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PIETŲ BALSATO KRANTINĖ – KLAIPĖDOS DIDŽIOJO UOSTO PRADŽIA

KLASCO teritorijoje, netoli Senojo Žiemos uosto, ant pakilumėlės stovintis dviejų aukštų raudonų plytų
pastatas su dviem priestatais iš šonų yra ne kas kita kaip daugiau nei šimto metų senumo locmanų
gyvenamasis namas. Ši vieta Kuršių marių sąsiaurio pakrantėje uosto reikmėms pradėta naudoti XVIII a.
pirmoje pusėje. 1701 m. Klaipėdos miesto plane visa Kuršių marių sąsiaurio rytinė pakrantė pavaizduota
neužstatyta, natūrali. Tik ant aukštesnės pakrantės, kur dabar yra Bokštų gatvė iki XVIII a. pr. buvo
navigacinių bokštų, rodžiusių vedlinę į Klaipėdos uostą, vieta. XVIII a. pradžioje, pasikeitus vedlinei,
navigaciniai bokštai perkelti gerokai į šiaurę, prie Svijanės upelio.
Septynerių metų (1757–1763 m.) karo pradžios rusų puolimo metu sudarytame detaliame Klaipėdos
plane Kuršių marių sąsiaurio pakrantėje nėra jokių uosto statinių: krantinių ir t.t. Klaipėdą apšaudę rusų
laivai stovėjo sąsiauryję netoli Svijanės. 1757 m. Rusijai okupavus Prūsiją, nebeliko jokių Prūsijos
prekybos tvarkos taisyklių ir mokesčių. Tad visa Klaipėdos jūrų prekyba, kaip ne keista, pradėjo kilti kaip
ant sparnų. Be to, Nemuno baseinas – pagrindinis medienos tiekėjas ir galutiniai uostai Klaipėda ir
Karaliaučius atsidūrė rusų valdžioje – vienose rankose. Svarbiausia t.y. pelningiausia preke tapo mediena ir
jos gaminiai.
Pagrindinis Klaipėdos medienos pirkėjas buvo Didžioji Britanija. Kuršių marių sąsiaurio pakrantėje
pradėjo kurtis medienos apdirbimo įmonės. Pirmoji vėjo lentpjūvė pastatyta 1759 m. Beerbohmo dvare
Gintaro pelkėje.(Klaipėdos dvarai, p. 97). Po penkerių metų pastatyta antroji, šalia kūrėsi tokio biznio
pakerėtos S. Schultzo, L. Simpsono vėjo lentpjūvės. 1771–1776 m. pastatytos lentpjūvės ir šiaurinėje
sąsiaurio pakrantėje už Dangės žiočių. Čia savo malūnus turėjo Roerdanszas, Johanas ir Heinrichas
Simpsonai, firma „Thomas ir Johnas Ogilvie”.(Klaipėdos dvarai, p.98).
. Uosto perkėlimas į sąsiaurį XVIII a. viduryje buvo gerokai priverstinis etapas – išaugo dideliais kiekiais
medienos prekyba. Laivai atplaukdavo dažniausiai be krovinio su balastu, kurį reikėdavo iškrauti. Pirmoji
balasto krantinė pastatyta netoli Locmanų bokšto, pavadinta Pietų balasto krantine. Ji ribojosi su brolių
Ogilvių medienos aikšte ir uostu (Ogilvies Holtz und Speiche Mulhlen Etabliesement und Holtz Haaffen,
1772–1784). Balastas iš laivų buvo iškraunamas karučiais ir pilamas tiesiog prie Ogilvių medienos aikštės
tvoros. Tad atgabento smėlio dėka balasto krantinės plėtėsi, ir aukštėjo. Galima teigti, kad šios balasto
krantinės statybos iniciatoriai buvo broliai Ogilvie, nes jų medienos aikštė ir uostas buvo įrengti geriausiai:
ir sielių įplukdymo į uostą ir jų ištraukimo tiesiai į lentpjūvę reikmėms. Nors ir nežinome medienos
pardavimų kiekio pagal medienos pirklius, tačiau sprendžiant iš moderniai tam laikui įrengtos medienos
įmonės Ogilviai buvo antri po Beerbohmo su Roerdanszu. 1772 m. firmos „Thomas & Johann Ogilvie &
Co”, Ludvig Simpson su Peter Emanuel Pott, „Johan & Henry Simpson & Co“, Ernst Joachim Beerbohm
sudarė medienos prekybos susivienijimą, kuris iškėlė sau reikalavimą prekiauti tik kokybiška mediena
(J.Zembrickis, I, p.195). Šalia Ogilvių nuo 1774 m.(po Heinricho Roerdanszo mirties) nupirkęs iš
palikuonių medienos aikštę ir uostą įsikūrė medienos pirkliai Höftmannas ir Moiras. Jie labai greitai čia
pastatė savo medienos malūnus (ten pat). 1791 m. Klaipėdoje veikė 14 vėjo lentpjūvių, o 1801 m. net 19
(J.Zembrickis, I, p.194).

Pirmoji balasto krantinė 1770 m. S. Lilienthalio plane

Balasto kalva prie brolių Ogilvie medienos įmonės.
Planas sudarytas po 1784 m.

