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Indledning

Foranlediget af en i folketinget til ministe-
ren for Grønland rettet forespørgsel om mulig-
hederne for at flytte Den kgl. grønlandske Han-
dels (KGH's) udskibningsanlæg til en nord-
jydsk havn, f. eks. den kommende havn i
Hanstholm, besluttede ministeren for Grønland
med finansudvalgets tilslutning at nedsætte et
udvalg med den opgave at overveje spørgsmålet
om mulighederne for, at KGH's virksomhed
helt eller delvis flyttes fra København til Hanst-
holm, subsidiært andre steder uden for Køben-
havn. Udvalget skulle herunder vurdere de for-
dele og ulemper, en eventuel udflytning ville
medføre for såvel KGH som det sted, hvortil
udflytning eventuelt måtte finde sted.

Som udvalgets formand udnævntes direktør
Finn Thøgersen, Dansk Andels Gødningsfor-
retning. Udvalget konstitueredes den 29. maj
1964 og fik i øvrigt følgende sammensætning:
Udnævnt af Ministeriet for Grønland:

Kontorchef K. Budde Lund, Ministeriet for
Grønland.
Amanuensis, nuv. forstander for Handelshøj-
skolens eksportinstitut, cand. polit. Lauge
Stetting.

Indstillet af Ministeriet for offentlige Arbejder:
Fuldmægtig J. Lindhard Halek.

Indstillet af Finansministeriet:
Sekretær, nuv. konsulent J. Børglum Jensen.

Indstillet af Indenrigsministeriet:
Sekretær, nuv. fuldmægtig Johan F. Erichsen.

Indstillet af Boligministeriet:
Arkitekt, fru Kirsten Andersen, Landsplans-
udvalgets sekretariat.

Indstillet af Arbejdsministeriet:
Kontorchef Chr. Lund.

Indstillet af Handelsministeriet og Egnsudvik-
lingsrådet:
Kontorchef Rich. Larsen.

Indstillet af Provinshandelskammeret:
Direktør Kurt Witt, A/S Århus Oliefabrik.

Indstillet af Den danske Købstadsforening og
Sammenslutningen af danske Havne:
Borgmester Willy Sørensen, Vejle.

Indstillet af Amtsrådsforeningen i Danmark:
Amtmand Fl. Martensen-Larsen, Thisted.

Kontorchef J. Fynbo tiltrådte udvalget som
KGH's tilforordnede.

Til sekretær for udvalget blev udpeget eks-
peditionssekretær Frede Christensen, Handels-
ministeriet. Til sekretariatet har desuden været
knyttet sekretær i Ministeriet for Grønland,
Arne Kristiansen.

Som bistand for den tilforordnede har fuld-
mægtig H. Juul-Poulsen, KGH, deltaget i ud-
valgets møder.

Den 30. oktober 1964 udnævntes fuldmæg-
tig, nuv. ekspeditionssekretær Anders Svarre til
medlem af udvalget i stedet for arkitekt, fru
Kirsten Andersen, som ophørte med sit arbejde
i Landsplansudvalgets sekretariat.

Den 23. december 1965 udnævntes kontor-
chef P. Siggaard Jensen, Arbejdsministeriet, til
medlem af udvalget i stedet for kontorchef Chr.
Lund, som blev udnævnt til direktør for kolo-
nien Filadelfia.

Efter at udvalget havde konstitueret sig, be-
sluttedes det at nedsætte et underudvalg til nær-
mere analyse af KGH's virksomhed. Hovedud-
valget og underudvalget har i alt afholdt 22
møder. Udvalget fandt det som sin opgave først
at foretage en indgående analyse af KGH's
virksomhed med henblik på at finde frem til,
hvilke nærmere krav der måtte stilles til det
sted, hvortil eventuel udflytning kunne tænkes.
Udvalget anmodede til brug for dette arbejde
endvidere arkitekt- og ingeniørfirmaet Tyge
Holm, Flemming Grut og Højlund Rasmussen,
der har medvirket ved opførelsen af Handelens
nye pakhus, om at ville fremkomme med en
indstilling om, hvorledes KGH's pakhuse m. v.
mest rationelt ville kunne opføres på et nyt
sted, og hvor stort et areal det ville kunne tæn-
kes, at Handelen måtte disponere over. Den 25.
september 1964 foretog udvalget en besigtigelse
af KGH's nuværende plads, som blev forevist
af direktør Hans C. Christiansen og vicedirek-
tør Magnus Jensen, KGH.

Udvalget drøftede herefter, hvilket kriterium
der ville kunne lægges til grund ved udvælgel-
sen af de steder, som burde undersøges med
henblik på en udflytning. Ifølge kommissoriet
skulle Hanstholm, som det primære sted, under-
søges, men derudover skulle udvalget under-
søge andre steder uden for København. Da det
rent praktisk vil være uoverkommeligt at un-
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dersøge alle steder uden for København, og
dette næppe heller har været meningen, da kom-
missoriet blev udfærdiget, anmodede udvalget
Grønlandsministeriets repræsentant i udvalget
om at indhente ministerens bekræftelse på, at
udvalget efter primært at have undersøgt Hanst-
holms muligheder ved afgrænsningen af de ste-
der, hvortil subsidiær udflytning kan tænkes,
lægger egnsudviklingsmæssige hensyn til grund.
Udvalget har hermed haft for øje, at spørgsmå-
let om udflytning af KGH's virksomhed blev
rejst i folketinget med henblik på udflytning
til et typisk egnsudviklingsområde, ligesom ud-
valgets sammensætning kunne tyde på, at egns-
udviklingsmæssige hensyn har spillet en væsent-
lig rolle ved udvalgets nedsættelse. Udvalget
udpegede herefter Esbjerg, Ålborg, Nørresund-
by og Frederikshavn som de byer, der må anses
som subsidiære løsninger, dels ud fra egnsud-
viklingsmæssige synspunkter, dels under hensyn
til KGH's størrelse. Kun såfremt ingen af disse
byer efter nærmere analyse måtte vise sig egnede
til at opfylde de stillede krav, eller omkostnin-
gerne ved at tilvejebringe de fornødne forud-
sætninger ville blive uforholdsmæssigt store,
kunne udvalget ud fra lignende synspunkter for-
søge at udpege andre steder uden for Køben-
havn. Ministeren for Grønland tiltrådte den 3.
september 1965, at udvalget tilrettelagde sit vi-
dere arbejde efter de således opstillede retnings-
linier.

Udvalget indhentede derefter gennem Mini-
steriet for offentlige Arbejders repræsentant
nærmere oplysning hos de stedlige myndigheder
i de nævnte byer om mulighederne for at til-
vejebringe areal- og kajplads til en virksomhed
af KGH's størrelse. På baggrund af det her-
efter tilvejebragte materiale aflagde det samlede
udvalg besøg i de nævnte byer i dagene den 14.
og 15. marts 1966. Udvalget beså de af de på-
gældende myndigheder foreslåede lokaliteter og
optog kontakt med havnemyndighederne, lige-
som man i enkelte byer havde lejlighed til nær-

Johan F. Erichsen
J. Børglum Jensen

Richard Larsen
Fl. Martensen-Larsen

Anders Svarre
Finn Thøgersen

mere at drøfte problemerne med repræsentanter
for kommunalbestyrelsen.

Udvalgets arbejde har været præget af den
hastige udvikling, der i de senere år har fundet
sted i erhvervslivet i Grønland, en udvikling,
der uundgåeligt vil indvirke på KGH's virksom-
hed. Man har derfor ikke haft anden mulighed
end at tage sit udgangspunkt i KGH's virksom-
hed, således som denne på tidspunktet for ud-
valgets analyse i årene 1964-65 er organiseret,
og under hensyn til de opgaver, som på dette
tidspunkt påhvilede KGH. Udvalget har ikke
beskæftiget sig med problemerne om eventuel
rationalisering af virksomheden og de ændrin-
ger, der som følge heraf vil kunne tænkes, lige-
som man ej heller har taget højde for de æn-
dringer, som måtte blive indført med hensyn til
KGH's fremtidige virksomhed og opgaver. Ud-
valget er dog bekendt med de betragtninger,
som er fremkommet i den af Grønlandsudvalget
af 1960 afgivne betænkning. Udvalget har taget
de konsekvenser i betragtning, som den øgede
aktivitet i Grønland kan tænkes at få for KGH's
omsætning, og har i så henseende lagt den af
KGH herom udarbejdede prognose til grund.
Udvalget er bekendt med, at KGH til stadighed
undersøger mulighederne for en mere rationel
og billigere transport af varer til og fra Grøn-
land. Udvalgets undersøgelser og konklusioner
må derfor ses på denne baggrund.

Udvalget har ikke set det som sin opgave at
tage stilling til, hvorvidt, og i bekræftende fald
hvortil, KGH eventuelt skal flytte. Man har
alene undersøgt de muligheder, der inden for
kommissoriets rammer foreligger for udflyt-
ning, og de virkninger, en sådan udflytning kan
tænkes at få for såvel KGH som det pågælden-
de sted. Udvalget har ej heller beskæftiget sig
med de problemer, som allerede er behandlet i
den i 1964 afgivne 1. betænkning fra det af
Statsministeriet nedsatte udvalg om flytning af
statsinstitutioner.

København, den 27. december 1966.

J. Lindhard Halek
P. Siggaard Jensen

K. Budde Lund
Lauge Stetting
Willy Sørensen

Kurt Witt
/ Frede Christensen.
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KAPITEL I

Den kgl. grønlandske Handel i historisk belysning*)

Handelen i Grønland har så langt tilbage som
til den såkaldte »nordbotid«, da den blev hen-
lagt under de norske kongers fadebur, til sta-
dighed været monopoliseret. Danmarks handels-
forbindelse åbnedes i året 1636 gennem Grøn-
landsk Handelskompagni i København, og efter
at dette var ophørt, blev monopolhandelen i
1721 for et tidsrum af 25 år oktroieret et af
Hans Egede dannet privat handelskompagni i
Bergen. Imidlertid kunne kompagniet, uagtet
det i høj grad blev begunstiget af regeringen,
ikke bære sig og opløstes allerede i året 1726.
Regeringen overtog derefter midlertidigt såvel
besejlingen af Grønland som opretholdelsen af
den af Hans Egede grundlagte mission i Grøn-
land. I 1734 overdrog regeringen imidlertid
monopolhandelen til den københavnske køb-
mand Jakob Severin. Denne udvidede de danske
anlæg i Grønland betydeligt i det tidsrum af
16 år, i hvilket han foruden at drive Handelen
tillige - mod et årligt vederlag på 5.000 rigs-
daler - vedligeholdt missionen. I året 1750 blev
Handelen overtaget af det såkaldte almindelige
handelskompagni på samme vilkår, som Severin
havde haft, men uagtet kompagniet, som i 1763
tillige fik den islandske og finmarkske mono-
polhandel overdraget for 10 år, nød store be-
gunstigelser, og skønt statstilskuddet blev for-
højet til 7.000 rigsdaler, var udbyttet dog så
ringe, at selskabet allerede i året 1774 måtte op-
løses, hvorefter monopolhandelen atter blev
overtaget af staten. Ved kgl. anordning af 18.
marts 1776 blev statens monopolhandel og lan-
dets afspærring officielt fastslået, men blev op-
hævet ved lov nr. 277 af 27. maj 1950 om ud-
øvelse af erhverv i Grønland, der trådte i kraft
den 15. april 1951.

Fra 1776 til lov nr. 276 af 27. maj 1950 om
Den kgl. grønlandske Handel trådte i kraft, var
Handelen en integrerende del af Grønlands Sty-

*) Kapitlet er - bortset fra enkelte afsnit - et
sammendrag af det indledende afsnit om forsynings-
tjenesten i den af Grønlandskommissionen i 1950
afgivne betænkning.

reise. Dette fremgik således af lov nr. 139 af
27. maj 1908 om styrelse af kolonierne i Grøn-
land m. v. og af § 5 i lov nr. 134 af 18. april
1925 om Grønlands Styrelse, der bestemte føl-
gende:

»Under direktøren (direktøren for Grønlands
Styrelse) ansættes af indenrigsministeren efter
forhandling med handelsministeren en handels-
chef, der varetager salget af de fra Grønland
hjemsendte produkter og forestår indkøbet af
de varer, om hvis udsendelse til Grønland der
er truffet bestemmelse; i øvrigt er han direktø-
rens rådgiver i spørgsmål vedrørende de grøn-
landske handelsforhold og skibsbefragtninger
og leder, efter indenrigsministerens nærmere be-
stemmelse, virksomheden på Handelens plads i
København.«

Som foran nævnt var Handelen et integreren-
de led af selve Grønlands Styrelse, hvilket bl. a.
gav sig udslag deri, at Handelen ikke førte selv-
stændig korrespondance med Grønland og over-
hovedet intet havde at gøre med handelsvirk-
somheden i Grønland, der sorterede direkte un-
der styrelsen. Endvidere havde Handelen ikke
selvstændig kasse, førte overhovedet ikke bog-
holderi og kunne derfor ikke udarbejde sit eget
regnskab. De nævnte funktioner henhørte under
andre af styrelsens kontorer.

Først ved lov nr. 276 af 27. maj 1950 om
Den kgl. grønlandske Handel bliver Handelen
en selvstændig institution under Statsministeriet
(nu Ministeriet for Grønland) med en over for
ministeriet ansvarlig direktør, der til sin bistand
har et styrelsesråd. Den kgl. grønlandske Han-
del forestår nu selv indkøb og salg, produktion
og transport, ligesom en række andre funktio-
ner med tiden er overført til Handelens virk-
somhed. Handelen fører selv sin egen korre-
spondance og er selvstændigt regnskabsførende.

Det vil således ses, at Den kgl. grønlandske
Handels nuværende beliggenhed i hovedstaden
tildels er historisk begrundet, idet Handelen i
omtrent 200 år har været en del af administra-
tionen og haft sit sæde i København på Hande-
lens nuværende plads.
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KAPITEL II

£n vurderende redegørelse for Den kgl. grønlandske Handels nuværende

organisation og virksomhed

Ifølge lov nr. 276 af 27. maj 1950 om Den
kgl. grønlandske Handel har Handelen til op-
gave at sikre Grønlands forsyning med forbrugs-
varer og erhvervsredskaber og — eventuelt i for-
bindelse med private erhvervsdrivende — at af-
tage, forarbejde og eksportere grønlandske pro-
dukter.

Til at varetage disse opgaver er det i loven
bestemt, at der ansættes en af ministeren ud-
nævnt direktør, som til sin bistand har et af
ministeren nedsat styrelsesråd på 9 medlemmer.
6 medlemmer beskikkes efter indstilling fra er-
hvervsorganisationerne, og Finansministeriet og
Grønlands Landsråd udpeger hver et medlem.
Endelig har departementschefen i Ministeriet
for Grønland sæde i rådet.

Ministeren udnævner blandt medlemmerne
rådets formand og næstformand. De for KGH's
virksomhed nødvendige beløb bevilges på fi-
nanslovene.

KGH's virksomhed kan inddeles i følgende
hovedfunktioner:

Administration
Vareindkøb
Produktions- og salgsafdeling
Transport
Regnskab.

Disse hovedfunktioner er efter behov opdelt
i forskellige afdelinger.

I det følgende redegøres for den virksomhed,
der udføres i ovennævnte hovedfunktioner med
angivelse af det personale, som beskæftiges.

A. Administration.
Under administrationsafdelingen henhører

Handelens anlægs-, domicil-, hotel- og gæste-
hjemsvirksomhed samt Grønlands postvæsen og
den af staten i Grønland drevne forsøgsvirk-
somhed inden for landbrug og fiskeri.

Endvidere varetager administrationsfunktio-
nen Handelens kontakt til bevillingsmyndighe-
der og øvrige statsinstitutioner, udenlandske re-
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præsentationer og lignende, herunder bl. a. leve-
rancer til og salg fra de amerikanske forsvars-
områder i Grønland.

Kontakten med andre statsinstitutioner spiller
en rolle for KGH's virksomhed. Af særlig be-
tydning er her kontakten med Grønlands tek-
niske Organisation (GTO), som projekterer alle
KGH's anlæg i Grønland. KGH beskæftiger 4
ingeniører med produktionsplanlægning. Der
opføres hvert år op til 50 nye anlæg i Grønland
for KGH's regning, og hvert af disse anlæg
nødvendiggør en række møder mellem KGH og
GTO og tillige med de private entreprenørfir-
maer, som udfører arbejdet for GTO.

De særlige forhold i Grønland, såsom perma-
frostproblemer og lignende, gør hyppige an-
lægsmøder mere påkrævede, end det måske nor-
malt er tilfældet ved byggeri i den øvrige del af
landet.

Det forventes, at KGH's anlægsvirksomhed i
Grønland og samarbejdet med GTO vil fort-
sætte i fremtiden, ligesom det forventes, at in-
vesteringerne i Grønland vil stige kraftigt i de
kommende år.

Med hensyn til kontakten med udenlandske
repræsentationer kan nævnes, at KGH er enga-
geret i projekterne omkring de amerikanske ba-
ser i Grønland og derfor har behov for hyppig
kontakt med den amerikanske ambassade. KGH
har således et særligt kontor, der i samarbejde
med ambassaden tager sig af ansættelse af per-
sonale til baserne, og har som repræsentant for
25 private danske firmaer et betydeligt salg af
varer til baserne. Endvidere ligger flyhotellet i
Sdr. Strømfjord på et forsvarsområde, hvilket
jævnlig medfører personlige henvendelser til
udenlandske repræsentationer.

