og taget i Brug om 3 Aar.
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