MEDIENOS PREKYBA KLAIPĖDOJE
1780–1790 m. laikotarpyje kiekvienais metais į Klaipėdą buvo atgabenama virš 27 000 lastų (54 tūkst. tonų)
balasto. Sukrautas į 8 pėdų aukštį jis užimdavo kasmet 770 rykščių plotą. Iš šių uosto statybos inspektoriaus
Karlo Veito žinių aiškėja minėtų sampilų Pietų balasto aikštėje galima kilmė. Tuo labiau, kad pakiluma ir
šiandien siekia apie 2,5 m, virš Žiemos uosto krantinės lygio.
1801 m. Pietų balasto krantinei pritrūko vietos. Pietu balasto krantinė 1803 m. buvo perstatyta, nes prie jos
buvo jau per seklu ir laivai su balastu nebegalėjo priplaukti. Krantinė buvo nukelta į marių pusę 18 pėdų
(Klaipėdos uostas, p.29). Pažymima, kad krantinė buvo pailginta iki 175 pėdų ilgio užpylus dalį Vitės žvejų
uosto. Tačiau kaip matome palygine 1770 m. planą su 1839 m. Vitės žvejų uostas liko savo vietoje, kaip ir
Locmanų uostelis. O krantinė buvo pailginta kita kryptimi, į Ogilvie medienos uosto puse. Ši krantinė tapo
didžiojo Klaipėdos uosto pradžia. Pakrantės dalis, kurioje pastatytas minėtas locmanų namas, buvo ne tik
balasto aikštės vieta, tačiau ir nuolatinė Klaipėdos locmanų tarnybos buveinė. 1770 m. uosto statybos
inspektoriaus Samuelio Lilienthalio plane prie Balasto krantinės pažymėtos F raide, šiaurinio galo, kiek
aukščiau pakrantėje, stovi locmanų bokštas teisingiau stiebas su vėliava. Tai pirmasis žinomas locmanų
bokštas. Kiek aukščiau pakrantėje, toje vietoje, kur vėliau įsikūrė Didžioji Vitė, matome tris pastatus, prie jų
užrašas „Wohnung des Lothsen Commandeurs”– čia gyveno locmanų vadas.
Iš miesto prie Locmanų bokšto veda trys takai, kuriais iš Mažosios Vitės atskubėdavo eiliniai locmanai,
balasto darbininkai ir kiti uostui reikalingi žmonės. Iš šių takų vėliau radosi gatvės: Kepėjų, Mėsininkų ir
Jūrininkų. Pietų balasto krantinės gale matome pastatytą mažą uostelį locmanų laivams. Jį apsaugojo specialus
užkaltas srovės nukreipėjas, vėliau tapes pakrovimo tilteliu.
1784 m. plane matome, kad nuo Locmanų bošto vedė medžių alėja prie locmanų vado namo. Locmanų
tarnybą sudarė du priesaiką davę vyresnieji ir 10 eilinių locmanų . 1757 m. Išleisti pirmieji Klaipėdos locmanų
nuostatai. Kai tik locmanų bokšte budintis locmanas pamatydavo horizonte laivą, tuo pat skambindavo varpu
kviesdamas susirinkti budičiajai locmanų tarnybai į laivą, kuris tuoj pat išplaukdavo burine valtele pasitikti
atplaukiančio burlaivio. Eiliniai locmanai kaip nurodo S.Lilienthalis pradžioje gyveno prie pat Ogilvie
medienos aikštės. Vėliau dėl uosto plėtros, jie matyt buvo priversti persikelti savo namus Didžiają Vitę. Aišku,
žymiai geriau, kai locmanai gyvena kiek galima arčiau savo tarnybos vietos, ypač skubiais atvejais. Dauguma
locmanų žvelgiant į 1858 m. Adresų knygą gyveno netoli Locmanų bokšto: Mažojoje ir Didžiojoje Locmanų
g., Šlėvio ir kt. Vitės gatvėse.
Beprotiškais tempais besivystanti medienos prekyba, skatino tobulinti Klaipėdos sąsiauro uostą, kuriame
pasak Lilienthalio vienu metu galėjo stovėti net 300 burlaivių ir krautis medieną per visą sąsiaurio ilgį, kiek tik
galima įplaukti. 1784 m. datuotame plane matome prie locmanų uostelio pastatytą naują, medinį locmanų
bokštą, kurio viršuje jau galėjo budėti locmanas. Tai pirmasis budinčių locmanų bokštas Klaipėdoje.
Klaipėdos istoriko J. Zembrickio minimas pirmasis 1807 m. pastatytas 55 pėdų locmanų bokštas buvo tik to
pačio 1784 m. bokšto perkėlimas į kitą vietą. Kiek aukščiau pakrante įsikūrusioje škotų kilmės pirklio Ogilvie
medienos aikštėje matome medienos vėjinę lentpjūvę ir iškastą prie jos akvatoriją-kanalą rąstams ištraukti
tiesiai prie gaterių. Tai pirmoji Žiemos uosto užuomazga.

Medinis locmanų bokštas, pastatytas ant balasto
kalvos Pietų balasto aikštėje 1807 m.