Det grønlandske postvæsen, som beskæftiger
17 personer, arbejder i nær kontakt med det
danske postvæsen, modtager posten fra omkar-
teringskontoret, sorterer den og sørger for, at
den kommer med den rigtige forbindelse.

Hovedparten af brevposten afsendes med fly



fra København, medens pakkeposten i væsent-
ligt omfang sendes med skib.

I administrationsfunktionen beskæftiges føl-
gende personale fordelt på årene 1962, 1963,
1964 og 1965:

1962 1963 1964 1965

Direktion med sekretariat 5 5 5 5
Administration 48 52 54 59
Postvæsen 11 13 15 17

64 70 74 81

B. Vareindkøb.
Indkøbsafdelingen foretager indkøb af:

1. Varer, som benyttes i Handelens udhand-
lingsvirksomhed i Grønland.

2. En del af de varer, som forhandles i Grøn-
land af private handlende.

3. Varer, som i Ministeriet for Grønland - her-
under GTO - ønskes udsendt til Grønland.

4. En del af de varer, som Forsvarsministeriet
anvender ved Grønnedal.

5. En del af de varer, som forskellige private
institutioner anvender i Grønland.

6. Emballage og driftsvarer for den statslige
del af Grønlands produktions- og erhvervs-
liv.

7. Materialer til Handelens anlægsvirksomhed
i Grønland.

8. Proviant til Handelens skibe.
9. Varer, der benyttes som driftsmaterialer i

Handelens afdelinger i København.
KGH's indkøb er i de senere år steget med

10 % om året, og indkøbet i 1965 forventes af
KGH fordoblet i 1975. Hovedparten af KGH's
indkøb sker under anvendelse af licitationsfor-
men.

De under punkerne 1 til 8 nævnte indkøb af-
skibes til Grønland fra Handelens plads og er
i bilag 1 specificeret på varegrupper med angi-
velse af, om varen er købt i udland eller ind-
land. Er varen indkøbt i indlandet, er der i spe-
cifikationen angivet, fra hvilken landsdel varen
normalt forsendes til København for videre-
transport til Grønland, uden at der dog herved
er taget stilling til, om varen eventuelt kan kø-
bes i en anden landsdel.

Som det fremgår af bilaget, har Handelen i
1963 foretaget et samlet indkøb af varer til af-
skibning fra Handelens plads til et beløb af
104 mill. kr. Det tilsvarende tal fra 1965 an-
drager 132 mill. kr. Endvidere er anført mæng-
den i de forskellige varegrupper i tons eller
kbf., alt efter varens art.

Udover de i specifikationen omtalte indkøb
har Handelen i 1963 endvidere foretaget ind-
køb af:
7.600 tons salt i Spanien til en indkøbspris af

567.000 kr. og
16.500 tons kul i Skotland til en indkøbspris af

2.544.000 kr.

Disse mængder er afskibet direkte fra købs-
landene til Grønland og har således ikke passe-
ret Handelens plads.

Endvidere har Handelen i 1963 indkøbt for
7 mill. kr. brændselsolie til overtagelse fra Det
grønlandske Olieaktieselskabs tankanlæg i
Grønland. Handelen har således ikke været in-
volveret i transporten af brændselsolie fra ind-
købsland til Grønland. Indkøbstallet for 1965
udgjorde 9,3 mill. kr.

Endelig indkøber KGH for ca. 12,5 mill. kr.
trælast om året, hovedsagelig fra Sverige.

De i specifikationen nævnte tal samt foran-
nævnte indkøbsbeløb svinger i takt med ind-
købspriserne samt med den i Grønland stigende
aktivitet. Det er Handelens erfaring, at indkøbs-
beløbene stiger ret jævnt, fordi den øgede akti-
vitet i Grønland bevirker en vis stigning. En
sådan stigning og visse udsving gør sig gælden-
de på de allerfleste områder, men da 1963 må
betragtes som et ret normalt indkøbsår, giver
dette et godt billede af fordelingen.

En ret stor del af varerne vil formentlig kun-
ne købes i provinsen til nogenlunde samme pri-
ser som i København, men tilbage vil være en
del varer, som ved levering uden for Køben-
havn eventuelt vil blive belastet med ekstra
transportomkostninger. Dette må antages at
gælde f. eks. specialartikler til GTO. Visse tek-
niske specialiteter forhandles kun i København,
og ved indkøbet af disse varer er det af betyd-
ning, at der etableres en personlig kontakt mel-
lem KGH og vedkommende forhandler. End-
videre fremhæves det, at forholdene kan være
ret forskellige for store og små rekvisitioners
vedkommende. KGH modtager én gang om
året en hovedrekvisition på byggematerialer til
anlægsvirksomheder i Grønland, indhenter til-
bud på grundlag heraf og planlægger trans-
porten, men ind imellem er der små rekvisitio-
ner, der kræver hurtig ekspedition, og i sådan-
ne tilfælde kan det være af værdi at have leve-
randører med tilfredsstillende udvalg i nærhe-
den af udskibningshavnen. I denne forbindelse
spiller det også ind, i hvilken rækkefølge varer-
ne lastes i skibene, idet lasten pr. skib ofte skal
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losses 3-4 steder i Grønland. Dette hensyn kan
lettere varetages, når varen køres direkte til ski-
bet fra leverandører i nærheden af udskib-
ningshavnen.

Udvalget har anmodet KGH om at foretage
en analyse af de vigtigste varegrupper med hen-
blik på, i hvilket omfang den nuværende forde-
ling af indkøbene på udlandet og de forskellige
danske landsdele er bestemt af, at KGH har
domicil i København, herunder hvilken pris-
difference en udflytning af Handelen vil for-
ventes at kunne bevirke.

Analysen, jfr. bilag 2, omfatter 9 varegrup-
per, repræsenterende ca. Vs af den til Grønland
årlig udsendte godsmængde. KGH har over for
udvalget fremført, at analysen er foretaget på
grundlag af samtaler med firmaerne, som leve-
rer varen, men så længe det endnu er uafklaret,
om KGH skal flytte uden for København, er
det ikke muligt at gå ind i realitetsdrøftelser
med de enkelte leverandører, hvorfor analysen
må betragtes som retningsgivende.

Analysen viser, at der for visse varegruppers
vedkommende kan blive tale om en besparelse
i fragtudgifterne, medens andre varegrupper må
påregnes enten at kunne indkøbes til uændrede
priser eller belastes med en mindre, ekstra fragt-
udgift. Set under ét må det antages, at de un-
dersøgte varegrupper vil kunne fremskaffes i de
ønskede mængder og til samme pris, uanset om
KGH forbliver i København eller flytter til
provinsen.

Med hensyn til specialvarer, herunder særligt
reservedele, er det oplyst, at KGH ofte er i
den situation, at man med kort varsel skal af-
sende en enkelt reservedel. Nogen egentlig vare-
fortegnelse kan ikke oplyses, men eksempelvis
kan nævnes reservedele til:

Bådmotorer.
Transportmateriel (biler og trucks).
Kasseapparater og kontormaskiner.
Produktionsanlæg (dåselukkemaskiner, rejepil-

lemaskiner, fiskebehandlingsmaskiner og kø-
leanlæg).

Bageriovne, bageri- og butiksinventar.
Maskinstores (til KGH's egne skibe).

Endelig kan det nævnes, at der i Grønland
kan forekomme ekstraordinært store fiskefore-
komster, som nødvendiggør en omgående op-
sendelse af f. eks. laksegarn, hvor det er af
overordentlig stor betydning, at disse fangst-
redskaber er fremme i rette tid.

I visse tilfælde vil KGH efter en eventuel
udflytning kunne klare en del ekspresordrer
ved telefonisk at anmode et københavnsk firma
om at opsende den pågældende vare med fly.
Der vil imidlertid være tilfælde, hvor det er af
værdi, at KGH eller GTO inden opsendelsen
kontrollerer, at det er den rigtige vare, firmaet
har leveret. Det er ikke altid muligt ved bestil-
lingen at angive katalognummer m. v., og den
telefoniske beskrivelse af en bestemt reservedel
eller lignende skal derfor helst suppleres med
en efterfølgende kontrol, enten af fakturaen el-
ler af selve varen. En sådan kontrol behøver
dog ikke nødvendigvis at foretages af KGH,
men vil kunne etableres på anden måde efter
aftale med leverandøren.

Udover de egentlige ekspresordrer forekom-
mer hasteordrer, hvor man ganske vist ikke øn-
sker at ofre flyfragt på forsendelsen, men må
lægge vægt på, at varen kommer med første af-
sejlende skib. I sådanne tilfælde kan afstanden
fra udskibningshavnen til nærmeste specialvare-
lager være af betydning.

En del varer, der indkøbes i udlandet, oplag-
res i øjeblikket i Københavns Frihavn; dette
gælder således f. eks. den kaffe, som indkøbes
til forsendelse til Grønland.

Med hensyn til de varer, som KGH indkøber
til private handlende i Grønland, er det ikke
muligt nærmere af få oplyst, hvorledes disse
varer fordeler sig indkøbsmæssigt på de enkelte
landsdele. På KGH kender man nogenlunde
omsætningen i de private butikker i Grønland,
og man er således bekendt med, at manufaktur,
isenkram og fodtøj indgår med en relativt stor
vægt i den samlede omsætning, men man er
ikke bekendt med, hvilke forretningsforbindel-
ser de private erhvervsdrivende benytter her i
landet.

Med hensyn til den lagerplads, KGH i dag
råder over, udgør denne ca. 16.000 m2, hoved-
sageligt benyttet til oplagring af varer, som
modtages fra Grønland til videre salg her i lan-
det eller i udlandet.

Den lagerplads, som beslaglægges af varer,
der sendes til Grønland, optages hovedsageligt
af frugtkonserves, som KGH selv importerer.

Det personale, som beskæftiges i indkøbs-
funktionen, fordeler sig som følger:

1962 1963 1964 1965

Indkøb og distribution til
Grønland 66 73 77 81
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C. Produktions- og salgsfunktionen.
Udvalget har anmodet KGH om at ville

fremkomme med en specifikation over modta-
gerlande for de i 1962 fra Grønland afskibede
produkter tillige med en oversigt over, hvor-
ledes forbruget af de til Danmark hjemførte
grønlandske produkter kan tænkes fordelt på
de danske landsdele.

Som den af Handelen udarbejdede oversigt,
jfr. bilag 3, udviser, går over halvdelen af den
grønlandske produktion af fryse- og saltfisk di-
rekte til de udenlandske markeder uden omlad-
ning i København. Det må forventes, at der i
de kommende år vil ske en forskydning over
mod større produktion af frysefisk i stedet for
saltfisk, og at den direkte transport efterhånden
vil komme til at dominere. Oversigten udviser,
at KGH i 1962 har afsat 9-944 tons grønland-
ske produkter til direkte afskibning fra Grøn-
land, medens 7.979 tons er leveret via dansk
havn. Heraf er ca. 3.000 tons solgt til Dan-
mark, en del heraf formentlig til videre eks-
port.

KGH har over for udvalget oplyst, at de sam-
lede tal for afskibning af grønlandske produk-
ter i årene 1963-65 andrager følgende kvanta:

således følgende tal for afskibede saltfiskmæng-
der til Sydeuropa:

1963
L i l l i s

1964
mus

1965
tons

7.529 5.049 5.942
Direkte afskibninger til

modtagerlandene: . . .
Grønlandske produkter af-

skibet via København,
excl. kul: 5.599 5.252 5.962

Kuludskibninger fra Grøn-
land 4.114 8.979 6.016

9.713 14.231 11.978

Det er over for udvalget oplyst, at begrundel-
sen for nedgangen i den afskibede mængde
grønlandske produkter, excl. kul, direkte til
modtagerlandet og via København fra ca. 13.100
tons i 1963 til 10.300 tons i 1964 er den til-
bagegang i torskefiskeriet, som satte ind i I963.
Ved bedømmelsen af tallene må det tages i be-
tragtning, at den store torskefangst i 1962 har
påvirket afskibningsmængderne fra Grønland et
godt stykke ind i 1963, hvorfor dette år med
hensyn til afskibningskvanta udviser et højere
tal, end årets produktion kan indicere. Den rin-
ge fangst i 1963 vil igen påvirke afskibnings-
tallene for 1964, idet der bliver langt mindre at
»overføre« sammenlignet med året før.

Over for de totale afskibninger i de 3 år står

1963
tons

1964
tons

1965
tonsTotale afskibninger af:

Grønlandske produkter 13.100 10.300 12.000
Saltfisk til Sydeuropa . 4.500 3.100 2.050

(heraf (heraf (alt fra
2300 t fra 8001 fra 1965-

1962- 1963- prod.)
prod.) prod.)

Det kan heraf udledes, at de opgjorte af-
skibningsmængder for 1963 er 2300 tons - j -
800 tons »for store« i relation til produktionen
i det pågældende år. For 1964's vedkommende
er det tilsvarende tal 800 tons for stort, medens
der i I965 ikke er nogen afskibningsmæssig
»overførsel« fra 1964.

Da ovennævnte talmæssige afvigelser mellem
produktionsår og afskibningsår er af en størrel-
sesorden, som i hovedsagen modsvarer udsvin-
gene i samlet afskibningsmængde, kan disse ud-
sving ikke tages som udtryk for aktivitetsfor-
skelle mellem de enkelte år.

Forskellige andre grønlandske produkter,
herunder stokfisk og frysefisk, vil kunne frem-
vise parallelle forskydninger mellem produk-
tions- og afskibningsår.

Med hensyn til produktionen af animalske
olier er det oplyst, at denne har været stærkt af-
tagende og er indstillet i 1964, medens produk-
tionen af fiskemel må påregnes at blive sti-
gende.

Det er over for udvalget oplyst, at KGH har
behov for en vis frysekapacitet her i landet til
opbevaring af rejer og frosne kød- og fiskepro-
dukter fra Grønland.

I København har man således disposition
over 250 m3 fryserum, men i betragtning af, at
en ladning frysevarer fra Grønland normalt an-
drager ca. 300 tons, hvilket svarer til 1000 m3,
har KGH næsten til stadighed behov for at leje
yderligere fryserum. Dette har Handelen uden
vanskelighed kunnet skaffe sig i København.
Såfremt KGH flytter uden for København, må
det derfor påregnes, at der i forbindelse med
Handelens virksomhed må opføres frysehuse af
en større kapacitet end den, Handelen i dag rå-
der over, forudsat at der ikke på det pågælden-
de sted er mulighed for, at Handelen vil kunne
dække behovet ved leje.

Med hensyn til salget af huder og skind be-
mærkes, at alle de fra Grønland hjemførte va-
rer sælges på skindauktioner i Glostrup.

Der sælges årligt ca. 40-50.000 skind fordelt
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pä sæl-, ræve- og isbjørneskind til en samlet
vægt af ca. 75 tons. En væsentlig del af disse
skind, formentlig 85-90 %, sælges til Vesttysk-
land og England og videretransportens med
tog, bil eller skib.

Med hensyn til det personale, som beskæfti-
ges i produktions- og salgsfunktionen, er det op-
lyst, at dette fordeler sig således:

D. Transport.
Transportfunktionen er opdelt i 5 liniefunk-

tioner, som benævnes:
Besejling og befragtning.
Godsekspedition.
Passagerekspedition.
Havnedrift.
Skibsinspektion.

Besejlings- og bejragtningsfunktionen tilret-
telægger besejlingen af Grønland med Hande-
lens egne skibe og fremskaffer den herudover
nødvendige skibstonnage.

I samarbejde med Grønlandsfly A/S tilveje-
bringes flybefordring i Grønland. De forelig-
gende opgaver med hensyn til gods- og passa-
gerbefordring til og fra Grønland løses af KGH
i forening med SAS.

Godsekspeditionen tilrettelægger og udfører
ekspedition af gods såvel til som fra Grønland
med skib og fly. KGH har på grundlag af
skibstrafikken i 1962 foretaget en beregning,
der viser, at det vil være muligt at opnå en år-
lig besparelse i skibstid svarende til ca. 300.000
kr., såfremt grønlandstrafikken baseres på f. eks.
en nordjydsk havn i stedet for København.

Dette beløb svarer til IV2 c/c af totalomkost-
ningerne for trafikken mellem Danmark og
Grønland i 1962. En egentlig vurdering af tra-
fikøkonomiske fordele og ulemper ved forskel-
lige placeringer af KGH's virksomhed kræver

naturligvis, at transportfunktionen behandles
sideløbende med indkøbs- og salgsfunktionen,
idet man over for besparelsen i sejltid mellem
Danmark og Grønland må sætte den eventuelle
difference mellem den samlede udgift ved ind-
køb af varer til Grønland ved levering hen-
holdsvis i provinshavn og i København og en
eventuel forskel i salgsprovenu ved salg af
grønlandske produkter, leveret henholdsvis i
København og i provinsen.

I denne forbindelse må det fremhæves, at
kryolitlasten endnu spiller en væsentlig rolle
som returfragt, og at kryolitten formentlig un-
der alle omstændigheder skal transporteres til
København.

Det må imidlertid påregnes, at kryolittrans-
porten vil ophøre om godt 15 år, og de ekstra
omkostninger, som vil påløbe ved forlænget sej-
lads af kryolit til København, kan derfor kun
medregnes, såfremt KGH's virksomhed flyttes
inden for denne periode.

KGH har på basis af de for året 1963 fore-
liggende tal foretaget en beregning over kryolit-
transporternes omkostningsmæssige betydning.
Såfremt KGH's udskibningsvirksomhed flyttes,
f. eks. til Hanstholm eller Frederikshavn, ville
følgende ekstraomkostninger eller besparelser
være opnået i 1963:

Hanstholm... 26.000 414.000 388.000 782.000
Frederikshavn 12.000 254.000 242.000 483.000

De omstående anførte beregninger forudsæt-
ter, at kun kryolitten vil nødvendiggøre, at en
del af skibene går til København. Udover kryo-
litten findes der visse varer, som under alle
omstændigheder skal til København. Det gælder
således lammekød, hvis største marked findes i
København, og skind, der dog vægtmæssigt ud-
gør en meget ringe del af den grønlandske eks-
port.

Med hensyn til passagertrafikken bemærkes,
at såfremt KGH flytter til provinsen, må der
formentlig træffes et arrangement, således at
specielt de med flytrafikken forbundne opgaver
vil kunne varetages i København.

Det er over for udvalget oplyst, at der til
Grønland i årene 1962-65 fra Handelens plads
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er ekspederet nedennævnte skibs- og gods-
mængder:

1962 1963 1964 1965

Antal skibsafgange 87 93 91 100

1962 1963 1964 1965
1000 1000 1000 1000
kbf. kbf. kbf. kbf.

Stykgods til Vestgrønland:
Indkøbt af Handelen.. 3134 3215 3710 4174
Private forsendelser . . . 433 516 755 927
Entreprenørmateriel og

materialer 694 749 914 995
Ministeriet for Grønl. .
Forsvarsministeriet . . .
Kryolitselskabet

55
121

28

44
73
31

47
104

25

51
59
27

4465 4628 5555 6233

Stykgods til Østgrønland:
Indkøbt af Handelen. .
Private forsendelser . . .
Entreprenørmateriel og

materialer
Ministeriet for Grønl. .
Forsvarsministeriet . . .
Statens Luftfartsvæsen

272
22

40
23

8
0

246
21

33
11
3

24

336
17

46
15
12
27

304
25

97
9
6

14

365 338 453 455

I alt stykgods fra Kø-
benhavn til Grønland

i 1000 kbf.
i tons

4830 4966 6008 6688
61175 67382 79314 88193

Fra Grønland er der
met følgende skibs- og
lens plads:

Antal skibsanløb

Grønlandske produkter
Returgods
Private forsendelser .. .
Kryolit (losses undta-

gelsesvis på Hande-
lens plads)

Grønlandske kul (losses
undtagelsesvis på

Handelens plads)

i samme tidsrum ankom-
godsmængder til Hande-

1962 1963 1964 1965

80 77 90 91

tons tons tons tons

6339 6159 5645 5985
3990 4802 4749 5477
2310 2770 2974 4311

31369 45036 34990 39300

4085 4114 8979 6016

I alt last fra Grønland til København:
i tons
i 1000 kbf.

48093 62881 57337 61089
1785 2184 2269 2550

I alt last til/fra Grønland og til/fra Køben-
havn:
1962
1963
1964
1965

109.268 tons
130.263 tons
136.651 tons
149.282 tons

6.615.000 kbf.
7.150.000 kbf.
8.277.000 kbf.
9.238.000 kbf.

Passagerer.

Passagererne fordeler sig på skib og fly som
følger:

1962 1963 1964 1965
skib fly skib fly skib fly skib fly

Til
Grønl. 1021 4545 905 4941 705 5889 870 6564

Fra
Grønl. 1144 4653 965 5148 621 6533 890 6899

I alt ekspe-
deret pas-
sagerer 11363 11959 13748 15223

Det er oplyst, at der ved KGH's plads fore-
findes en kajfront på ca. 425 m, der er anven-
delig til ekspedition af atlantskibe, samt ca.
240 m kajfront til ekspedition af småskibe,
pramme og lignende.

Med hensyn til KGH's havnedriftsfunktion
bemærkes, at KGH på statens vegne driver hav-
nene i Grønland, således at forstå, at Handelens
stedlige repræsentanter anviser kajplads, sørger
for reparationer og nyanskaffelser samt foranle-
diger, at havnen gøres sejlklar ved sæsonens be-
gyndelse. Dette gælder dog ikke Færingehavn,
hvor en særlig kontrollør er ansat.

Skibsinspektionen har til opgave at sørge for
hurtigst mulig ekspedition med hensyn til repa-
ration og vedligeholdelse af skibene og føre
rederitilsyn med KGH's egne skibe, herunder
også chartrede skibe, før afgangen samt at føre
tilsyn med nybygnings- og reparationsarbejder
rundt om på værfterne i Danmark af skibe,
som bestilles af private i Grønland gennem
KGH.

KGH's placering vil formentlig være af min-
dre betydning for skibsinspektionens arbejde,
men mindst mulig afstand til de større skibs-
værfter kan dog have en vis værdi.

Personalet.

Det i forbindelse med transportfunktionen
beskæftigede personale fordeler sig således:

Besejling og befragtning
Godsekspedition
Havnedrift
Passagerekspedition
Skibsinspektion

1962 1963 1964 1965

10 10 11 11
32 37 40 42
3 3 4 6
7 7 8 10

10 10 11 14

62 67 74 83

Ombord i Handelens egne skibe hjemmehø-
rende i København samt de bare-boat-chartrede
skibe beskæftigedes:
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1962 1963 1964 1965

Faste officerer (tjenestemænd) 32 32 32 32
Forhyrede officerer og besæt-

ningsmedlemmer 120 123 123 123
Deltidsbeskæftiget rengørings-

assistance 10 10 10 10

I alt i skibe hjemmehørende i
København 162 165 165 165

Hertil kommer ca. 42 officerer og besæt-
ningsmedlemmer, når et under bygning væren-
de skib indsættes i driften.

Endvidere beskæftiges i perioder 2 til 3
funktionærer samt op til ca. 110 daglønnede
havnearbejdere ved skibsekspedition af det
stevedorefirma, som kontraktligt har forpligtet
sig til at udføre laste- og lossearbejdet på Han-
delens plads.

KGH har til brug for udvalgets overvejelser
vedrørende behovet for havnearbejdere i for-
bindelse med lastning og losning af skibe ud-
arbejdet en oversigt (bilag 4) over anvendt ar-
bejdskraft og tid ved skibsekspeditioner ved
KGH's anlæg i København i 1963.

I tilslutning til oversigten har KGH oplyst,
at behovet for havnearbejdere i fremtiden må
forventes forøget i takt med anvendelsen af
større skibe, og at det i hvert fald en tid frem-
over må være således, at man med dags varsel
kan skaffe 8 hold a l l mand. Dette havde man
haft brug for adskillige gange i 1963, og kun
en enkelt dag havde man måttet disponere over
110 havnearbejdere.

Som bekendt er der ikke mulighed for at an-
vende pakhusarbejdere til losning og lastning,
men naturligvis tilrettelægger disse arbejdet så-
ledes, at varerne ligger parat til havnearbejder-
ne. Losning og lastning sker som hovedregel
ved hjælp af skibenes eget materiel, og skibe,
der sejler på Grønland, må i så henseende være
veludrustede af hensyn til arbejdet i de grøn-
landske havne.

Udvalget er af den opfattelse, at der af hen-
syn til hensigtsmæssig betjening af skibene må
lægges vægt på, at der uden vanskelighed kan
skaffes 90 havnearbejdere, og at behovet i
spidsbelastningsperioderne i dag er op til 110
havnearbejdere.

E. Regnskabsfunktionen.
Det er oplyst, at hele KGH's regnskab også

for så vidt angår de enkelte pladser i Grønland
føres i København. Regnskabskontoret modta-

ger med luftpost de bilag, som danner grund-
lag for posteringerne fra Grønland.

Regnskabsafdelingen foretager endvidere va-
rekalkulationer for salgsafdelingen. En del af
regnskabsmaterialet behandles på Datacentralen.

Fra KGH's side lægges der en del vægt på,
at regnskabs- og administrationsafdelingen lig-
ger i nær tilknytning til hinanden, da der ofte
fra administrationsafdelingens side stilles opga-
ver af regnskabsmæssig art, som ønskes besva-
ret med kort varsel. Regnskabsafdelingen har
også et nært samarbejde med salgsafdelingen,
idet alle salgskalkulationer for varer såvel her i
landet som i Grønland beregnes i regnskabs-
afdelingen.

Endvidere er fremhævet det nære samarbejde
imellem regnskabsafdelingen og Finansministe-
riets Revisionsdepartement, der til stadighed har
et antal revisorer beskæftiget i afdelingen.

I afdelingen er der pr. december 1965 be-
skæftiget i alt 101 personer. Heri er ikke med-
regnet personale henhørende under Finansmini-
steriet.

Med hensyn til det i KGH beskæftigede per-
sonale er der ovenfor under hver enkelt hoved-
funktion redegjort for det der beskæftigede an-
tal personer.

Sammenfattende kan det oplyses, at i året
1965 beskæftigedes i alt 386 fastansatte funk-
tionærer og tjenestemænd i virksomheden, hvor-
til kommer ca. 30 vikarer, fordelt på de enkelte
kontorer i spidsbelastningsperioden. Hertil
kommer et antal ugelønnede håndværkere, pak-
husarbejdere m. v. på i alt 103 personer samt
10 funktionærer beskæftiget på Handelens
plads i de der værende marketenderier.

Ved skibsanløb beskæftiges op til ca. 110
daglønnede havnearbejdere af et stevedorefir-
ma, med hvem Handelen har afsluttet særlig
kontrakt.

Endelig beskæftiger de rengøringsselskaber,
til hvem Handelen har udbudt rengøringsarbej-
de i kontorer og bygninger, ca. 40 funktionærer
på deltidsbeskæftigelse.

Som oven for bemærket beskæftigedes der
ombord i Handelens skibe hjemmehørende i
København samt de af Handelen chartrede skibe
i alt ca. 200 besætningsmedlemmer.

På grundlag af de foreliggende oplysninger
har udvalget forsøgt at danne sig et skøn over,
hvorvidt de enkelte funktioner inden for KGH,
således som virksomheden i dag er organiseret,
har et så nært samarbejde indbyrdes eller med
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andre myndigheder, at kun en samlet udflytning
er mulig, eller om de enkelte funktioner vil
kunne fungere tilfredsstillende i tilfælde af en
delvis udflytning.

Ser man først på administrationsfunktionen,
skulle der næppe være noget til hinder for, at
denne funktion med de kommunikationsmidler,
som i dag forefindes, vil kunne udøves adskilt
fra virksomhedens øvrige funktioner. På grund
af det nære samarbejde med andre myndighe-
der og institutioner, der praktisk talt alle er be-
liggende i København, vil administrationsfunk-
tionen have størst fordel af at være placeret i
København.

Med hensyn til vareindkøbsfunktionen synes
de foretagne undersøgelser at vise, at for fler-
tallet af varegruppernes vedkommende kan det
påregnes, at en flytning af denne funktion til
f. eks. Nordjylland ikke vil bevirke nogen væ-
sentlig ændring i prisen for de varer, der ind-
købes til forsendelse til Grønland. For enkelte
varegruppers vedkommende kan der blive tale
om en fordyrelse, der dog stort set må antages
opvejet af en besparelse for andre gruppers
vedkommende. Udvalget har det indtryk, at
vareindkøbsfunktionen stort set vil kunne fun-
gere adskilt fra KGH's øvrige funktioner, men
det vil dog være fordelagtigt, om denne funk-
tion placeres i forbindelse med transport- og
salgsafdelingerne på det sted, hvor udskibning
og lagerplads etableres.

Produktions- og salgsafdelingens virksomhed
er i dag i nært samarbejde med myndigheder,
institutioner og firmaer beliggende i Køben-
havn. Ifølge oplysninger fra KGH har man et
nært samarbejde med Fiskeriministeriet og Ve-
terinærdirektoratet ved foretagelsen af kvalitets-
kontrol og under eksperimenter med nye varer.
Størstedelen af den grønlandske produktion,
som bringes til salg i Danmark, afsættes til kø-
benhavnske grossister, ligesom mange uden-
landske kunder har repræsentanter bosiddende i
København.

Da detailsalg af grønlandske produkter ikke
alene finder sted i København, og da der ved
alle større fiskerihavne i Danmark findes uden-
landske opkøbere, er udvalget af den opfattelse,
at de ulemper, som eventuelt vil kunne opstå
ved en flytning af produktions- og salgsafde-
lingen, må antages at være af midlertidig ka-
rakter.

Da produktions- og salgsafdelingen vil kunne
udøve sin funktion stort set uafhængigt af
KGH's øvrige afdelinger, skulle der efter ud-

valgets formening ikke være vægtige grunde
for, at denne afdeling nødvendigvis er placeret
i København, men man finder dog at måtte
pege på det fordelagtige i, at afdelingen place-
res i forbindelse med udskibningen, således at
skibe, der besejler Grønland, både kan laste og
losse i samme havn. Herved opnås tillige en ra-
tionel udnyttelse af den lagerkapacitet, som nød-
vendigvis må forefindes i en udskibningshavn.

Spørgsmålet om transportfunktionens place-
ring i forhold til indkøbs- og salgsfunktionen
er behandlet foran under omtalen af disse funk-
tioners placering. Udover at varetage varetrans-
porten til og fra Grønland har transportafdelin-
gen til opgave også at forestå persontransporten
samt at føre tilsyn med bygning eller reparation
af KGH's egne skibe og fartøjer, der er rekvi-
reret til Grønland gennem KGH. Langt den
overvejende del af persontransporten til Grøn-
land foregår med fly, hvorfor et nært samar-
bejde med SAS og andre flyselskaber er nød-
vendigt. Såfremt transportfunktionen flyttes fra
København, vil et særligt arrangement i Køben-
havn vise sig nødvendigt til varetagelse af per-
sontransporten med fly og transport af ekspres-
gods med fly.

Skibsinspektionen og tilsynet med skibe under
bygning vil efter udvalgets opfattelse ligeså vel
kunne koordineres fra en havneby i Jylland som
fra København.

Regnskabsafdelingen har kontakt med alle
KGH's forskellige funktioner, men med de
kommunikationsmidler, som der rådes over i
dag, må denne afdelings placering være af un-
derordnet betydning. Det må dog absolut fore-
komme mest hensigtsmæssigt, at afdelingen pla-
ceres i forbindelse med administrationsafde-
lingen.

Udvalget er herefter af den opfattelse, at
KGH's nuværende organisatoriske form og vare-
tagelsen af de opgaver, som i dag er pålagt
Handelens enkelte funktioner, ikke er til hin-
der for, at en udflytning fra København af hele
KGH's virksomhed kan finde sted, ligesom en
delvis udflytning uden væsentlige ulemper vil
kunne praktiseres, i hvilket tilfælde en samlet
udflytning af indkøbs-, produktions- og salgs-
afdelingen samt transportafdelingen har visse
fordele.

Spørgsmålet, om en hel eller delvis udflyt-
ning vil kunne tænkes at medføre fordele for
KGH, må afhænge af det sted, hvortil eventuel
udflytning sker. Problemerne i forbindelse her-
med behandles i kapitel V.
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I hvilket omfang, der foreligger muligheder
for flytning af det i KGH beskæftigede perso-
nale, og hvilke ulemper en eventuel flytning af
virksomheden helt eller delvis vil medføre af
personalemæssig art, vil hænge nøje sammen
med de faciliteter, der kan bydes på det sted,
hvortil eventuel udflytning sker. Jo større byen,
der flyttes til, er, des lettere vil der formentlig
fra personalets side være tilslutning til en flyt-
ning.
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De personalemæssige spørgsmål i forbindelse
med statsinstitutioners flytning er nærmere be-
handlet i betænkning nr. 350, afgivet af det af
Statsministeriet den 21. december 1961 nedsatte
udvalg vedrørende udflytning af statsinstitutio-
ner. I nærværende betænkning skal alene peges
på det særlige problem, der kan opstå ved krav
om udflytning af personale, som gennem en
årrække har opnået særligt kendskab til grøn-
landske problemer, hvis personalet ikke flytter
med.



KAPITEL III

Den kgl. grønlandske Handels fremtidige virksomhed

Spørgsmålet om, hvorvidt KGH fortsat bør
opretholdes og i bekræftende fald i hvilken
form, er behandlet i Grønlandsudvalget af
I960, og i betænkningen, der udkom i 1964,
udtales i denne forbindelse bl. a.:

»Udvalget må (derfor) være af den op-
fattelse, at KGH foreløbigt må fortsætte sin
virksomhed. Udvalget mener, at staten gen-
nem KGH's virksomhed fortsat må være en
betydende faktor indenfor det grønlandske
erhvervsliv, og at det ikke vil være muligt at
gennemføre den udvikling, der er planlagt
for den kommende periode, uden at staten
inden for mange områder må være initiativ-
tagende og i vidt omfang selv påtage sig op-
gaver inden for forsyningstjenesten og pro-
duktionen.«

Omfanget af KGH's arbejdsopgaver frem-
over vil afhænge dels af den samlede økonomi-
ske udvikling i Grønland, dels af, i hvor høj
grad det private erhvervsliv vil påtage sig op-
gaver inden for produktion, forsyning og trans-
port.