1809 m. uosto vaizdas: tolumoje tarp kitų centre
matome Muttrėjaus vėjo lentpjūvę

GYNYBINIAI ĮTVIRTINIMAI PIETŲ BALASTO AIKŠTĖJE

Svarbus Klaipėdos uosto plėtros momentas buvo 1796 m., kai pajūryje (tuo metu sąsiauris baigėsi ties
šiandieniniu Lietuvos jūrų muziejumi) buvo pastatytas mūrinis švyturys. Pastačius švyturį, į uostą laivai galėjo
įplaukti ir tamsiu paros metu. Geriausiai Klaipėdos uosto prekybos pakilimą parodo atplaukusių laivų skaičius.
Jeigu 1740 į Klaipėdą atplaukė 40 burlaivių, tai 1768 m. net 363 (Jūrininkų rengimas Lietuvoje.., p. 46).
Reikia tik įsivaizduoti, kiek balasto buvo atgabenta į Klaipėdą.
Klaipėdos prekybos mediena pakilimo metu buvo atgabenama tiek daug balasto, kad Senojoje balasto
aikštėje jis nebetilpo. Tad 1791 m. prie Sijanės upelio žiočių pastatyta antroji balasto krantinė ir aikštė
(KLASCO istorija, p. 13). Ji pavadinta pagal vietą Šiaurės balasto aikšte. Šiaurės ir Pietų balasto krantinėse
vienu metu galėjo balastą išsikrauti tik iš 11 burlaivių. Tačiau augant prekybai daugėjo laivų ir todėl prie
balasto krantinių susidarydavo kamščiai. Tad laivai turėdavo laukti daug dienų, kol galėdavo savo balastą
išsikrauti. 1792 m. į Klaipėdos uostą atplaukė 1020 burlaivių. 1801 m. lapkričio 3 d. audra visiškai sunaikino
Šiaurės balasto aikštę. Nauja 250 m ilgio krantinė čia pastatyta 1808 m. Tačiau balasto kiekiai ir didelis
laukiančių jį isšsikrauti laivų skaičius privertė pirklius įkurti dar tris naujas balasto aikštes. Labiausiai tam tiko
audrų nuniokotas Nerijos smaigalys, kuriame jau buvo pirmasis Pietų molas. Tuo būdu buvo sutvirtinamas
Kopgalis ir atsikratoma nereikalingo balasto. Galima manyti, kad Senojoje balsto aikštėje nuo 1809 m. balastas
jau buvo nebeiškraunamas.
Viename XVIII a. pabaigos plane pavaizduoti net trys akivaizdūs balasto sampilai Pietų balasto aikštėje.
Balastas atliko ir teigiamą vaidmenį, ne tik sustiprino nerijos kopas, bet jo pagalba buvo pasinaudota ir uosto
statyboje. Ypač jis pravertė ruošiant gynybinius įtvirtinimus apsiginti nuo Napoleono armijos įsiveržimo. 1807
m. miestas buvo apjuostas redutų sistema. Vienas iš redutų buvo pastatytas ir Pietų balasto aikštėje, tiesiai
priešais uosto vartus. Jis vėliau gavo Windmesser šanco vardą. J. Zembrickis mini, kad šis šancas pastatytas ant
senesnio (J.Zembrickis, I.p.240). Kitas toks redutas pastatytas prie Liepojos vartų, dar venas Šaulių namų sode.
Iš viso Naujamiestį ir Vilhelmo miestą juosė šeši šancai su grioviais. Pietų balasto aikštėje buvęs redutas buvo
pertvarkytas taip, kad galėtų gintis keturiomis dvylikos svarų patrankomis (ten pat). Locmanų bokštas ta proga
buvo nukeltas kiek toliau. Matyt to pat metu buvo ruošiama ir šalia buvusi balasto suformuota pakyla, nes
gintis yra patogiau iš aukštesnių vietų. Tai matome iš vėliau sudaryto nežinomo autoriaus nedatuoto plano:
šalia pakilumos, ant kurios pastatytas Windmesser šancas yra kita pakiluma, palei Ogilvie tvorą. Tad galime
teigti, kad dirbtinai suformuoti iš atgabento balasto pakilimai jau buvo XVIII a. pabaigoje.Nes buvo teigiama,.
kad Pietų balasto aikštė užsipildė.
Sklypo savininku 1839 m. jau žymimas garsus Klaipėdos medienos pirklys Wilhelmas Muttrey (žem).
Muttrey labai garsi Klaipėdos didžiųjų pirklių šeima kilusi iš Škotijos, Klaipėdos miestiečių sąraše jau 1692 m.
1711 m. Mertinas Muttrey – Pirklių gildijos seniūnas (J.Zembrickis,II, p.201). Jo anūkas Wilhelmas Muttrey
(g. 1776 m.) – pirklys, komercijos tarėjas, Geležinio kryžiaus riteris, buvo Klaipėdos burmistru nuo 1813 m.
(J. Zembrickis,II, p. 181). Mirė 1839 m. Medienos aikštę po jo mirties valdė sūnus Wilhelmas (g. 1806). Kodėl
šiai šeimai skiriame tiek dėmesio – kitame skyriuje.

Senas gynybinis redutas pastatytas Pietų balasto
aikštėje iš laivų atgabento balasto 1800 m.

Būsimojo Locmanų gyvenamojo namo vieta
Muttrėjaus medienos aikštė sumažinta iš šiaurės ir iš
vakarų pusės 1839 m.

DIDYSIS GAISRAS – ŠLYMANO LAIMĖ

Greito uosto augimo paskatintas išaugo ir Klaipėdos miestas bei jo priemiesčiai. Anksčiau buvęs tuščias
žemės plotas nuo Naujamiesčio ir Mažosios Vitės labai greitai, per 50 metų užsipildė naujomis gatvėmis ir
kvartalais – atsirado Didžioji Vitė, gavusi karališkojo kaimo titulą. Čia įsikūrė amatininkai savo veikla ypač
reikalingi uostui: virvininkai, lynininkai, inkarų kalėjai, mėsininkai, kepėjai, balniai ir t.t. Pagal tai buvo duoti
ir gatvių pavadinimai.
Nuo senosios balasto aikštės palei Muttrėjaus, Höftmano ir Moiro medienos aukštes susiformavusi gatvė,
vedusi iki 1826 m. pastatyto Karlo tilto jau 1839 m. turėjo Malkų (Medienos aptvarų) gatvės vardą (Holtz
Strasse). Muttrėjus medienos aikštė dėl balasto krantinės išplėtimo, matyt, buvo sumažinta: uosto valdžia
atsiėmė šiaurinę dalį sklypo ir naująją balasto krantinę su pakrovimo tilteliu visuomenės reimėm. Tad 1839 m.
Muttrėjaus sklypo naujoji riba ėjo palei senosios lentpjūvės ir buv. Ogilvie rąstų ištraukimo kanalo pakraštį.
Pats kanalas jau užpiltas, o buv. lenpjūvės pastatai panaudoti sandėliams. Beje, jis pastatė tris naujus sandėlius:
vieną šalia jau buvusių dviejų Ogilvie sandėlių, prie naujos gatvės, kuri gavo buvusių gynybinių įtvirtinimų
vardą Schantzen Strasse, kitus du pastatė į šiaurę ir į vakarus palei medienos aikštės ribą. Taip sklypas, kuriame
daug vėliau asirado Locmanų gyvenamasis namas, atsidūrė vėl valstybės rankose.
Naujai pastatyti Muttrėjaus sandėliai palei šiaurine medienos aikštės ribą suvaidino ypatingą vaidmenį
Klaipėdos istorijoje: viename iš jų: „ 1854 m. spalio 4 d. vakare, tuoj po pusės septynių, tvyrant rūkui ir
pučiant stipriam šiaurės vakarų vėjui, … kilo gaisras pirklio W. Muttrey naujajame fachverkiniame sandėlyje,
stovėjusiame medienos sankrovos aikštės teritorijoje prie Senosios balasto aikštės. Tame sandėlyje buvo
sukrautos kanapės ir lajus”(J.Zembrickis, II, p.145).
Taigi Didysis Klaipėdos gaisras, sunaikinęs beveik visą miestą, kilo visai greta tos vietos, kur vėliau
pastatytas Locmanų gyvenamasis namas. Svarstoma ar galėjęs būti tyčinis padegimas, nes matę žmogų su
fakelu prie to sandėlio, tačiau miesto tragedija prasidėjo kaip tik čia. Su šiuo gaisru susijusi ir viena laimingai
baigusis istorija, kuri pasauliui vėliau padovanojo nuostabius Trojos aukso atradimus. Tuo metu dar nežinomas
pirklys Heinrichas Šlymanas buvo laivu iš St.Peterburgo atgabenęs į Klaipėdą parduoti kelis šimtus dėšių
indigo ir didžiulę partiją kitų prekių (J.Zembrickis, II, p.148–149). Ir kai pats Šlymanas atvyko pašto karieta į
Klaipėdą, buvo antroji diena po gaisro ir pamatė miestą kuris buvo panašus į juodas kapines, suprato, kad ir jo
daugelio metų kauptas ir investuotas 150 000 markių turtas t.y. prekės pražuvo. Tačiau įvyko stebuklas: gasras
nepalietė Meyerio pastatytos laikinos pašiūrės su H.Šlymano prekėmis – „Šlymanas yra vienintelis, kuris nieko
neprarado!“ – šaukė Meyerio tarnautojas. „Nelengva išgyventi staigų perėjimą iš stipraus skausmo į didelį
džiaugsmą: keletą minučių stovėjau netekęs žado; man atrodė, kad tai sapnas” – rašė savo atsiminimuose H.
Šlymanas.
Tad įamžinti šį visam pasauliui reikšmingą džiaugsmo faktą ir H. Šlymano vardą Klaipėdoje, galima būtų ant
Locmanų gyvanamojo namo pakabinus memorialinę lentą – pasauliui reikšminga priminimą, kad čia
Klaipėdoje, šioje vietoje prasidėjusio didžiausio gaisro laimingiausias žmogus, vėliau Trojos atradėjas,
neprarado savo turto ir to dėka vėliau atrado Troją. Didžiojo gaisro datos ar bet kokio pasaulinio garso
archeologo pirklio Heinricho Šlymano veiklai Klaipėdoje atminti iki šiol nėra jokių memorioalinių ženklų, o jų
taip reikėtų, iškeliant jį kaip laimės pavyzdį, tapusį reikšmingą visam pasauliui.