Der er sket en meget kraftig udvikling i den
økonomiske aktivitet i Grønland i de senere år,
og denne må forventes fortsat i de kommende
år i forbindelse med gennemførelsen af den af
Grønlandsudvalget af I960 udarbejdede udvik-
lingsplan for tiårsperioden 1966-75. KGH har
bl. a. på grundlag af udviklingsplanen udarbej-
det en prognose for den forventede godsomsæt-
ning i årene frem til 1975, og denne viser en
stigning fra 6,5 mill. kbf. i 1965 til omkring
12 mill. kbf. i 1975, d.v.s. næsten en fordob-
ling. Såfremt den kraftige befolkningstilvækst
i Grønland fortsætter, og der ikke sker ændrin-
ger i målsætningen for grønlandspolitikken, må
man utvivlsomt regne med fortsat hastig vækst
i den økonomiske aktivitet og dermed i gods-
omsætningen mellem Grønland og den øvrige

del af landet, også efter 1975, men der er ikke
grundlag for en prognose over stigningstakten.

Det er ligeledes yderst vanskeligt at sige no-
get om, hvilke forskydninger der fremover vil
ske mellem KGH's og den private sektors andel
af forsynings-, produktions- og transportvirk-
somheden i Grønland.

De private næringsdrivende har i de senere
år gjort sig stadig stærkere gældende såvel in-
den for butikssalget, hvor de i 1965 nåede op
på knap 30 % af den samlede omsætning, som
inden for produktionen, hvor de i 1965 tegnede
sig for knap 25 % af den samlede indhandling
af fisk og rejer. KGH varetager derimod stadig
næsten al transportvirksomhed.

Man må formentlig forvente, at udviklingen
over mod privat drift vil fortsætte inden for
såvel forsyning som produktion, selvom det som
fremhævet af G. 60, langt fra kan forventes, at
de private vil kunne overtage alle statens opga-
ver på disse områder inden for en overskuelig
årrække.

Det er imidlertid langt fra sikkert, at en fort-
sat privatisering inden for forsyning og produk-
tion vil indebære konsekvenser for KGH's
transportvirksomhed og dermed for dimensio-
neringen af KGH's udskibningsanlæg, idet en
samlet planlægning og gennemførelse af besej-
lingen af Grønland må anses for det mest ra-
tionelle fra et økonomisk synspunkt. I denne
forbindelse skal blot nævnes, at fragtudgiften
er meget stærkt faldende med voksende skibs-
størrelse, og at det af forsyningsmæssige grunde
er ønskeligt, at der foretages regelmæssig be-
sejling af de grønlandske byer.

Udvalget er opmærksom på fragtratepolitik-
kens afgørende betydning, men har ment at
måtte forudsætte, at der fremover føres en så-
dan takstpolitik, at KGH fortsat skal dække
transportbehovet ikke blot til udstederne, men
også til byerne.
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KAPITEL IV

Kan Den kgl. grønlandske Handels fremtidige virksomhed

udføres fra nuværende plads ?

KGH's virksomhed i Strandgade i Køben-
havn råder i dag over et grundareal på 29-200
m2, hvoraf det bebyggede areal udgør 10.100
m'2. Det samlede pakhusareal (incl. rejepakkeri)
udgør 13.700 m2, hvortil kommer ca. 6.000 m2

servicelokaliteter i forbindelse med pakhusene.
Hertil kommer et kontorareal på ca. 7.000 m2.
Kortskitse over KGH's plads er optaget som
bilag 5.

Uden for KGH's plads i Strandgade har Han-
delen lejet et areal på 2.190 m2 på Refshaleøen
som åben oplagsplads samt i alt 2.750 m2 kon-
torplads fordelt på tre lejemål i byen, hvoraf
det største på ca. 2.000 m2 er på et begrænset
åremål, der udløber i 1970.

Der er ved KGH's plads en kajfront på i alt
665 m, men heraf er de 240 m ud mod Chri-
stiansholms Kanal kun egnet til ekspedition af
små skibe, pramme og lignende. Ved den reste-
rende kaj front på ca. 425 m er der tilstrækkelig
vanddybde (6V2-8 m) til ekspedition af atlant-
skibe. KGH har imidlertid oplyst, at det ikke
er muligt effektivt at udnytte hele dette kaj-
areal, idet der kun er godsafsætningsmuligheder
svarende til ca. halvdelen af liggepladsmulig-
hederne.

Det er hensigten i 1966 og 1967 at udfylde
et eksisterende havnebassin og samtidig fore-
tage en række uddybninger og kaj arbejder. Ved
disse anlægsarbejder, der påregnes at koste ca.
3,2 mill. kr., hvoraf 1,2 mill. kr. er bevilget på
finansloven for 1966/67, vil den samlede kaj-
længde blive reduceret til ca. 300 m. Arealet
forøges imidlertid med ca. 3.400 m2, og der
indvindes så megen godsafsætningsplads, at
ekspeditionskapaciteten på pladsen menes at
ville blive forøget med ca. 50 %. Dette forud-
sætter dog formentlig en vis forøgelse af pak-
huskapaciteten, og det kan i denne forbindelse
nævnes, at der i KGH's skitse til en udbyg-
ningsplan for pladsen indgår fjernelse af de 2
små pakhuse, der på tegningen er mærket A og
B, og opførelse af et nyt stort pakhus langs

havneløbet tværs over det opfyldte bassin og
det areal, hvor pakhusene A og B nu er belig-
gende. Der foreligger imidlertid ikke konkrete
planer om et sådant pakhusbyggeri.

Den kraftigt stigende godsomsætning mellem
Grønland og den øvrige del af landet har be-
virket, at kapaciteten på Handelens nuværende
plads er blevet utilstrækkelig, og i 1965 traf
KGH aftale med Københavns Frihavns Aktie-
selskab om varemodtagelse og afskibning til
Godthåb fra Frihavnens område i sommermåne-
derne.

KGH har over for udvalget oplyst, at man
hidtil har været særdeles tilfreds med samarbej-
det med Frihavnen, hvor ca. Vs af lasterne til
Grønland i 1965 blev af skibet fra. Samarbejdet
med Frihavnen er fortsat i 1966, hvor KGH
endvidere som et forsøg har truffet aftale med
et speditionsfirma i Ålborg om udskibning af
varer til Umanak og Upernavik. Udskibnin-
gerne fra Ålborg har i I966 udgjort knap 4000
tons, svarende til ca. 5 % af Handelens sam-
lede udskibninger. De påregnes fortsat i 1967.

Det endelige resultat af forsøget må afventes
med stor interesse, idet de kraftige sæsonsving-
ninger i godsomsætningen mellem Grønland og
den øvrige del af landet meget vel kan gøre det
økonomisk fordelagtigt, at KGH's egne anlæg
- uanset om de er placeret i København eller
provinsen - kun er indrettet med en kapacitet
svarende til nogenlunde jævn udnyttelse året
rundt, medens spidsbelastningsaktiviteten i
sommermånederne søges indpasset i slække pe-
rioder hos private speditører på en eller flere
andre pladser. For en sådan løsning taler også
det forhold, at KGH's godsomsætning er meget
stærkt stigende, og at det er umuligt med no-
genlunde sikkerhed at sige, hvor store anlæg
KGH vil have brug for, f. eks. om 25 år, hvis
transportfunktionen skal kunne varetages fra en
enkelt plads.

Det er klart, at udskibning fra flere havne
samtidig vil indebære en række praktiske pro-
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blemer for KGH, men uanset at disse proble-
mers rækkevidde endnu ikke er tilstrækkeligt
belyst gennem en analyse af forsøget i Ålborg i
1966, finder udvalget, på baggrund af de grun-
de, der taler for afskibning fra andre havne end
hovedudskibningshavnen i spidsbelastningspe-
rioder, at måtte tage hensyn til denne mu-
lighed.

Såfremt KGH fortsat skal udføre sin virk-
somhed fra den nuværende plads, er udflyt-
ning af en del af transportfunktionen til andre
pladser ikke blot en mulighed, men en nødven-
dighed, og dette gælder, uanset om KGH ved
bassinudfyldning m.v. inden for Handelens nu-
værende plads kan forøge kapaciteten på plad-
sen med 50 %, idet dette med den foreliggende
godsprognose kun vil give tilstrækkelig kapa-
citet indtil henimod 1970.

Det er imidlertid ikke utænkeligt, at udvik-
lingen inden for skibsfarten kan føre til nye
transportformer, som stiller andre krav til de
havnemæssige faciliteter end traditionel trans-
port, og eventuelt gør Handelens plads helt
uegnet som udskibningssted.

KGH har således over for udvalget oplyst, at
man er i gang med undersøgelser af, om det vil
være hensigtsmæssigt at gå over til anvendelse
af storcontainere i grønlandstrafikken. Under-
søgelserne er endnu ikke så vidt fremskredne,

at KGH kan oplyse noget om, hvilken form for
storcontainere, der eventuelt kan blive tale om
at anvende, et spørgsmål, der er meget afgø-
rende for, hvilke krav der i givet fald vil blive
stillet til udskibningshavnen. Således vil even-
tuel anvendelse af pramme i stedet for almin-
delige containere med henblik på særlig let og
hurtig ekspedition i de grønlandske havne kræ-
ve, at der i udskibningshavnen er beskyttede
vandarealer i betydeligt omfang til prammes
opankring, medens man i tilfælde af, at der
benyttes almindelige containere, må råde over
et væsentligt større bagareal end ved traditionel
transport, formentlig 4V2—5 ha for hvert skib,
der skal ekspederes samtidig. Det er dog ikke
givet, at hele bagarealet behøver at ligge i di-
rekte tilknytning til kajerne under forudsæt-
ning af gode tilkørselsforhold. Behovet for la-
gerbygninger vil til gengæld blive begrænset,
idet containere i vid udstrækning vil kunne er-
statte ekspeditionspakhuse. De skibe, der i givet
fald skal transportere pramme eller containere,
vil blive væsentligt større end de, KGH benyt-
ter i dag, eventuelt op til omkring 200 m's
længde og med en dybdegang på 7-8 m.

Det kan iflg. KGH også tænkes, at en del af
Grønlands forsyning med fordel kan indpasses
i en linietrafik mellem Danmark og USA/Ca-
nada.
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KAPITEL V

Udflytning. Muligheder og konsekvenser

A. Undersøgelsens afgrænsning.
Udvalgets undersøgelser omfatter mulighe-

derne for flytning af KGH til byerne Hanst-
holm, Ålborg, Nørresundby, Frederikshavn og
Esbjerg. Af disse er kun Hanstholm nævnt i
kommissoriet, medens de andre er udvalgt dels
ud fra egnsudviklingsmæssige synspunkter, dels
på grundlag af præliminære undersøgelser over
havnenes egnethed.

B. Udflytningsmulighederne set ud fra
funktionelle synspunkter.

1. Havne- og besejlingsforhold.
Udvalget har ikke haft mulighed for at fast-

lægge dimensioneringen af KGH's anlæg ved en
eventuel udflytning. Dette skyldes usikkerheden
med hensyn til omfanget af KGH's fremtidige
virksomhed, de igangværende overvejelser ved-
rørende forskellige former for containertrafik
og muligheden af, at virksomheden, såfremt
der ikke indføres en container-trafik, der kræver
samlede afskibninger, med fordel vil kunne
henlægge en del af udskibningerne i højsæ-
sonen til andre pladser end hovedudskibnings-
havnen.

Udvalget har imidlertid, for at kunne give
havneadministrationerne i de byer, hvorfra man
ønskede nærmere oplysninger om mulighederne
for at modtage KGH, et indtryk af størrelses-
ordenen af de anlæg, KGH eventuelt ville have
brug for, fundet det nødvendigt som en ar-
bejdshypotese at opstille ret præcise tekniske
specifikationer.

Man har i denne forbindelse valgt at regne
med ca. 400 m kaj med en vanddybde på ca.
8 m og et tilstødende grundareal på ca. 32.500
m2 med en arealdybde på mindst 70 m. Af hen-
syn til anvendelsen af større skibe må kajen
helst ikke være sammensat af delstrækninger på
under 125 m.

Yderligere kajplads, eventuelt med mindre
vanddybde, til brug ved oplægning af fisker-
fartøjer, der skal klargøres før opsendelse til

Grønland, er ønskelig, men det behøver ikke at
være i direkte tilknytning til KGH's plads.

De nævnte kaj arealer er ikke væsentligt
større end dem, KGH har på Handelens nuvæ-
rende plads, men det er udvalgets umiddel-
bare opfattelse, at en mere hensigtsmæssig pla-
cering af pakhusene og i det hele taget bedre
udnyttelse end den, der er mulig i København,
vil give mulighed for ekspedition af mindst
50 % større godsmængder end de nuværende,
hvilket svarer til den forventede godsomsæt-
ning mellem Grønland og den øvrige del af
landet omkring 1970.

Det må dog understreges, at der her i me-
get høj grad er tale om et skøn, idet ikke blot
pakhusenes udformning, men også lossemate-
riellets art og hele udviklingen på trafikområ-
det iøvrigt, herunder eventuelt overgang til
container-trafik, vil øve en afgørende indfly-
delse på sammenhængen mellem behovet for
kaj areal og ekspeditionskapacitet.

Under hensyn til den tid, der vil hengå,
inden en endelig udflytning kan have fundet
sted, har udvalget endvidere i almindelighed
haft opmærksomheden henledt på, hvilke vi-
dere udvidelsesmuligheder der foreligger. Det
er i denne henseende vanskeligt at komme
med et præcist udsagn, idet der er usikkerhed
både med hensyn til trafikprognosen og med
hensyn til havnenes udvidelsesplaner.

Udvalget har på grundlag af de opstillede
hovedkrav vedrørende kajer og havnearealer,
suppleret med oplysninger om, hvor store pak-
husarealer m.v. man forventer, KGH får brug
for, gennem Ministeriet for offentlige Arbej-
der rettet henvendelse til havneadministratio-
nerne i Ålborg, Nørresundby, Frederikshavn og
Esbjerg samt til anlægsmyndigheden for Hanst-
holm havn med anmodning om en redegørelse
for, om - og i bekræftende fald hvorledes — de
opstillede krav ville kunne opfyldes i den på-
gældende havn.

Resultatet var, at der af de pågældende byer
blev tilkendegivet positiv interesse for tilflyt-
ning af Handelens virksomhed, og i en af
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Ministeriet for offentlige Arbejder bl. a. på
grundlag af besvarelserne udarbejdet udtalelse
hedder det, at det som en foreløbig konklusion
af de foretagne undersøgelser formentlig kan
fastslås, at de af Handelen stillede »tekniske«
krav vil kunne opfyldes i alle de 5 undersøgte
havne ved gennemførelse af mere eller mindre
omfattende nyanlæg.

De modtagne oplysninger om havneforhol-
dene i Hanstholm, Ålborg, Nørresundby, Fre-
derikshavn og Esbjerg er senere blevet supple-
ret under en udvalgsrejse til de 5 byer i dagene
14.-15. marts 1966. I det følgende skal kort
redegøres for, hvilke havnemæssige muligheder
der efter de for udvalget foreliggende oplys-
ninger er for at placere Handelens transport-
virksomhed i en af de nævnte byer.

Den udbygning af Hanstholm havn, som for
tiden finder sted, vil ikke give muligheder for
at flytte KGH dertil, men i den samlede ud-
bygningsplan for havnen regnes med, at man
senere vil anlægge de på tegningen i bilag 6
viste bassiner 2 og 3 med tilhørende kajer, og
der vil herved på den i bilaget med rødt ind-
rammede pier 1 kunne skaffes plads til KGH.
Den samlede kaj længde vil her udgøre ca.
460 m med en vanddybde på 8,2 m, og area-
let vil være på 35.000 m2 brutto med en areal-
dybde på 70 m. Det bemærkes, at arealet på
pier 1 under stærk storm må påregnes over-
sprøjtet i større eller mindre udstrækning trods
tilstedeværelsen af den indtil 10 m høje bølge-
skærm langs vestmolens vestside, således at det
ved udformningen af pakhusbyggeri m.v. kan
blive nødvendigt at tage særligt hensyn til dette
forhold.

Anlægsudgiften kan ikke opgøres, idet en
fordeling af de samlede udgifter ved havne-
byggeriet på de enkelte havneafsnit måtte blive
rent skønsmæssig. Det kan dog nævnes, at
alene udgiften til bassin 2, der er en betingelse
for udnyttelse af pier 1 i dens fulde længde,
anslås til ca. 7 mill. kr., og at fællesomkost-
ningerne ved havnebyggeriet, bl. a. til dækken-
de værker, er meget betydelige.

En yderligere udvidelse af trafikhavnen i
Hanstholm havn uden for rammerne af de på
bilag 6 viste dækkende værker må forudses at
blive meget bekostelig. Da en imødekommelse
af de oven for angivne kapacitetskrav vil inde-
bære, at KGH vil beslaglægge ca. halvdelen af
den samlede trafikhavnskapacitet i Hanstholm,
og da formålet med i Hanstholm at skabe ikke

blot en fiskerihavn, men også en trafikhavn, har
været at åbne nye havnemæssige muligheder for
det nordvestjydske erhvervsliv i almindelighed,
forekommer det tvivlsomt, om det vil være i
overensstemmelse med denne målsætning at re-
servere så stor en del af den samlede trafik-
havnskapacitet for en enkelt stor virksomhed af
så speciel art som KGH.