Heinrichas Šlymanas 1822-01-06 – 1890-12-26

Didžiojo gaisro Klaipėdoje 1854 m. spalio 4 d.
schema

ŽIEMOS UOSTAS
Po Didžiojo gaisro nepraėjus nė metams, Klaipėdoje pradėtas kasti Žiemos uostas. Uosto vieta Kuršių marių
sąsiauryje buvo netoli Locmanų bokšto, buv. Muttrėjaus medienos aikštės vietoje. Čia buvo patogiausia vieta,
nusiaubta gaisro. Iš pirklių Muttrėjaus ir Pitkerno nupirkus žemę 1855 m. rugpjūčio 25 d. pradėti uosto
statybos darbai (KLASCO istorija, p.35). Uosto pavadinimas reiškė, kad čia galės žiemoti burlaivai, nebijant
ledonešio, srovės. Šalia buvo ir visos būtiniausios tarnybos: muitinė, balasto inspektorius, locmanai, uosto
meistras. Uostas buvo labai sparčiai apstatytas sandėliais. Pavadinimus gavo naujos gatvės: Sandėlių (Speicher
Strasse), Sandėlių skersgatvio (Speicher Quer str.). Senoji Šancu (Schanzen Strasse) gatvė sutrumpėjo ir tęsėsi
tik palei būsimojo Locmanų namo sklypą. Palei Žiemos uostą nutiesta nauja dalis Malkų gatvės ir suskirstyta
uosto pusėje vienodo dydžio sklypais.Tik pietinėje uosto dalyje dar išliko medienos aikštės. Toje vietoje, kur
vėliau buvo pastatytas Locu namas, likęs balasto sampilo paviršius nulygintas ir paruošta aikštelė uosto
statybos reikmėms.
Pastačius Žiemos uostą, Locų namo sklypas atsidūrė šiauriniame Žiemos uosto pakraštyje. Jis neužstatytas.
tačiau suskirstytas į 4 dalis. (1857 m. „Grundriss von der See-und Handels-Stadt MEMEL Regierungs-Bezirk
Königsberg Kreis Memel, Entworfen und gezeichnet im Jahre 1856 u. 1857. Carl Friedrich Louis Klein.).
Didžioji dalis palikta Uosto statybos tarnybai, kaip statybos medžiagų aikštelė (Baustellen für den
Hafenbau). Trys maženi sklypai prie krantinės sunumeruoti 4,3, 2 numeriais. Tai Speicher (sandėlių) gatvės
numeriai. Speicher Strasse. kaip ir Schanzen Strasse naujos gatvės suformuotos 1854 m. pastačius Žiemos
uostą. Tačiau šių sklypų savininkų ir numercijos nėra 1866 m. Adresų knygoje. Joje nurodytas tik Speicher
Strasse Nr. 1 F. Miulerio gyvenamasis namas. Schanzen Strasse nėra nei 1858 m. nei 1866 m. Adresų knygose.
Pagrindinė uosto statybos tarnybos vieta (Bauhof fņr den Hafenbau) ir aikštelė buvo kiek toliau pamariu į
šiaurę prie Navigacijos mokyklos, Šiaurės balasto aikštėje (Klein 1857).
1876 m. lapkričio 22 d. Žiemos uostas sujungtas geležinkeliu su Geležinkelio stotimi. Locmanų namo sklypo
pietų pusėje buvo suprojektuotas geležinkelio pasukimo 90 laipsnių kampu įrenginys su dviem elėm bėgių
palei Speicher gatvę. Geležinkelio tiesimo projekte didelė aukštėjanti sankasa pažymėta palei gynybinį redutą,
ant kurio stovėjo Locmanų bokštas, tačiau palei būsimojo Locmanų namo kraštinę tokio pažymėjimo nėra.
Kaip matome iš vėlesnės fotografijos, čia turėjo būti pažymėta tokia pat sankasa. Ji, beje, pažymėta 1884 m.
plane. Locmanų namo sklypas jau atiduotas anglies ir medienos sandėliavimui (Holz und Kohlenpl.). Šiame
plane aiškiai matome sampilų situaciją: Anglies ir medienos aikštės sampilas pažymėtas aukštesnis už
Locmanų bokšto sampilo didijį plota, kurio šiaurinėje pusėje dar vienas buv. Reduto sampilas. Tarp abiejų
didžiųjų balasto sampilų paliktas siauras tarpas – gatvelė pravažiuoti ar praeiti į Pietų balasto krantinę. Kaip
matome iš vėlesnio spalvoto atviruko ši gatvelė, kaip ir aplink Locmanų bokšą esanti aikštė išgrįstos skaldytais
keturkampiais akmenimis. Čia buvo puiki vieta pasivaikščioti laivyba besidominčiams ponams ir ponioms.
Jeigu atydžiau pažvelgti į XIX a. pab. litografinį atviruką, pieštą iš Locų bokšto, matome Locų namo sklype
ant pakilumos aptvertą medine tvora sandėliavimo aikšę, padalintą į dvi dalis. Pietinėje dalyje sandėliuojama,
matyt, anglis, trijuose skirtinguose plotuose(vienas net su stogine, o arčiau bokšto esančiame sklype matome
pjautos medienos sankrovos dalį, vežimą, matyt, medienai pervežti. Visa matoma sklypo perimetrą supa
dengtos vienšlaičiu stogu pastogės, sklypo kampe – medinis sandėlis dvišlaičiu stogu

Po Didžiojo gaisro 1857 m. sudarytame plane matome
iškastą Žiemos uostą ir sandėlius bei aikšteles aplink jį

1884 m. plane akivaizdžiai matomi Locmanų bokšto ir
būsimojo Locmanų namo sklypų sampilai