Hertil kommer, at der ved udformningen af
Hanstholm havn har måttet træffes et kompro-
mis mellem ønsket om stor mundingsvidde for
at lette besejlingen og lille mundingsvidde
for at give fornøden ro i havnebassinerne. Den
valgte udformning af havnen, der er resultatet
af indgående undersøgelser bl. a. med delta-
gelse af erfarne lodser, kan derfor ikke — ind-
til praktiske erfaringer måtte vise noget andet
- forventes at gøre det muligt at besejle havnen
under alle vejrforhold med skibe af den type,
som KGH forventer at benytte.

Fordelen for KGH ved at anvende relativt
store skibe er så betydelig, at det ville være sær-
deles kostbart for virksomheden, såfremt man
af havnemæssige årsager skulle gå ned i stør-
relse. Ventetid uden for havnen på grund af
uroligt vejr vil være forbundet med merom-
kostninger og kan tillige indebære en risiko
for forsyningssituationen i Grønland, ikke
mindst i distrikter, som på grund af isen kun
kan besejles en ganske kort periode hver som-
mer, hvorved dog skal bemærkes, at vejrfor-
hold, som kan skabe vanskeligheder for besej-
ling af Hanstholm havn med store skibe, især
må påregnes at forekomme uden for sommer-
perioden.

Udvalget finder, at sikker besejling af ud-
skibningshavnen med store skibe under alle
vejrforhold må tillægges stor betydning for
KGH's virksomhed og dermed for hele det
grønlandske samfund.

Under hensyn til de ovennævnte for-
hold finder udvalget ikke at kunne anbefale,
at KGH's udskibningsvirksomhed flyttes til
Hanstholm havn.

Ålborg havn har tilbudt det i bilag 7 med
rødt indrammede område mellem østhavnsbas-
sinet, som ventes færdigt til brug omkring 1. maj
1967, og den kommende Limfjordstunnel. Om-
rådet er på ialt 35.700 m2, hvoraf kajgaderne
forventes at ville udgøre 4.700 m2.

Herudover vil KGH, såfremt man ønsker
det, kunne leje det med grønt indrammede
bagareal, som er på 4.400 m2. Den samlede
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kaj længde er på ca. 345 m, heraf 215 m ved
østhavnsbassinet og 130 m ud mod fjor-
den. Vanddybden vil blive 9,5 m ved begge
kajer.

Indtil tunnelarbejdet, formentlig den 1. juni
1969, er afsluttet, vil fjordbolværket og ca. 2/s
af havnearealet ifølge ekspropriationskendelse
være beslaglagt som arbejdsplads for arbejdet
med anlæg af Limfjordstunnelen. De i bilaget
viste jernbanespor, spor for kraner samt pak-
huse er indtegnet af Ålborg havnevæsen som
illustration af, hvordan arealet eventuelt til sin
tid kan tænkes udnyttet.

De samlede investeringer i de til KGH ud-
valgte arealer (inkl. vej- og sporanlæg) er af
Ålborg havnevæsen skønsmæssigt opgjort til ca.
7 mill. kr.

Ålborgs havnedirektør har i en redegørelse
til udvalget om arealmulighederne for KGH i
Ålborg påpeget, at det - såfremt disse arealer
måtte blive fundet utilstrækkelige - vil kunne
lade sig gøre at frembringe arealer og havne-
anlæg i ethvert ønsket størrelsesforhold østpå
i området ved Romdrup å. Havnen har her
inden for de seneste år opkøbt 155 ha jord
langs kysten. Der kan dog ikke på nuværende
tidspunkt gives terminer for færdiggørelsen af
disse anlæg eller oplysninger om omkostnin-
gerne.

Såfremt den forventede stigning i gods-
mængderne til Grønland kan klares ved ud-
skibning fra andre havne end hovedudskib-
ningshavnen i spidsbelastningsperioden om
sommeren, må det tilbudte areal i østhavnen
imidlertid anses for tilfredsstillende for KGH.
Kaj længden svarer ganske vist ikke helt til det
opstillede krav om ca. 400 m kaj, men med
hensigtsmæssig indretning vil ekspeditionska-
paciteten dog efter alt at dømme kunne blive
større end den, der kan tilvejebringes på Han-
delens nuværende plads.

Der vil andetsteds i Ålborg havn kunne sik-
res KGH plads til oplægning af skibe.

Den officielle besejlingsdybde for sejlløbene
fra Kattegat ind til havneområdet (over Hals
Barre) er for tiden 7,8 m, svarende til en fak-
tisk vanddybde på 8-8V2 m. Et underudvalg
under havnelovskommissionen behandler for
tiden spørgsmålet om forøgelse af besejlings-
dybden til 9,2-9,5 m.

Isbryderassistance kan være nødvendig under
længere frostperioder, men det kan ikke anses
for noget større problem, og besejlingsforhol-
dene kan betegnes som tilfredsstillende.

I Nørresundby havn er alle araler udlejet, og
der er gennem længere tid foretaget bundun-
dersøgelser med henblik på en havneudvidelse.
Der er ikke plads til udvidelsen inden for køb-
stadens grænser, men Nørresundby byråd har
indgået overenskomst med sognerådet i nabo-
kommunen Sundby-Hvorup, hvorefter der i
denne kommune er udlagt ca. 140 ha til frem-
tidige havne- og industriområder. En del af
disse arealer ejes stadig af private lodsejere,
medens en del tilhører Nørresundby og Sund-
by-Hvorup i form af et kommunalt fælleseje.

Inden for det kommende havneområde, der
er vist i bilag 8, vil KGH selvsagt kunne få al
den plads, man har brug for, og der vil ved
projekteringen af anlægget kunne tages alle
hensyn til KGH's ønsker, f. eks. ønsket om en
lang, lige kaj strækning.

Udgiften til etablering af et havneanlæg
svarende til de opstillede specifikationer skøn-
nes at være af størrelsesordenen 6-8 mill. kr.
Heri er ikke medregnet sporbetjening af area-
lerne. Nørresundby-Sæby jernbanen nedlægges,
og der må derfor eventuelt anlægges en ny
sporforbindelse langs fjorden til den nye havn.

Med hensyn til vanddybde og besejlingsfor-
hold vil forholdene være de samme som i
Ålborg. Det må understreges, at planerne for
det nye havneareal endnu er på et rent forbe-
redende stade. Der er kun foretaget geotekni-
ske undersøgelser af bundforholdene, og de
kommende industri- og havnearealer henligger
stadig som landbrugsjord. Der kan ikke gives
nogen tidstermin for havneanlæggets opførelse.

For Frederikshavns vedkommende er frem-
lagt flere alternative placeringsmuligheder, der
dog alle forudsætter udvidelse af havnen. Fre-
derikshavn byråd gjorde allerede i november
1963, d.v.s. før udvalgets nedsættelse, i en hen-
vendelse til regering og folketing opmærksom
på muligheden for at flytte KGH til Frede-
rikshavn og anførte i denne forbindelse, at der
ved udvidelse af mellemkajen ved østre inder-
havn kunne fremskaffes et areal på 11.000 m2

med en 265 m lang kaj. Da dette areal ville
være helt utilstrækkeligt, er der senere udar-
bejdet 2 andre forslag til placering. Det ene
bygger videre på forslaget af november 1963,
idet det blot forslås at supplere med forskel-
lige mindre kaj strækninger og havnearealer,
medens det andet går ud på en udvidelse af
fiskerihavnen mod øst og uddybning af denne
havns forhavn til de ønskede 8 m, jfr. bilag 9-
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Den sidstnævnte løsning, der vil give et sam-
let havneareal på 53.000 m2 og to kajstræk-
ninger på henholdsvis ca. 175 og ca. 250 m,
vil afgjort være den mest tilfredsstillende for
KGH, og da den ifølge oplysninger fra Mini-
steriet for offentlige Arbejder ikke vil indebære
væsentligt større anlægsomkostninger end løs-
ningen med flere, adskilte delarealer og kaj-
strækninger, er udvalget af den opfattelse, at
man ved eventuel udflytning til Frederikshavn
må vælge denne.

Anlægsomkostningerne er skønsmæssigt an-
slået til 6,5 mill. kr. ekskl, sporbetjening af
arealet, der i givet fald vil kræve opfyldning af
et hjørneareal ind til det, der er tænkt frem-
skaffet til KGH ved havneudvidelse. Di-
striktsingeniøren i Frederikshavn har over» for
udvalget oplyst, at en realisering af udvidelses-
planerne vil kunne ske i løbet af IV2—2 år.

Såfremt KGH måtte få brug for et større
areal end det nævnte, vil et sådant kunne frem-
skaffes, idet udvidelsesmuligheder foreligger.

Der vil formentlig, f. eks. i fiskerihavnen,
kunne skaffes oplægningsplads til fiskerbåde,
der skal klargøres før opsendelse til Grøn-
land.

Havnens beliggenhed betyder, at isvanskelig-
heder kun sjældent forekommer, og besejlings-
forholdene må i det hele taget betegnes som
gode.

I Esbjerg havn findes for øjeblikket ingen
ledige kajer og arealer, der vil kunne tilfreds-
stille Handelens krav. En realisering af de fore-
liggende udbygningsplaner for den nuværende
trafikhavn vil imidlertid give gode muligheder
for placering af KGH. Planerne går ud på op-
fyldning af den i bilag 10 med rødt indram-
mede del af trafikhavnen. Det samlede kaj areal
vil her blive på over 100.000 m2, hvoraf KGH
skulle have mulighed for at få så meget, man
har brug for, f. eks. den trediedel af kajen, der
ligger nærmest havneindsejlingen, hvilket ville
give en samlet kaj længde på knap 400 m.
Vanddybden i trafikhavnen er 8 m ved middel-
springtidslavvande.

Hele udbygningen forventes incl. kaj gader,
sporanlæg m.v. at ville koste ca. 18 mill. kr., og
etableringen vil - når de nødvendige bevillin-
ger foreligger - efter havneingeniørens opfat-
telse kunne ske på 2-21/2 år.

Efter gennemførelsen af trafikhavnsprojektet
er der i Esbjerg planer om yderligere navneud-
videlser syd for det nuværende havneområde.

Der kan formentlig i fiskerihavnen skaffes
oplægningsplads for mindre fartøjer.

Esbjerg havn er isfri, og besejlingsforhol-
dene er gode.

2. Arbejdskraft.
KGH beskæftiger som omtalt i kapitel II ca.

400 tjenestemænd og funktionærer, ca. 100
ugelønnede håndværkere, pakhusarbejdere m.v.
og et stort, men stærkt varierende antal dagløn-
nede havnearbejdere (op til 110) på Hande-
lens plads. Hertil kommer, at der på Handelens
skibe beskæftiges ca. 200 besætningsmedlem-

mer.
Såfremt alle KGH's funktioner flyttes til

en provinshavn, må man regne med, at KGH
her skal have et nogenlunde tilsvarende per-
sonel, medens en delvis udflytning, der inde-
bærer, at administrations- og regnskabsfunk-
tionen bliver i København, vil medføre, at kun
godt halvdelen af tjenestemands- og funktio-
nærgruppen skal flyttes.

Hvor stor en del af KGH's nuværende per-
sonel, der vil være villige til at flytte med ved
en eventuel udflytning af virksomheden til en
provinshavn, er det vanskeligt at sige noget
om. Det vil utvivlsomt være ret afhængigt af,
til hvilken by udflytningen sker, men selv ved
udflytning til en relativ stor og attraktiv pro-
vinsby vil virksomheden næppe under den nu-
værende arbejdsmarkedssituation kunne fast-
holde mere end en begrænset procentdel af sit
nuværende personale.

Dette vil givetvis i en overgangsperiode med-
føre væsentlige gener for virksomheden, spe-
cielt hvis der skal skaffes erstatning ikke blot
for kontorfunktionærer og arbejdere, men også
for mere overordnede tjenestemænd og funktio-
nærer, der har været knyttet til virksomheden
i mange år og har et indgående kendskab til
grønlandske forhold. Ikke mindst med henblik
på denne gruppe må der efter udvalgets opfat-
telse foretages en undersøgelse af mulighederne
for at fastholde medarbejderne ved en udflyt-
ning, før takten for en eventuel udflytning
fastlægges.

En sådan undersøgelse vil have betydning for
valget mellem hel eller delvis udflytning, idet
der som nævnt i kapitel II ikke er væsentlige
ulemper ved udflytning alene af transport-,
indkøbs- og salgsfunktionerne, medens admini-
strations- og regnskabsfunktionerne forbliver i
København.
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For så vidt angår håndværkere, pakhusar-
bejdere og yngre kontorfunktionærer vil der
næppe opstå de helt store problemer for KGH
i forbindelse med en udflytning, selv om hoved-
parten af KGH's nuværende personale inden
for disse kategorier vælger at søge anden be-
skæftigelse i København frem for at flytte.

Der er ganske vist ikke i nogen af de byer,
hvortil udflytning overvejes, ledighed af betyd-
ning undtagen i vintermånederne, men erfarin-
gerne synes at vise, at den geografiske mobilitet
er så stor, at KGH's behov inden for disse per-
sonalegrupper ret let vil kunne dækkes, i hvert
fald hvis udflytning sker til en by som Esbjerg,
Frederikshavn eller Ålborg-Nørresundby. For så
vidt angår behovet for pakhusarbejdere, vil det
formentlig gå særlig let, idet der i Nord- og
Vestjylland er en ret betydelig vinterarbejdsløs-
hed blandt ufaglærte i landdistrikterne, således
at et tilbud om fast arbejde må antages at væk-
ke stor interesse. Antallet af lager- og pakhus-
arbejdere under D.A.S.F'.s afdelinger var ifølge
oplysninger fra Arbejdsministeriet pr. 1. april
1966 1140 i Ålborg-Nørresundby-området, ca.
700 i Esbjerg og 136 i Frederikshavn.

Med hensyn til KGH's behov for havnear-
bejdere er problemet væsentlig større, idet virk-
somheden på grund af det stærkt varierende be-
hov ikke blot sæsonmæssigt, men også fra dag
til dag vil have betydelig økonomisk fordel af
med kort varsel at kunne skaffe det nødvendige
antal arbejdere uden at knytte dem fast til virk-
somheden. Dette har som omtalt i kapitel II
hidtil været muligt i København, men det vil
næppe i samme grad kunne lade sig gøre selv
i store provinshavne som Esbjerg, Ålborg, Nør-
resundby og Frederikshavn og formentlig slet
ikke i Hanstholm, hvor KGH kunne blive den
eneste virksomhed, der anvendte et større antal
havnearbejdere.

Ved eventuel placering i Hanstholm må KGH
derfor tiltrække havnearbejdere andre steder
fra og eventuelt ufaglærte arbejdere fra oplan-
det i det omfang, optræning kan gennemføres,
og betingelsen for, at dette vil være muligt, kan
være et løfte om fast arbejde. Hvor mange hav-
nearbejdere, der må knyttes fast til virksomhe-
den, vil afhænge af økonomiske overvejelser,
hvor tidstabet for skibene ved ventetid og lang-
sommere ekspedition stilles over for de yderli-
gere havnearbejderlønninger, der er nødvendi-
ge, såfremt man i mindre grad søger at ud-
jævne beskæftigelsen. Det må, som følge af de
meget store omkostninger ved at lade et skib

ligge stille, på forhånd formodes, at resultatet
af sådanne beregninger vil være, at det vil være
fordelagtigt at ansætte et antal havnearbejdere
næsten svarende til det maximale behov i årets
løb, dog således at spidsbelastning i meget kor-
te perioder, f. eks. som følge af forsinket eller
fremrykket skibsanløb i forhold til sejlplanen,
søges klaret ved fremskaffelse af havnearbejde-
re fra andre byer, og, såfremt dette ikke lykkes,
ved at lade skibet ligge lidt længere i havn på
trods af omkostningerne herved.

Der er i denne forbindelse set bort fra mu-
ligheden af at få fjernet de skarpe faggrænser
mellem havnearbejdere og lager- og pakhusar-
bejdere, således at lager- og pakhusarbejdere kan
pålægges at hjælpe med losning og lastning,
når det er nødvendigt, og havnearbejderne be-
skæftiges ved lager- og pakhusarbejde, når der
ikke er andet at lave. Såfremt en sådan ordning
kan etableres, evt. ved lokale overenskomster,
vil det ikke mindst i en mindre by som Hanst-
holm være en væsentlig fordel for KGH.

I Ålborg, Nørresundby, Esbjerg og Frede-
rikshavn må KGH's muligheder for at dække
behovet for havnearbejdere uden at knytte dem
fast til virksomheden bedømmes som betydelig
bedre end i Hanstholm, idet der i disse byer er
mulighed for samarbejde med andre store virk-
somheder om udnyttelse af arbejdsstaben, der
ifølge oplysninger fra Arbejdsministeriet pr. 1.
april 1966 var på ialt 353 i Ålborg og Nørre-
sundby, ca. 200 i Esbjerg og 145 i Frederiks-
havn.

Selvom disse samarbejdsmuligheder på for-
hånd må forventes at være ret gode, idet det
over for udvalget er oplyst, at den travleste tid
i de pågældende havne er forår og efterår, me-
dens der om sommeren, hvor KGH har brug for
særlig mange havnearbejdere, normalt er nogen
ledighed, må der givetvis ske en væsentlig for-
øgelse af antallet af havnearbejdere i de på-
gældende havne, hvis KGH flyttes dertil, og
om det kan ske uden at sikre arbejderne nogen-
lunde jævn beskæftigelse året rundt kan være
tvivlsomt.

I denne forbindelse må det nævnes, at KGH
har behov for trænet arbejdskraft til den ret
krævende stykgodsekspedition, og derfor lige
så lidt kan være tjent med jævnligt at måtte an-
vende eventuelle ledige inden for andre grup-
per af ufaglærte, f. eks. fra de omkringliggende
landdistrikter, som med at måtte lade skibene
ligge stille, fordi der ikke kan skaffes havne-
arbejdere.
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KGH kan derfor ved eventuel udflytning til
Esbjerg, Ålborg, Nørresundby eller Frederiks-
havn blive nødt til, eventuelt i samarbejde med
andre virksomheder, at gå ind i en ordning, der
sikrer havnearbejderne beskæftigelse året rundt,
for at være sikker på altid at kunne skaffe det
nødvendige antal kvalificerede folk.

Et særligt arbejdskraftspørgsmål opstår i for-
bindelse med de anlægsarbejder, der må fore-
tages i forbindelse med udflytningen. Udvalget
må imidlertid på baggrund af de mange ek-
sempler på, at mobiliteten på arbejdsmarkedet er
så betydelig, at selv meget store private og of-
fentlige engangsinvesteringer har kunnet gen-
nemføres planmæssigt uden at efterlade et lo-
kalt arbejdsløshedsproblem1), være af den op-
fattelse, at anlægsopgaverne også i dette tilfæl-
de vil kunne løses uden større vanskeligheder,
uanset til hvilken by man eventuelt vælger at
flytte KGH. Det kan i denne forbindelse næv-
nes, at de 200 mand, der er beskæftiget med
havnebygningen i Hanstholm, ret let har kun-
net skaffes.

3. Vareforsyning og transport.
Det må som omtalt i kapitel II påregnes, at

en flytning af vareindkøbsfunktionen til Nord-
eller Vestjylland kan ske uden nogen væsentlig
ændring i prisen for de varer, der indkøbes til
forsendelse til Grønland, og at eventuelle ulem-
per ved flytning af produktions- og salgsafde-
lingen må antages at være af midlertidig ka-
rakter.

Både med hensyn til vareindkøb og afsætning
af grønlandske produkter må dog gælde, at pla-
cering i eller i nærheden af en større by vil
indebære visse fordele, og at også gode trafik-
forbindelser har betydning. I denne forbindelse
kan f. eks. nævnes, at KGH i København har
gode muligheder for at trække på leverandører-
nes lagerplads, og sikkert også ville have visse
muligheder i så henseende i en større provinsby
som Ålborg-Nørresundby eller Esbjerg og må-
ske også i Frederikshavn, mens man i hvert fald
i Hanstholm, hvor der er langt til den nærmeste
by med stort vareudvalg og ingen jernbanefor-
bindelse, måtte regne med at skulle have væ-
sentligt større varelagre, og dermed større sam-
let pakhuskapacitet.

1) Jfr. i denne forbindelse eksemplerne på side
24 i 1. betænkning fra udvalget vedr. udflytning af
statsinstitutioner.

4. Konklusion.
Der er efter udvalgets opfattelse ikke set ud

fra funktionelle synspunkter væsentlige hin-
dringer for at flytte KGH til enten Ålborg,
Nørresundby eller Esbjerg på et tidspunkt, hvor
de nødvendige havneudvidelser i den eventuelle
tilflytterby kan være gennemført.

Udflytning til Frederikshavn vil forment-
lig medføre noget større problemer, specielt
hvad angår arbejdskraft og vareforsyningsfor-
hold, og disse hensyn taler i endnu højere grad
mod udflytning til Hanstholm.

C. Finansielle problemer i forbindelse med
hel eller delvis udflytning.

Vurderingen af de finansielle problemer i
forbindelse med eventuel udflytning støder på
mange vanskeligheder, hvoraf en af de største
er, at det er umuligt at vide med større sikker-
hed, hvor meget pladsen i København, der har
været i Den kgl. grønlandske Handels eje i
næsten to hundrede år, vil kunne indbringe ved
eventuelt salg. Ved en pr. 1. august 1966 fore-
taget omvurdering er ejendomsværdien af vur-
deringsmyndighederne ansat til 16,5 mill. kr.,
heraf knap 4,6 mill. kr. i grundværdi. Køben-
havns Havnevæsen har imidlertid anslået vær-
dien af havneareal og bolværker til 6,2-7,8 mill,
kr., og udvalget mener bl. a på baggrund heraf
ikke at kunne udelukke, at handelsværdien vil
være væsentligt større end den ansatte ejen-
domsværdi.

Ved en eventuel delvis udflytning, hvor
KGH s administrations- og regnskabsfunktioner
bliver i København, opstår spørgsmålet om,
hvorvidt disse funktioner fortsat skal varetages
fra Handelens plads, eller det vil være fordel-
agtigt at afhænde hele KGH's plads, inkl. byg-
ninger, og opføre, købe eller leje kontorloka-
ler andetsteds i byen. Dette spørgsmål kan for-
mentlig kun afgøres under konkrete salgsfor-
handlinger.

Såfremt de eksisterende kontorlokaler på
Handelens nuværende plads ved salg i tilknyt-
ning til den øvrige del af anlægget kan ind-
bringe så høj en pris, at det vil være fordelag-
tigt at skaffe kontorlokaler andetsteds, må det
rent umiddelbart forekomme sandsynligt, at
fuldstændig udflytning fra et finansielt syns-
punkt må foretrækkes for delvis udflytning,
idet prisen på kontorlokaler gennemgående er
mindre i provinsen end i København. I 1. be-
tænkning fra Udvalget vedrørende udflytning
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af statsinstitutioner, hvor virkningerne på inve-
steringer og driftsudgifter af en udflytning i
kap. 3 er behandlet i mere generel form end
her, beregnes forskellen mellem anskaffelsesom-
kostningerne for statsbygninger i hovedstaden
og provinsen dog kun at være nogle få procent.

Da det som følge af usikkerheden med hensyn
til omfanget af KGH's fremtidige virksomhed,
mulighederne for at opnå fordele ved udskib-
ning fra flere pladser samtidig og hele den al-
mindelige udvikling på transportområdet, er
umuligt at forudsige, hvor store investeringer
man ved eventuel hel eller delvis udflytning vil
vælge at foretage i havneanlæg, pakhuse og kon-
torer samt servicelokaliteter som folkerum, mar-
ketenderi, værksteder m. v., har udvalget alene
beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvad det
ved eventuel udflytning vil koste at tilvejebrin-
ge anlæg af nogenlunde samme størrelsesorden,
som KGH for øjeblikket har til rådighed i Kø-
benhavn. En sådan beregning, hvori alle de
mange forskelligartede fremtidsperspektiver for
grønlandstrafikken negligeres, kan naturligvis
kun blive af begrænset værdi til belysning af de
investeringsmæssige konsekvenser af en even-
tuel udflytning, men sammenholdt med den
skønnede værdi af Handelens nuværende plads
er resultatet dog ikke uden interesse.

Det må indledningsvis nævnes, at KGH ikke
som i København ved eventuel udflytning vil
blive ejer af havneareal, bolværker m. v., men
kun af pakhuse og andre bygninger på arealet.
Såfremt udflytning sker til Esbjerg, Frederiks-
havn eller Hanstholm, d.v.s. til en statshavn, er
dette forhold fra et finansielt synspunkt uden
betydning, idet investeringsudgiften i forbindel-
se med tilvejebringelse af havneareal, bolvær-
ker og andre faciliteter afholdes af statskassen,
uanset om havnen eller KGH står anført som
ejer, medens betaling af havneafgifter alene får
karakter af posteringer på henholdsvis KGH's
og den pågældende havns statsregnskabskonti.
Hvis KGH flyttes til Ålborg eller Nørresund-
by, vil udgifter til investeringer i havneanlæg
blive afholdt af den pågældende havn, medens
der til gengæld fremover må anvendes stats-
midler til betaling af arealleje, havne- og bro-
takster m. v.

Investeringsudgiften i forbindelse med til-
vejebringelse af havneanlæg, svarende til de af
udvalget som arbejdshypotese opstillede specifi-
kationer, skønnes i såvel Ålborg og Nørresund-
by som i Frederikshavn at være af størrelses-
ordenen 6-8 mill. kr. I Esbjerg og Hanstholm

indgår opførelsen af det havneanlæg, KGH
eventuelt skal overtage, i større samlede pro-
jekter. I Esbjerg vil den planlagte havneudvi-
delse koste omkring 18 mill. kr., og da KGH
som tidligere nævnt formentlig ville have brug
for omkring V3 af dette areal, må investerings-
udgiften her antages at være nogenlunde den
samme som i Ålborg, Nørresundby og Frede-
rikshavn. En fordeling af den samlede anlægs-
udgift for Hanstholm havn på de enkelte hav-
neafsnit måtte blive rent skønsmæssig, men man
ville under alle omstændigheder nå til et væ-
sentligt højere tal end i de øvrige byer.

Hvorvidt det fra et finansielt synspunkt vil
være fordelagtigt at vælge udflytning til Ål-
borg eller Nørresundby frem for til en af stats-
havnene for dels at undgå udgiften til havne-
investeringer, dels fremtidige udgifter til ved-
ligeholdelse, må naturligvis især afhænge af,
hvor store areallejer, havne- og brotakster der
fremover må betales. Dette kan imidlertid van-
skeligt forudses, da det i høj grad afhænger af
udviklingen i godsomsætningen til Grønland
fremover. Med KGH's nuværende omsætning
og de gældende havne- og brotakster i Ålborg
kan beløbet anslås til ca. 600.000 kr. årligt,
heraf 200.000 kr. i arealleje.

Udvalget har bl. a. til brug ved vurderingen
af bygningsinvesteringerne ved eventuel udflyt-
ning indhentet en udtalelse fra arkitekt- og in-
geniørfirmaerne Tyge Holm & F. Grut og B.
Højlund Rasmussen, der har opført KGH's nye-
ste pakhus og således har et godt kendskab til
KGH's virksomhed.

Arkitektfirmaet giver efter en nøje gennem-
gang af de eksisterende pakhuse og deres an-
vendelighed udtryk for den opfattelse, at man
i et nyere og mere hensigtsmæssigt udformet
byggeri - helst i ét plan - ville kunne opnå en
kapacitet svarende til de nuværende 13.700 m2

med et areal på knap 12.000 m2. Det fremhæ-
ves dog samtidig, at KGH ved eventuel ud-
flytning - alt efter til hvilken by udflytning
sker — vil have behov for større salgsvarelagre
end i København, fordi man ikke i så høj grad
kan påregne at kunne trække på leverandørernes
lagerplads, og at det også kan blive nødvendigt
for KGH at opføre eget fryserum. Det fore-
slås, at man som følge heraf kalkulerer med et
samlet pakhusareal på 15.500 m2, heraf 1.000
m2 fryserum.

Af servicelokaliteter regner arkitektfirmaet
med folkerum og marketenderi på i alt 1.050
m2 og værksteder, truckgarager m. v. samt var-
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mecentral på i alt 1.100 m2. Dette er væsentligt
mindre, end KGH råder over på Handelens
plads, hvilket bl. a. skyldes, at KGH næppe ved
eventuel udflytning som i København vil ind-
rette eget skibstømrerværksted.

KGH råder som nævnt i kap. IV over et sam-
let kontorareal på knap 10.000 m2, hvoraf
2.750 m2 er lejede arealer uden for Handelens
plads. Ved udflytning af hele KGH's virksom-
hed må man formentlig regne med, at man i
tilflytterbyen vil have behov for kontorarealer
af lignende størrelsesorden. Ved udflytning al-
ene af transport-, indkøbs- og salgsfunktionerne
må behovet for kontorarealer antages at fordele
sig nogenlunde ligeligt på tilflytterbyen og Kø-
benhavn.

Ved fuldstændig udflytning af hele KGH's
virksomhed vil de samlede bygningsinvesterin-
ger formentlig — selv om man undlader at tage
hensyn til, at stigende godsomsætning må an-
tages at betyde, at KGH på det eventuelle ud-
flytningstidspunkt må have større bygningsmæs-
sige faciliteter, end man råder over nu - an-
drage et beløb på omkring 30-35 mill. kr.,
hvilket sammen med de ca. 7 mill. kr. til hav-
neanlæg giver et samlet investeringsbeløb af
størrelsesordenen 40 mill. kr., d.v.s. noget mere
end det dobbelte af, hvad KGH's nuværende
plads er sat til i ejendomsværdi. Ved denne
sammenligning er dog ikke taget hensyn til, at
KGH i København som nævnt dækker godt 1J^
af behovet for kontorarealer ved leje af lokaler,
som ved udflytning vil kunne overtages af an-
dre, og heller ikke til den forøgelse af værdien
af Handelens plads, der vil følge af de i kap.
IV omtalte anlægsarbejder i 1966 og 1967. løv-
rigt må det understreges, at der i sammenlig-
ningen indgår en lang række elementer af en
skønsmæssig karakter, og at den ikke har større
relevans, hvis stigende godsmængder og over-
gang til containertrafik medfører, at Handelens
nuværende plads bliver uegnet til brug for
KGH, og at man på den nye udskibningsplads
må råde over havneanlæg og bygninger med en
helt anden dimensionering end forudsat ved be-
regningen af investeringsbeløbet.

De driftsøkonomiske konsekvenser af en
eventuel udflytning kan lige så lidt som de in-
vesteringsmæssige bedømmes med større sik-
kerhed.

Der er næppe tvivl om, at driftsomkostnin-
gerne i de år, flytningen står på, vil være eks-
traordinært høje, bl. a. som følge af udgifter
til transport og kommunikation mellem Køben-

havn og virksomhedens nye hjemsted og udgif-
ter i forbindelse med ansættelse og oplæring af
nyt personale til erstatning for de, der ikke har
ønsket at flytte med.

Da personaleproblemerne som nævnt må an-
tages at blive mindst ved udflytning til en rela-
tivt stor provinsby, må udflytning til Ålborg-
Nørresundby-området eller Esbjerg formodes at
give færrest ekstraomkostninger i overgangs-
perioden under og lige efter en eventuel ud-
flytning.

På længere sigt kan det antages, at drifts-
omkostningerne kan blive noget lavere i en pro-
vinsby, end de ville have været ved förbliven i
København. I den forbindelse er der måske
især grund til at nævne det noget lavere løn-
niveau i provinsen og den ganske vist beskedne
besparelse i sejltid ved eventuel placering i
Nordjylland, jfr. kap. II, side 12. Der er hel-
ler ingen tvivl om, at en mere hensigtsmæssig
udformning af havneanlæg, pakhuse m. v. end
på KGH's nuværende plads vil påvirke omkost-
ningerne i nedadgående retning. Til gengæld
vil der ved en udflytning være andre faktorer,
som må antages at virke i retning af forøgede
omkostninger, f. eks. vanskelighederne ved i en
mindre by at variere antallet af beskæftigede
havnearbejdere, behovet for trods afstanden at
opretholde et nært samarbejde med myndighe-
der og institutioner i København og specielt
ved placering i Hanstholm eller Frederikshavn
forøget afstand til større grossistvirksomheder
med deraf følgende ekstra transport- og lager-
omkostninger.

D. Samfundsøkonomiske, herunder især regio-
nale, virkninger af hel eller delvis udflytning.

En eventuel udflytning af KGH's virksomhed
vil naturligvis medføre langt større investerin-
ger i tilflytterbyen end de statsinvesteringer, der
blev nævnt i det foregående afsnit. Der vil så-
ledes blive behov for et stort antal boliger og
udvidet offentligt servicebyggeri til tilflytterne
fra København og andre dele af landet. An-
lægsaktiviteten i forbindelse med en eventuel
udflytning vil blive forstærket af udflytningens
sekundære virkninger på aktiviteten i området,
og ved udflytning af hele KGH's virksomhed
vil den formentlig alt i alt blive på 100-150
mill. kr.

Samtidig vil investeringstempoet naturligvis
afsvækkes i København, hvor der ved en even-
tuel udflytning frigøres havne- og pakhusarea-
ler, boliger m. v., og det nævnte tal har derfor
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kun interesse som udtryk for størrelsesordenen
af den regionale forskydning i den samlede in-
vesteringsaktivitet, der vil være resultatet af en
eventuel udflytning.

De store investeringer vil i udflytningsperio-
den give anledning til en kraftig beskæftigelses-
og indkomstekspansion i tilflytterområdet.