LOCMANŲ GYVENAMASIS NAMAS

Išaugus Klaipėdos uosto laivybos apimtims XIX a. pab.–XX a. pr. didžiausias uosto vadovybės dėmesys skirtas
uosto tarnybų darbo ir kvalifikacijos gerinimui. 1899 m. pastatytas naujas modernus Locmanų bokštas, o dar po
penkių metų ir atskiras gyvenamasis namas locmanams. Locmanų gyvenamojo namo vieta parinkta labai sumaniai:
kitoje gatvės pusėje priešais Locmanų bokštą. Tad bet kokių atveju į tarnybą locmanai galėjo atvykti per keletą
minučių. Tai buvo ypač svarbu, kai reikėdavo papildomo locmano neplanuotam laivui, ar susikaupus reide vienu
metų keletui norinčių įplaukti į uostą laivų.
Llocmanų gyvenamasis namas, pastatytas ant balasto sampilo buvo pakankamai aukštas uosto apžvalgai, todėl
gyvenantieji antrajame aukšte pro langus matė visą uosto situaciją. Pastatas sumūrytas iš raudonų plytų. Cokolinis
aukštas sumūrytas iš skaldytų lauko akmenų, su švieslangiais. Antrasis aukštas tikuotas ir nudažytas baltai,
paliekant raudonų plytų apvadus aplink langus ir visu 2-ojo aukšto perimetru. Toks statybos ir puošybos būdas
buvo labai populiarus Klaipėdos krašte. Artimiausi pavyzdžiai: siaurojo geležinkelio stotis Klaipėdoje bei
geležinkeliečių namas prie autobusų stoties ir kt. Šiaurinė pLocmanų namo siena, matyt, apkalta lentomis
apšiltinant pastatą ir apsaugant nuo šiaurės vėjo su lietumi. Šiame fasade palikti trys rombo formos langeliai
papuošti pjaustiniais ir vienas didelis langas, pastogės apšvietimui. Į pastatą buvo 4 įėjimai: du į kiemo puse ir du į
gatvės puse. Pastarieji turėjo mūrinius vieno aukšto priestatėlius.
Pasatato stogas dengtas skelto juodojo akmens kvadratinėmis čerpėmis. Kiemo pusėje virš laiptinių stoge
sukonstruoti du trikampės formos dvišlaičiais stogeliais dengti stoglangiai, iš kurių kyšo krovinių pakėlimo gervės
konstrukcija.
Pastate buvo krosninis šildymas: rytiniame stogo šlaite iškelti 4 kaminai. Kurui galėjo naudoti anglis ar malkas.
Prie gyvenamojo namo pietų pusėje buvo pastatytas vieno aukšto ūkinis pastatas, t.y sandėliukai. Kieme buvo
aptvertas nemažas žemės plotas locmanų darželiams, sodui ir pavėsinėms. Vienoje pirmųjų fotografijų sode
matome labai gražia medinię dabintą pjaustiniais pavėsinę.
1909 m. Klaipėdos adresų knygoje (p. 50)užfiksuoti pirmieji Locmanų namo gyventojai:
Winterhafen 8/9 Fiskus(valstybinis) (Lotsenwohnh.)
1. Burnus E. locmanas (Seelotse)
2. Kugel L. locmanas (Seelotse)
3. Morr A. parduotuvės savininkė (Gescheftsinh.)
4. Morr J. locmanas (Seelotse)
5. Morr J. locmanas (Seelotse)
6. Morr W. locmanas (Seelotse)
7. Rehrke K. locmanas (Seelotse)
8. Rehrke P. šaltkalvių bendr. narys(Schlosserges.)
9. Schultz N. locmanas (Seelotse)
10. Seintsch F. Vyresnysis locmanas (Seeoberlotse)
11. Metzger G. locmanas (Seelotse)
12. Wolff E. staliaus našlė(Tischlerww.)
Matome Locmanų name apsigyvenus 9 jūrų locmanus, iš jų vienas vyresnysis. Be to gyveno viena jauna
pardavėja vėliau 1915 m. – pyragų krautuvės Biržos g. savininkė. Ji ši garsios locmanų Morrų šeimos, kurioje net
trys locmanai. Taip pat gyvenamąjį kambarį gavo ir staliaus nešlė, bei šaltkalvis. Pastate, matyt, buvo 8–10 butų.