Af større interesse er dog en eventuel udflyt-
nings mere langsigtede virkninger på indkomst
og beskæftigelse. Dette spørgsmål er undersøgt
af landsplanudvalgets sekretariat, jfr. bilag 11.
Det fremgår af denne undersøgelse, at udflyt-
ning af hele KGH's virksomhed til et større
byområde som Ålborg-Nørresundby må antages
at medføre en befolkningsforøgelse i området
på ca. 2.000 personer. Ved delvis udflytning,
hvor administrations- og regnskabsfunktion for-
bliver i København, reduceres dette tal med ca.
40 c/c. I beregningen er ikke medregnet virk-
ningerne af en eventuel omlægning af KGH's
indkøb af varer til Grønland ved en udflyt-
ning. Disse virkninger er overordentlig vanske-
lige at vurdere, men tænker man sig, at blot
halvdelen af KGH's nuværende indkøb i Kø-
benhavn, der er af størrelsesordenen 100 mill,
kr., flyttes til f. eks. Ålborg, er det klart, at det
selv med forholdsvis lave avancer ved salg til

en stor aftager som KGH kan have en ikke ube-
tydelig virkning på beskæftigelse og indkomst-
dannelse hos grossister og tildels også produ-
center.

Ved udflytning til en mindre by vil den af-
ledte virkning på indkomst og beskæftigelse
blive noget mindre i selve byen og det nærme-
ste opland, idet de begrænsede indkøbsmulig-
heder vil betyde, at virkningen spredes over et
større område, og især til de nærmeste større
byer.

Det er klart, at der for landet som helhed
lige så lidt er tale om nogen større nettovirk-
ning, når man ser på beskæftigelse og ind-
komstdannelse som på investeringsaktiviteten.
En betydelig nettovirkning ville ikke blot for-
udsætte overefterspørgsel efter arbejdskraft i
København, men også egnet ledig og immobil
arbejdskraft i udflytterbyen. Den sidstnævnte
forudsætning er kun i ringe grad opfyldt, og
der vil derfor ved en eventuel udflytning ho-
vedsagelig blive tale om regionale forskydnin-
ger i befolkningsudvikling og økonomisk vækst.

En sådan regional forskydning af aktiviteten
fra København til de områder i provinsen, hvor
aktiviteten er mindst, d.v.s. egnsudvikling, kan
være ønskelig af økonomiske og sociale grunde.
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KAPITEL VI

Sammenfatning

KGH's beliggenhed i København er som
omtalt i kap. I tildels historisk begrundet.

Under analysen af KGH's nuværende orga-
nisation og virksomhed i kap. II fremdrages
dog også aktuelle fordele ved denne beliggen-
hed. KGH's administrationsafdeling har således
behov for hyppige personlige kontakter med
departementet, GTO og forskellige andre stats-
institutioner og udenlandske repræsentationer,
som alle er beliggende i København.

For de andre afdelingers vedkommende er
fordelen ved placering i hovedstaden mere
tvivlsom. Transportafdelingen er således mere
afhængig af gode havne- og pakhusforhold end
af en bestemt geografisk placering. Dog vil et
særligt arrangement i København til varetagelse
af person- og ekspresgodstransporten med fly
vise sig nødvendigt, såfremt transportfunktionen
flyttes fra København.

Salgsafdelingen og en del af indkøbsafdelin-
gen vil kunne fungere på forsvarlig måde ad-
skilt fra transportafdelingen, men det vil dog
ved udflytning af transportafdelingen være en
fordel, at disse to afdelinger flytter med. Be-
tænkelighederne ved en udflytning af indkøbs-
og salgsafdelingerne er imidlertid heller ikke
store, idet de vanskeligheder og ekstraomkost-
ninger, der vil opstå i forbindelse hermed, i det
store og hele må antages at være af midlertidig
karakter og forsvinde, når der er knyttet kontak-
ter til aftagere og leverandører i tilflytterområ-
det. I denne forbindelse spiller det dog en ikke
uvæsentlig rolle, hvortil udflytning sker, idet
placering i eller i nærheden af en større by må
antages at indebære fordele både med hensyn til
vareindkøb og afsætning af grønlandske pro-
dukter, ligesom gode trafikforbindelser vil have
betydning.

Regnskabsafdelingen har kontakt med alle
KGH's forskellige funktioner, men med de
kommunikationsmidler, der rådes over idag, må
denne afdelings placering være af underordnet
betydning. Det forekommer dog mest hensigts-
mæssigt, at afdelingen placeres i forbindelse
med administrationsafdelingen.

Konklusionen på analysen af de enkelte
funktioner og deres indbyrdes sammenhæng er,
at KGH's nuværende organisatoriske form og
varetagelsen af de opgaver, som idag er pålagt
Handelens enkelte funktioner, ikke er til hinder
for, at en udflytning fra København af hele
KGH's virksomhed kan finde sted, ligesom en
delvis udflytning uden væsentlige ulemper vil
kunne praktiseres, i hvilket tilfælde en samlet
udflytning af transport-, indkøbs- og salgsafde-
lingerne bør foretrækkes.

I kap. III behandles spørgsmålet om KGH's
fremtidige virksomhed.

Der redegøres i denne forbindelse for udta-
lelser herom i betænkningen fra Grønlandsud-
valget af I960, hvori der bl. a. gives udtryk for
den opfattelse, at KGH foreløbig må fortsætte
sin virksomhed, og at staten gennem KGH's
virksomhed fortsat må være en betydende fak-
tor inden for det grønlandske erhvervsliv.

Endvidere omtales en af KGH udarbejdet
prognose for godsomsætningen mellem Grøn-
land og den øvrige del af landet i årene frem
til 1975. Ifølge den pågældende prognose, der
bl. a. bygger på G. 60's udviklingsplan for ti-
årsperioden 1966-75, må det forventes, at gods-
omsætningen næsten vil fordobles i perioden
1966-75.

Til slut gøres opmærksom på, at de private
næringsdrivende i de senere år har gjort sig sta-
dig stærkere gældende inden for butikshandel
og produktion i Grønland, og at det ikke kan
udelukkes, at der også på trafikområdet vil ske
en udvikling mod privat drift. Da en samlet
planlægning og gennemførelse af besejlingen
af Grønland må anses for det mest rationelle set
fra et økonomisk synspunkt, forudsættes det
dog, at KGH fremover fører en sådan fragtrate-
politik, at Handelen fortsat dækker den væsent-
ligste del af transportbehovet.

I kap. IV beskrives KGH's nuværende plads
og de eksisterende udvidelsesmuligheder, og i
kap. V mulighederne for og konsekvenserne af
eventuel udflytning.
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Den kraftigt stigende godsomsætning mel-
lem Grønland og den øvrige del af landet har
bevirket, at kapaciteten på Handelens nuværen-
de plads er blevet utilstrækkelig i spidsbelast-
ningsperioden om sommeren, og såvel i 1965
som i 1966 er ca. Vs af lasterne til Grønland
af skibet fra Frihavnen, ligesom der i 1966 som
et forsøg foretages udskibninger til de nord-
grønlandske byer Umanak og Upernavik fra
Ålborg havn.

KGH forventer, at kapaciteten på Handelens
nuværende plads ved forskellige anlægs- og
byggearbejder, der påregnes udført i 1966 og
1967, kan forøges med 50 %. Dette forudsæt-
ter dog muligvis en vis forøgelse af pakhuska-
paciteten. Da der i godsprognosen som nævnt
regnes med, at godsmængderne vil stige med
næsten 100 % inden 1975, kan den kapacitets-
reserve, der herved opnås, imidlertid, selv med
afskibninger fra andre pladser i nuværende om-
fang, kun anses for tilstrækkelig indtil ca. 1970.
Såfremt KGH efter den tid skal udføre sin
virksomhed fra den nuværende plads, vil det
være nødvendigt i stadig stigende omfang at
foretage udskibninger også fra andre pladser i
sommermånederne.

Efter udvalgets opfattelse giver de hidtil ind-
vundne erfaringer ikke tilstrækkeligt grundlag
for en bedømmelse af, om en sådan løsning kan
anses for hensigtsmæssig.

Usikkerheden på dette punkt forstærkes af,
at der for tiden på KGH foretages undersøgel-
ser med henblik på eventuel overgang til con-
tainer-trafik, og at disse synes at vise, at sam-
lede afskibninger fra en enkelt plads er en af
betingelserne for, at der vil kunne opnås be-
sparelser ved denne trafikform. Hvilke krav, en
eventuel overgang til containere i grønlands-
trafikken iøvrigt vil stille til udskibningshav-
nen, kan ikke siges på nuværende tidspunkt, da
det bl. a. vil være meget afhængigt af valget af
container-type. Det må dog anses for særdeles
tvivlsomt, om Handelens nuværende plads ville
være egnet.

Udvalget har på baggrund af de nævnte
usikkerhedsmomenter med hensyn til udviklin-
gen i grønlandstrafikken ikke haft mulighed
for at bedømme dimensioneringen af KGH's
anlæg ved en eventuel udflytning. Efter — som
omtalt i indledningen til betænkningen - at
have begrænset undersøgelserne til at omfatte
mulighederne for flytning af KGH til byerne
Hanstholm, Ålborg, Nørresundby, Frederiks-
havn og Esbjerg, har man imidlertid for at

kunne give havneadministrationen i disse byer
et indtryk af størrelsesordenen af de anlæg,
KGH eventuelt ville have brug for, fundet det
nødvendigt som en arbejdshypotese at opstille
ret præcise tekniske specifikationer og i den
forbindelse valgt at regne med et havneareal
på ca. 32.500 m2 og en samlet kaj længde på
ca. 400 m med en vanddybde på ca. 8 m, hvil-
ket efter udvalgets opfattelse ved hensigtsmæs-
sig placering og udnyttelse af pakhusene skulle
give mulighed for ekspedition af noget større
godsmængder, end der, efter alle udvidelsesmu-
ligheder på Handelens plads er udnyttet, vil
kunne ekspederes herfra. Samtidig har man dog
i erkendelse af, at kravene til udflytningshavnen
højst sandsynligt på udflytningstidspunktet vil
være væsentligt anderledes, haft opmærksomhe-
den henledt på, hvilke videre udvidelsesmulig-
heder der foreligger i de enkelte havne.

Som det fremgår af redegørelsen for havne-
og besejlingsforholdene i Hanstholm, Ålborg,
Nørresundby, Frederikshavn og Esbjerg på si-
derne 21-23, vil det i alle disse byer være mu-
ligt ved gennemførelse af mere eller mindre
omfattende nyanlæg at fremskaffe havne- og
kaj arealer nogenlunde svarende til de opstillede
specifikationer, og investeringerne i forbindelse
hermed synes stort set at ville være lige store
i alle byerne, bortset fra Hanstholm. Også et
eventuelt krav om større havnearealer vil kunne
imødekommes i alle havnene. I Hanstholm vil
dette dog kun kunne ske ved enten yderligere
at begrænse den del af den planlagte trafikhavn,
der kan stilles til rådighed for det private er-
hvervsliv, eller ved at foretage en udvidelse af
trafikhavnen uden for rammerne af de på bilag
6 viste dækkende værker, hvilket formentlig
ville blive særdeles bekosteligt.

Besejlingsmæssigt må forholdene anses for at
være gode i såvel Esbjerg og Frederikshavn
som i Ålborg og Nørresundby. I de 2 sidst-
nævnte byer kan isbryderassistance være nød-
vendig under længere frostperioder, men det
kan ikke anses for noget større problem.

I Hanstholm havn har man endnu ikke det
fornødne erfaringsgrundlag for en sikker be-
dømmelse af besejlingsforholdene. Ifølge op-
lysninger, udvalget har modtaget fra Ministe-
riet for offentlige Arbejder, kan det imidlertid
ikke forventes, at det vil være muligt under alle
vejrforhold at besejle havnen med skibe, som
udnytter den fulde vanddybde.

Da udviklingen inden for grønlandstrafik-
ken går i retning af stadig større skibe, og ven-
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tetiden uden for havnen på grund af uroligt
vejr er forbundet med meromkostninger og må-
ske tillige kan indebære en risiko for forsy-
ningssituationen i de grønlandske distrikter,
som på grund af isen kun kan besejles en kort
periode hver sommer, må hensynet til sikker
besejling af udskibningshavnen med store skibe
i alt.slags vejr tillægges betydelig vægt.

Ikke blot de havne- og besejlingsmæssige for-
hold i tilflytterbyen, men også mulighederne
for at skaffe den fornødne arbejdskraft har be-
tydning for, om KGH efter en eventuel udflyt-
ning vil kunne virke på tilfredsstillende måde.

Problemerne knytter sig i denne forbindelse
især til 2 personalegrupper, nemlig havnearbej-
derne og de overordnede tjenestemænd og
funktionærer, der har været knyttet til virksom-
heden i mange år og har et indgående kend-
skab til grønlandske forhold. For så vidt angår
håndværkere og pakhusarbejdere samt yngre
kontorfunktionærer vil der derimod formentlig
kun i en kort overgangsperiode opstå proble-
mer, selv om hovedparten af KGH's personale
inden for disse kategorier skulle vælge at søge
anden beskæftigelse i København frem for at
flytte til en provinsby.

KGH har på grund af sit stærkt varierende
behov for havnearbejdere ikke blot sæsonmæs-
sigt, men også fra dag til dag - behovet va-
rierer erfaringsmæssigt fra 0-110 — betydelig
økonomisk fordel af med kort varsel at kunne
skaffe det nødvendige antal arbejdere uden at
knytte dem fast til virksomheden. Det har hid-
til været muligt i København, men vil næppe i
samme grad kunne lade sig gøre i en provins-
havn, især ikke i en mindre havn som Frede-
rikshavn eller Hanstholm, hvor muligheden for
samarbejde med andre store virksomheder om
udnyttelse af havnearbejderstaben er begrænset.

Såfremt de eksisterende faggrænser mellem
havnearbejdere og lager- og pakhusarbejdere
kan fjernes, eventuelt ved en lokal overens-
komst, vil dette dog formindske vanskelighe-
derne betydeligt.

Ønsket om ved eventuel udflytning at be-
holde det mere overordnede personale med sær-
ligt grønlandskendskab i virksomheden tilgode-
ses formentlig bedst ved flytning til en større
provinsby. Især med henblik på denne perso-
nalegruppe må der dog efter udvalgets opfat-
telse foretages en undersøgelse af mulighederne
for at fastholde medarbejderne ved en udflyt-
ning, før udflytningstakten fastlægges. En så-
dan undersøgelse kan eventuelt også have be-

tydning for valget mellem hel eller delvis ud-
flytning, idet der som nævnt ikke er væsentlige
ulemper ved udflytning alene af transport-,
indkøbs- og salgsfunktionerne, medens admini-
strations- og regnskabsfunktionerne, der be-
skæftiger ca. halvdelen af tjenestemands- og
funktionærgruppen, forbliver i København.

De finansielle konsekvenser af en eventuel
udflytning kan som omtalt i afsnit C i kap. V
ikke bedømmes med større sikkerhed.

Investeringsudgiften i forbindelse med til-
vejebringelse af havneanlæg og bygninger med
en kapacitet nogenlunde svarende til, hvad
KGH i dag råder over på Handelens plads, i
en af de undersøgte provinshavne anslås til at
være af størrelsesordenen 40 mill. kr. eller no-
get mere end det dobbbelte af, hvad Handelens
plads er vurderet til.

Rent bortset fra den usikkerhed, der knytter
sig til dette skøn, er det imidlertid et spørgs-
mål, hvor stor relevans det har, idet stigningen
i godsmængderne og perspektiverne med hen-
syn til container-trafik som nævnt kan betyde,
at Handelens nuværende plads bliver uegnet til
brug for KGH, og at man på den nye udskib-
ningsplads vil vælge en helt anden dimensione-
ring af havneanlæg og bygninger end forudsat
ved beregningen af investeringsbeløbet.

Hvad driftsomkostningerne angår er der
næppe tvivl om, at disse i de år, hvor en even-
tuel udflytning står på, vil være ekstraordinært
høje, medens det på længere sigt ikke kan ude-
lukkes, at de kan blive noget lavere i en pro-
vinsby, end de ville have været ved förbliven i
København.

Der vil næppe hverken med hensyn til in-
vesterings- eller driftsudgifter være særlig stor
forskel mellem de undersøgte provinshavne.
Dog må det antages, at man ved udflytning til
Hanstholm, hvor der er langt til den nærmeste
by med stort vareudvalg og ingen jernbanefor-
bindelse, må regne med noget større pakhus-
investeringer end ved udflytning til en af de
større byer og også ekstra transport- og lager-
omkostninger.

Lignende synspunkter kan - omend i mindre
grad - gøres gældende med hensyn til Frede-
rikshavn.

Ved udflytning til Ålborg eller Nørresundby
frem for til en af statshavnene undgår staten
udgifter til anlæg og vedligeholdelse af selve
havneanlægget, men må til gengæld fremover
betale arealleje samt havne- og brotakster.

I kap. V omtales til slut de samfundsøkono-
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miske, herunder især de regionale, virkninger
af hel eller delvis udflytning.

En udflytning af hele KGH's virksomhed til
et større byområde som Ålborg-Nørresundby
anslås at ville medføre en befolkningsforøgelse
i området på ca. 2.000 personer. Ved udflyt-
ning til en mindre by vil befolkningstilvæksten
ske ikke blot i selve byen og oplandet, men
også i de nærmeste større byer. Såfremt der
vælges delvis udflytning, hvor administrations-
og regnskabsfunktionerne forbliver i Køben-
havn, reduceres de regionale forskydninger i
befolkningsudviklingen med ca. 40 %.

Udvalget er af den opfattelse, at der ikke,
hverken set ud fra funktionelle eller økonomi-
ske synspunkter, er væsentlige ulemper ved
gradvist at flytte KGH til enten Ålborg, Nørre-

sundby eller Esbjerg på et tidspunkt, hvor de
nødvendige havneudvidelser i den eventuelle
tilflytterby kan være gennemført. Vurderingen
af fordele og ulemper ved en sådan flytning er
imidlertid så afhængig af, hvilken hypotese der
opstilles med hensyn til udviklingen inden for
grønlandstrafikken i de kommende år, og
hvilken vægt der tillægges egnsudviklingssyns-
punkter, at udvalget ikke finder at kunne fore-
tage en afvejning.

Udflytning til Frederikshavn vil efter udval-
gets opfattelse medføre noget større problemer
end udflytning til Ålborg, Nørresundby eller
Esbjerg, hvad angår arbejdskraft og varefor-
syningsforhold, og Hanstholm må i næsten alle
henseender anses for mindre egnet til at mod-
tage KGH end de øvrige byer, undersøgelsen
omfatter.
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Bilag 2

Analyse af indkøbsforholdene for nogle vigtige varegrupper

Analysen omfatter følgende varegrupper:

For det sukker, der leveres til KGH's plads
i København, betales V2 øre i kørselstillæg pr.
kilo. Sukkerfabrikkerne er for tiden ved at op-
føre et nyt centrallager ved Randers, og når
dette lager er færdigbygget, er det tanken, at
det sukker, der anvendes i Jylland, skal distri-
bueres herfra.

Købsprisen for sukker ab fabrik er ens over
hele landet, men leverancen vil blive belastet
med fragt, alt efter destinationsstedets belig-
genhed.

Ad 2. Kiks og biscuits.
Ca. 85 % af disse varer købes i dag fra kø-

benhavnske fabrikker. Det må konstateres, at
der i dag rent faktisk kun er én fabrik, som
synes interesseret i leverance af skibskiks, som
forsendes i et kvantum af 280 tons. I tilfælde
af en eventuel udflytning af KGH's virksom-
hed kan man derfor ikke se bort fra, at denne
varegruppe belastes med en fragtudgift.

Ad 3. Tovværk.
Denne vare indkøbes i dag dels i Køben-

havn, dels i Esbjerg, og da der ingen diffe-
rence er i prisen, vil en eventuel udflytning
hverken bevirke, at varen bliver billigere eller
dyrere.

Ad 4. Cement.
Denne vare leveres fra Jylland, og det kan

derfor påregnes, at i tilfælde af en udflytning

til Jylland vil der kunne opnås en besparelse
i fragtudgiften. Det antages, at prisdifferencen
vil udgøre ca. 51 øre pr. sæk cement eller i alt
ca. 56.000 kr. årligt.

Ad 5. Havregryn.
De grønlandske forbrugere får havregryn le-

veret i flere forskellige pakker, dels i neutral
pose, der fremstilles i Jylland, dels i 2 mærke-
varer, der fremstilles henholdsvis på Sjælland
og Fyn. Mærkevaren fra Sjælland synes i Grøn-
land at være den mest foretrukne, og såfremt
denne skal leveres f. eks. i Nordjylland, må
der, hvis man ser bort fra en ændret konkur-
rencesituation, påregnes en fragtomkostning
på ca. 5 %.

Ad 6. 01 og vand.
Langt den overvejende del af disse varer le-

veres af de to store bryggerier i København.

Ad 7. Mel.
Det kvantum mel, der i dag indkøbes til

Grønland, fremstilles dels på Sjælland, dels på
Fyn med hovedvægten fordelt på fynske møl-
ler, idet det for denne varekategoris vedkom-
mende hidtil har spillet en vis rolle for KGH,
at man her har mulighed for at trække på de
københavnske grossisters lagerkapacitet. Tilsva-
rende faciliteter vil formentlig kunne opnås ad-
skillige steder i provinsen.

Det må antages, at varens indkøbspris ikke
vil blive dyrere, såfremt indkøb finder sted i
provinsen.

Ad 8. Tørmælk.
Den virksomhed, der i dag leverer tørmælk

til Handelen, har 2 fabrikker, beliggende hen-
holdsvis i Nakskov og i Horsens. Den produk-
tion, der aftages i dag, fremstilles i Nakskov.
Det er over for udvalget oplyst, at Ministeriet
for Grønland i fremtiden årligt fra Statens
beredskabslagre vil aftage 400 tons tørmælk til
fordeling blandt personer i Grønland under
15 år.

Denne tørmælk leveres gratis, idet den er et
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led i den udskiftningsplan, som man har ud-
arbejdet for Statens beredskabslagre.

Dette vil formentlig bevirke, at Handelens
salg af tørmælk i Grønland i fremtiden må
forventes at blive mindre, således at denne va-
rekategori ikke fremover vil spille nogen større
rolle.

Ad 9. Kartofler.
Der sælges årligt ca. 1.000 tons kartofler

i Grønland, hovedsageligt sandjordskartofler,

38

indkøbt af en københavnsk grossist på kartof-
felauktionen i Herning.

Kartoflerne transporteres i dag pr. bil til Kø-
benhavn, hvor de sorteres og pakkes i trækas-
ser. I denne forbindelse spiller det en rolle, at
der næsten med hvert skib til Grønland af-
sendes kartofler af varierende mængde og kva-
litet. Såfremt disse kartofler leveres i f. eks. en
nordjydsk havn, vil der fremkomme en trans-
portbesparelse på ca. 2-3 kr. pr. ton.



Den kgl. grønlandske Handel. Bilag 3

Den kgl. grønlandske Handel's salg af grønlandske produkter i 1962

Saltfisk:

Via København til:

Grækenland
Spanien
Italien
Schweiz
Danmark

Tons:

775
393
160
89
13

Transportmåde:

Skib
»

Jernbane (fra Esbjerg)
» » »

Afhentet

Bemærkninger :

Forbrug København

1.430

Fra Grønland til:

Grækenland
Spanien
Italien
England
Canada
Færøerne

2.940
1.050

743
263
367

1.775

Skib
»
»
»
»
»

7.138

Til tørring

Klipfisk:

Via København til:

Brasilien
Jamaica
Trinidad

1.520
4
3

1.527

Skib
»
»

Stokfisk:

Via København til:

Nigeria
Italien
Schweiz
Danmark
Grønland

460
5
1
1

31

498

Skib
»

Lastbil
Afhentet
Skib

Forbrug København

Hellefisk:

Via København til:

Belgien
Danmark
Grønland

130
447

16

593

Skib
Afhentet
Skib

Ca. 3501. forbrug København/
Sjælland. Rest øvrige Dan-
mark

39









Den kgl. grønlandske Handel. Bilag 4

Anvendt arbejdskraft og tid

ved

skibsekspedition

ved

Den kongelige grønlandske Handel's

anlæg i København

1963



• i i



FEBRUAR 1963
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MARTS 1963
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APRIL 1963
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JULI 1963
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AUGUST 1963
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SEPTEMBER 1963
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OKTOBER 1963
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Fordeling af kontorer og lagre Bilag 5
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Bilag 6
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Landsplanudvalgets Sekretariat. Bilag 11

Den afledte indkomst og beskæftigelse ved udflytning af

Den kgl. grønlandske Handel til en af byerne
o

Ålborg-Nørresundby, Esbjerg, Frederikshavn eller Hanstholm

Til belysning af de befolknings- og erhvervs-
mæssige virkninger af Den kgl. grønlandske
Handels udflytning til en af byerne: Ålborg-
Nørresundby, Esbjerg, Frederikshavn eller
Hanstholm er i det følgende foretaget en be-
regning af den afledte indkomst og beskæfti-
gelse, dels under forudsætning af at hele virk-
somheden flytter, dels for det tilfælde at kun
forsynings- og transportfunktionerne udflyttes,
mens resten af virksomheden forbliver i Kø-
benhavn.

I den første betænkning fra udvalget ved-
rørende udflytning af statsinstitutioner (nr.
350 1964) regnes der med, at de samlede ind-
komster i byer med henholdsvis
A: 150-200.000 indb.
B: 20- 40.000 indb.
C: ca. 10.000 indb.
vil stige med
A: ca. 1,5 gange lønudbet. til de udflyttede
B: ca. 1,4 - - - -
C: ca. 1,35 - - -
såfremt staten flytter en institution til byen.

Det forudsættes i det følgende, at Den kgl.
grønlandske Handels placering i byer af den
nævnte størrelsesorden vil have den samme
virkning. Ved fuldstændig udflytning af KGH
forudsættes det endvidere, at:
1) 10 af de 10-20 håndværkere, der beskæf-

tiges ekstra i sæsonen på værkstedet, flytter
med,

2) 1/4 af besætningen (officerer og menige)
på KGH's faste skibe med familie flytter,

3) rengøringen, der for øjeblikket varetages af
35-40 personer med i alt 136 timers ar-
bejde pr. dag, kan klares af ca. 20 personer,

4) lastning/losning kan klares, uden for spids-
belastningsperioden, af 50 havnearbejdere
og 5 stevedores, der alle flytter.

Derefter bliver det samlede antal personer og
den samlede indtægt i mill. kr. hidrørende fra
KGH:

Tabel 1.

370 funktionærer - kontor og adm. .
10 funktionærer - marketenderi .. .
30 håndværkere - værksted
10 håndværkere ekstra—værksted 1)
60 lager- og pakhusarbejdere
15 officerer-KGHs skibe 2)
30 menige-KGHs skibe 2)
20 rengøringsassistenter 3)
50 havnearbejdere 4)
5 stevedores 4)

1964
mill. kr.

8,5
0,1
0,6
0,2
1,3
0,3
0,8
0,4
0,8
0,5

600 personer med en indtægt på . . . 13,5 mill. kr.

Den afledte virkning, der fremkommer, vil
være ensbetydende med en stigning hovedsage-
ligt i servicebefolkningen. Anslår man den gen-
nemsnitlige årlige indkomst til 20.000 kr., vil
beskæftigelsen i de udvalgte byer stige med føl-
gende antal personer:

Ålborg (A)
afledet virkning 0,5 X 13,5 mill. kr. = 6,8
mill. kr., d.v.s. en stigning på 340 beskæftigede
i serviceerhvervene.

Esbjerg f Frederikshavn (B)
afledet virkning 0,4 X 13,5 mill. kr. = 5,4
mill. kr., d.v.s. en stigning på 270 beskæftigede
i serviceerhvervene.

Hanstholm-Thisted *) (C)
afledet virkning 0,35 X 13,5 mill. kr. = 4,7
mill. kr., d.v.s. en stigning på 235 beskæftigede
i serviceerhvervene.

*) Under hensyn til, at afstanden mellem Hanst-
holm og Thisted kun er ca. 20 km, betragtes de to
byer som ét bysamfund i denne og de følgende be-
regninger.
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Ifølge oplysninger fra KGH havde 370
funktionærer i kontor og administration en
samlet familie på 490 personer. Hvad angår de
resterende beskæftigede i KGH samt det af-
ledte antal beskæftigede i serviceerhverv, kan
disses gennemsnitlige familiestørrelse formo-
dentlig lavt ansættes til 2 personer. Der fås
da følgende tal for familie til beskæftigede i
KGH:
490 personer + (600 - 370) = 720 personer.

Forudsættes det, at kun forsynings- og trans-
portfunktionerne flytter, er det ensbetydende
med, at antallet af udflyttede funktionærer re-
duceres fra 370 til 125, hvorimod den del af
det øvrige personale, der er nævnt i oversig-
ten, formodes at være knyttet til de funk-
tioner, der udflyttes. Det samlede antal perso-
ner ved de nævnte funktioner bliver derefter
355 og den samlede årsindtægt beregnet på
basis af lønudbetalingerne i 1964 bliver ca.
7,9 mill.

Herefter skulle den afledte beskæftigelse ved
delvis udflytning af KGH blive:

Ålborg (A)
afledet virkning 0,5 X 7,9 mill. kr. = 4,0
mill. kr., d.v.s. en stigning på 200 beskæftigede
i serviceerhvervene.

Esbjerg/Frederikshavn (B)
afledet virkning 0,4 X 7,9 mill. kr. = 3,2
mill, kr., d.v.s. en stigning på 160 beskæftigede
i serviceerhvervene.

Hansthobn-Thisted (C)
afledet virkning 0,35 X 7,9 mill. kr. = 2,8
mill, kr., d.v.s en stigning på 14O beskæftigede
i serviceerhvervene.

Går man ud fra, at familierne til de 125
funktionærer i alt udgør ca. 160 personer, og at
den gennemsnitlige familiestørrelse for de øv-
rige ansatte i KGH og beskæftigede i service-
erhvervene, som i den foregående beregning
sættes til 2 personer, bliver den samlede fa-
milie til den del af KGH's personale, der ud-
flyttes: 160 + (355 - 125) = 390 personer.

I tabel 2 er givet en oversigt over den be-
folkningsstigning, de udvalgte byer vil få i
tilfælde af henholdsvis fuldstændig og delvis
udflytning:

Tabel 2.

I alt 1790 1025

For at belyse, hvad denne befolkningsstig-
ning vil betyde for de udvalgte byer, er i tabel
3 vist en sammenligning med befolkningen og
befolkningsvæksten i byerne med deres for-
stadskommuner ved henholdsvis fuldstændig
og delvis udflytning:

Ålborg -
Nr.Sundby. 119063 121556 2493 2,1 1,5 0,9
Esbjerg ... 60098 62773 2675 4,5 3,0 1,7
Frederiks-
havn 22522 24147 1625 7,2 7,4 4,4
Hanstholm-
Thisted.... 12461 13367 906 7,3 13,4 7,7

Det fremgår af tabellen, at befolkningsstig-
ningen ved fuldstændig udflytning af KGH
for de to største af de udvalgte byer ligger
væsentligt under væksten i 1960-65. For Fre-
derikshavns vedkommende kommer stigningen
op på højde med væksten i det nævnte femår;
målt med folketallet i Hanstholm-Thisted lig-
ger den godt 50 % over femårsvæksten i disse
byer. Ved delvis udflytning vil kun Hanst-
holm-Thisted få befolkningsforøgelse svarende
til femårsvæksten, hvorimod forøgelsen for de
øvrige byers vedkommende vil udgøre fra lidt
over til lidt under halvdelen af væksten i fem-
årsperioden de pågældende steder.
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Boligbehovet for den befolkningsforøgelse,
en udflytning af KGH vil medføre, kan for de
udvalgte byer skønsmæssigt fastsættes til be-
folkningsstigningen målt i antal husstande.

Tabel 4.

Ålborg-Nr.
Sundby 940 555 94 55,5 951 90
Esbjerg 870 515 87 51,5 564 51
Frederiks-
havn 870 515 87 51,5 254 25
Hanstholm-
Thisted 835 495 83,5 49,5 157 12

Kilde: Statistisk Departemens byggestatistik.
*) Beregnet på basis af en gennemsnitlig lejligheds-

størrelse = 100 m2.

Sammenligner man boligbehovet med den
gennemsnitlige årlige boligproduktion i I960
-64, viser det sig, at behovet ved fuldstændig
udflytning svarer til ca. 1 års boligproduktion
i Ålborg-Nørresundby, ca. IV2 års produktion
i Esbjerg, godt 3 års produktion i Frederiks-
havn, mens det for Hanstholm-Thisteds ved-
kommende svarer til 5-7 års gennemsnitlig
årlig boligproduktion i perioden 1960-64. Ved
delvis udflytning svarer behovet til henholds-
vis godt V2 års, ca. 1 års, ca. 2 års og 3-4 års
gennemsnitlig årlig boligproduktion i perioden
1960-64 de pågældende steder.

At præcisere behovet for offentlige institu-
tioner, som måtte blive en direkte eller indi-
rekte følge af KGH's udflytning, lader sig
næppe gøre. Helt generelt kan det dog påpe-
ges, at sandsynligheden for, at udflytningen
umiddelbart får konsekvenser for udbygningen
af de lokale offentlige institutioner, f. eks. i
form af skoleudvidelser, oprettelse af ny bør-
nehave m.m., er væsentlig større i de mindste
af de udvalgte byer.

Det skal endelig nævnes, at udvalget ikke
har været i stand til, i beregningerne af de be-
folknings- og erhvervsmæssige virkninger af
udflytningen, at inddrage virkningen af en
eventuel forøgelse af KGH's vareindkøb i den
by og dens opland, hvor KGH ville få sit hjem-
sted. Der er dog næppe tvivl om, at denne virk-
ning er stærkt afhængig af byens størrelse, og
at forøgelsen af KGH's indkøb i Ålborg- og
Esbjergområderne vil blive væsentlig større end
i områderne Frederikshavn og Hanstholm-Thi-
sted. Man må endvidere forestille sig, at en
eventuel omlægning af KGH's indkøb ved ud-
flytning til enten Frederikshavn eller Hanst-
holm-Thisted i højere grad vil komme Ålborg-
området end de pågældende byer til gode,
fordi Ålborg i kraft af sin engroshandel og
bredere vareassortiment har væsentlig større
muligheder for at efterkomme KGH's vare-
efterspørgsel end de nævnte byer, hvis afstand
fra Ålborg ikke er længere, end at transpor-
ten vil være af undeordnet betydning i denne
sammenhæng.
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