Locmanų bokštas ir Locmanų namas tolumoje.
XX a. pr. atvirukas

Locmanų namas. XX a. pr. atvirukas

JUOZAS ANDŽEJAUSKAS

Pastato aplinka kaip matome iš pirmųjų fotografijų, darytų iš Locmanų bokšto, labai tvarkinga, sklypas
aptvertas tvora: vakarų pusėje medine, o šiaurės ir rytų raudonų pltų. Kieme pastatyta stacionari betoninė
šiukšlių duobė, greta lauko tualetas. Kiemas buvo apšviesta dviem lauko šviestuvais, kabėjusiais virš durų ir
dvie prie sodo tvoros. Čia,matyt stovėjo ir stulpas su vėjo greišio matavimo įrenginiu, kurį matome spalvotame
atviruke.1915 m. Klaipėdos adresų knygoje (p. 50) Locmanų name tebegyvena locmanas Burnus E. –
vienintelis iš pirmųjų namo gyventojų.
1926 m. Winterhafen 8/9 F. Fiskus(valstybinis) gyvena:
1. Andschejauskas, Josef makleris. (Makler)
2. Hockling, Karl locmanas (Seelotse)
3. Lasske, Gustav vyresnysis locmanas (Seeoberlotse)
4.Lühr Johannes locmanas (Seelotse)
5. Kaceguras Alerand, locmanas (Lotse)
6. |Martens Johann, locmanas (Seelotse)
7. Rosalewski Leo locmanas (Seelotse)
8. Steinky Wily, locmanas (Seelotse)
Klaipėdai tapus Lietuvos dalimi po 1923 m. sukilimo uoste buvo sudėtinga situacija. Dauguma locmanų
buvo vokiečių tautybės, todėl atsisakė dirbti Lietuvos valdžiai. 1923 m. birželio 27 d. prie Locmanų bokšto,
netoli Locmanų namo įvyko iškilminga uosto perdavimo Lietuvai ceremonija. Uosto vadovu tapo Liudvikas
Stulpinas, jūrų kapitonas atvykęs iš Rusijos, kur vadovavo okeaniniam keleiviniam garlaiviui „Rusj“. Jo
padėjėju I-uoju šturmanu buvo Juozas Adžejauskas. Tas pats Andžejauskas, kuris nurodomas 1926 m. gyvenąs
Locmanų name Winterhafen 8/9.
Juozas Adžejauskas buvo pirmasis Nepriklausomos Lietuvos kapitonas (MLE, I,p57. Jis vadovavo vienam iš
1920 m. Lietuvos vyriausybės nupirktų dviejų jūrinių laivų. Nors Lietuva dar neturėjo savo jūrų uosto, tačiau
jos užsibrėžimas tapti jūrų valstybe pasireiškė tuoj pat po Nepriklausomybės paskelbimo. Buriniai garlaiviai
„Jūratė“ ir „Kastytis“ buvo užregistruoti Lietuvos uoste Jurbarke. 1921 m. vasario 23 d. Jūratei ėmėsi
vadovauti Juozas Adžejauskas, tad jis pagrįstai laikomas pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos jūrų kapitonu. Ta
proga, kad šis žmogus daugelį metų gyveno Locmanų name, galima prie namo pritvirtinti memorialinę
atminimo lentą, skirtą pirmajam Nepriklausomos Lietuvos jūrų kapitonui.Beje, jis laikomas ir Lietuvos
Jūrininkų sąjungos steigėju, Lietuvos jūrinio laivyno ir buriavimo pirmtaku (žurnalas „Jūra“1989 m. liepa).
J. Andžejauskas adresų knygoje 1926 m. užsiregistravęs kaip makleris, o po 5 metų 1931 m. jau kaip
locmanas (Seelotse). 1931 m. Locmanų name gyveno tik 6 locmanai:
1. Andzejauskas, Josev makleris. (Seelotse)
2. Auer Berta Ww.
3. Berwig Heinr. locmanas (Seelotse)
4. Jankus Marie budėtoja (Dienstm.)
5. Jumaševas Jonas ,valstybės kontrolierius (Staatskontrolleur)
6. Klimkeit Adam, locmanas (Seelotse)
7. Latzke Gustav vyresnysis locmanas (Seeoberlotse)
8. Martens Joh. vyresnysis locmanas (Seeoberlotse)
9. Preukschas Marie budėtoja (Dienstm.)
10. Rosalewski Leo locmanas (Seelotse)

Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos jūrų kapitonas
Juozas Anžejauskas(1887-03-03–1938-03-16 )
„Mūsų jūra“ 1940, Nr.2

Loccmanų namas 1938 m.

LIETUVOS UOSTAS

Lietuvai atgavus Klaipedos uosta, reikejo skirti daug lesu jo modernizacijai ir rysiams su hinterladu t.y. Lietuva
pagerinti. Buvo sujungas gelezinkelio tinklas, nutiesti nauji plentai („Zemaiciu plentas“), iskastas naujas
Ziemos uostas. 1928 m. projektuose buvo numatyta modernizuoti visus uosto statinius. Vietoj senuju raudonu
plytu sandeliu pastatyti uoste daugybe gelzbetoniniu sandeliu. Projekte nubraizyta ir Locmanu boksto bei
Locmanu namo sklypu uzstatymas sandeliais. Taciau, matyt, tiek sandeliu neprireike. Buvo pastatyti tik du
nauji sandeliai: Lietuvos banko sandelis bei 7 aukstu naujas grudu sandelis-elevatorius, priklauses „Lietukiui“.
Rekonstrukcija paliete ir Locmanu namo sklypa. Buvo sumazintas locmanu sodo plotas, vakarineje dalyje
buvo nukastas slaitas ir padarytas ivaziavimas i Locmanu namo kiema. Taciau locmanu sode gyvenimas vyko
iprasta vaga: cia stovi keturios pavesines, priesais jas – geliu darzeliai.
Hitleriui asiemus Klaipeda, buvo parodytas labdaros zestas Lietuvai „paliktas“ lopinelis zemes jurinei veiklai
prie Ziemos uosto ir Pietu balasto krantines. Apibrezta zona pavadinta „Laisvuoju uostu“ (Freihafen Nord).
Sioje zonoje atsidure Locmanu namas ir Locmanu bokstas. Taciau netrukus prasidejus Antrajam pasauliniam
karui sia zona Lietuva net nepasinaudojo. Beje, siame plane matome ivaziavima i Locmanuu namo kiema.
Locmanų namao vaizdas žiemą. Ant pastato stogo
matome meteorologinės stotelės įrangą
Locmanu namo aplika nurodoma be pastatu ir sodo.
Po Antrojo pasaulinio karo Locmanu namas isliko nesugriautas. Atsitraukdami vokieciu kariai susprogdino
Klaipedos svyturi, Locmanu boksta ir daugeli kitu uosto statiniu, taciau sis pastatas laimingai isliko. Jis
nesutrukde ir velesnems uosto rekonstrukcijosm, naujojo pirso statybai ir t.t. Is 1979 m. uosto aprasymo galima
atsekti, kad 1960 ir 1963 m. prie buv. Locmanu namo buvo pristatyti pietu ir siaures galuose muriniai tokio pat
dydzio priestatai. Visas kompleksas sudare tarsi viena pastata, kurio igis nurodomas 112 metru, plotis 12 metru,
aukstis 10,2 metro. Sis triju namu kompleksas 8-osios krantines gilumoje, triju aukstu nurodomas kaip
gamybinis-butinis. Senojo pastato statybos metai nurodomi 1927 m. (Klaipedos Prekybos uosto pasas 1979 m.
KLASCO archyvas).
Kiek pasakoja Prekybos uoste locmanu po karo dirbes E. Astikas, siame pastate pirmajame aukste buvusi
valgykla, medicinos punktas, antrajame – uosto dispecerine. Uosto planuose sis pastatu kompleksas 1979 m.
nurodomas kaip sanitarinis blokas (Санблок ПРР). Bloka sudare trys pastatai 1960 m. statytas 37,2 metru ilgio
13,6 metru plocio ir 10,2 metro aukscio, 1963 m. statytas priestatas 33,7 metro ilgio, 12,0 metru plocio ir 10,2
metro aukscio (ten pat, p.68).

Locmanų namas „Laisvojo uosto“ zonoje 1940 m.

IŠVADOS

1.Locmanų gyvenamasis namas, pastatytas 1905 m. yra Lietuvos jūrų paveldo objektas.
2. Sampilas, ant kurio pastatytas Locmanų gyvenamasis namas, suformuotas iš balasto 1770–1805 m.
3. Šis sampilas buv. gynybinio įtvirtinimo- reduto Windmesser pastatyto 1800–1807 m. tęstinė dalis
4. Losmanų namas psatatytas visai greta buv. Muttrėjaus medienos aikštės sandėlio, kuriame
prasidėjo Didysis 1854 m. gaisras.
5. Be liūdnų šio gaisro pasekmių užfiksuota viena laiminga istorija dovanojusi pasauliui H. Šlymano
vardą ir sąlygojusi Trojos atradimą.Tad Locmanų namas vertas memorialinės H. Šlymano lentos.
6. Locmanų namas yra tikslus orientyras nustatant šalia stovėjusio Locmanų bokšo vietą. Prie šio
bokšto 1923 m. birželio 27 d. Klaipėdos uostas perduotas Lietuvos Respublikai.Tad Locmanų namas
vertas ir antros memorialinės lentos.
7. 1909 m. Locmanų name gyveno 9 jūrų locmanai.
8. 1926 –1938 m. šiame name gyveno pirmasis Nepriklausomos Lietuvos jūrų kapitonas, locmanas
LJS steigėjas Juozas Andžejauskas. Tad namas vertas ir trečiosios memorialinės lentos arba vienos su
visais aprašymais.
9. Locmanų gyvenamasis namas – vienintelis išlikes senojo Klaipėdos uosto tarnybų pastatas, todėl jo
išsaugojimui būtina skirti ypatingą dėmesį.

Locmanų namas su dviem priestatais 1979 m.

Locmanų namas centre. Rytų fasadas
1995 m. fotonuotrauka

Pirmoji balasto krantinė (F) Klaipėdos uoste. Šalia – brolių Ogilvie medienos įmonė 1770 m. planas

XVIII a. pab. plane matome gynybinį redutą pastatyta ant balasto sampilo. Šalia dar vienas sampilas

Pietų balasto krantinė. Gynybinis redutas ir Muttrėjaus medienos įmonė 1839 m. plane

Būsimojo Locmanų namo sklypas prie Žiemos uosto skirtas uosto statybaos aikštelei 1857 m. planas

Locmanų namo sklypas 1884 m. plane pažymėtas kaip medienos ir anglies sandėliavimo aikštė

XIX a. pab. litografijoje matome medienos ir anglies sandėliavimo aikštę

1899 m. pastastytas naujas Locmanų bokštas, už jo tik po 5 metų pastatytas Locmanų namas. Atvirukas iki 1905 m.

Locmanų namas. pastatytas 1905 m. Pirmasis atvirukas

Locmanų namo sklypo sampilas tęsėsi iki geležinkelio. Kiemas aptvertas mūrine tvora. Reta fotografija iš MD

Locmanų bokšto aikštė – miestiečių pasivaikščiojimo vieta. Dešinėje – Locmanų namas

Locmanų namas ir ūkinis pastatas 1925 m. plane

Naujojo Žiemos uosto projektas 1928 m.

Locmanų namo vakarų fasado fotonuotrauka, po 1928 m.

Locmanų namo vaizdas 1938 m.

Locų namas inkorporuotas į 1960 ir 1963 m. pristatytų namų liniją. 1999 m. fotonuotrauka

