
La sipo-konstruo igis la piloto-industrio de la alvala Luaro, kiu
naskis aliajn industriajn aktivecojn. La metalurgio anstatauis 
la sukero-rafinadon, motoron de la loka ekonomio gis la fino 
de la Dua Imperio.

En la alvala luara baseno, pli ol tri centoj da uzinoj laborigis
30 000 manlaboristojn en 1900. La metalurgio dungis 60 pro-
centojn de la manlaboristoj, la nura sipo-konstruo 35 procentojn.

2200-aa  jj..cc..

La  militsiparo  regis  la  industrion

La konstruo de la nantaj
helicoj en la Nantaise 

de Fonderies en la jaroj 
1950 -1960.

La Atelieroj kaj Konstruejoj
de Nanto en 1966. Tri rusajn

trolsipojn, el kiuj la Natalia
Kovshova, kaj alian sipon

oni finkonstruis.

La konstruejo Dubigeon en
1978. La varsipon Le Mans

oni ekipas, dum kemisipo
trovigas sur holdo.

LLAA  BBAANNCCOO
Tiun dragsipon kun trogceno,

la konstruejoj Dubigeon
konstruis en 1933 

en Chantenay. Gi longis
32 m-ojn, kaj povis navigi en
akvo profunda de 2,20 m-oj.

En Nanto, la dragsipoj 
permesas forpreni la slimojn

el la riverego.

LLAA KKOONNSSTRUEEJJOOJJ EENNURBAAJJ
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Elflugila vidajo de la Prairie-au-Duc,
tre industria loko en 1919.

Komence de la jaroj 1950 : 7000 laboristoj en Nantes, 
10 000 en Saint-Nazaire okupigis pri la sipo-konstruo ; sed 
la alilanda konkurenco kaj la manko de helpo de la stato, postulis
kunigon de konstruejoj. Ili estis du, kaj nur unu en 1969, t.e.
SA Dubigeon-Normandie. Instalita en Prairie-au-Duc, gi fermigis 
en 1987.

11995500-11998877

Apogeo  kaj  ekfinigo

Duobla lancado 
de la eskortsipoj Cassard
en ACB, kaj Boulonnais
en ACL en 1953.

La eknavigado de la Bougainville, 
la lasta sipo konstuita en Nanto, 
en Dubigeon, la 3-an de julio 1987.
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YYvveess,,  ddeesseeggnniissttoo

« La paso de la tabulo al la komputilo igis vera revolucio. 
Se la plimulto adaptigis kaj venkis sian timon pri novajoj, kelkaj 
rifuzis. Necesas diri, ke la rutinojn oni entute sangis. 

Sur la ekrano, estis malfacile vidi la tuton. Por tion  fari, necesis
printi. Tamen, nepre necesis dekvin jaroj kaj kelkaj nesukcesaj 
provoj antau ol la programaroj estu vere efikaj. La tabulo daurigis
sian servon dum tiu periodo de interstupo. »

Li laboras en strikta kunlaboro kun la ingeniero, cefe de la projekto por
fari la ensemblo-planojn, la ekzekutato-planojn kaj la detalo-planojn 
de la sipo kaj establi la nomenklaturon : tiu tasko antauas la fabrikadon
de la produkto.

La desegnisto devas zorgi por ke la planoj plenumu 
la fabrikado-regulojn de societoj de klasifikado kiel 
la buroo Veritas.

La  desegnisto

La kompetentecoj de desegnisto dum 
la diversaj etapoj de lia kariero lau 

la kolektiva Konvencio de 1957.

Trancisto algustigitas junton
interne de sipo 
en konstruado.

Nitado-tacmento laboranta
interne de la eskortsipo

Guépratte, konstruita en
ACB en 1956.

La muta interkomprenigo
inter slingistoj kaj gruistoj

postulas precizajn gestojn
kaj ciumomentan atenton.

...... LLAA MMEETIIOOJJ AANNKKAAU
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La unua cenero de la laboristoj, la metiisto de selo-strekado estas
unu el la plej tipaj de la sipkonstruo,  kune kun la formisto kaj 
la fero-carpentisto.

Unu bona selo-strekisto devas bone vidi en la spaco. Li kapablas
imagi la definitivan formon de la konstruota objekto. Dank’al sia
bona unua edukigo kaj bona kono de la sipo-teknologio, li ankau
bone majstras la problemojn koncerne la stabilecon de la sipo.

Multe da strekistoj poste laboris en la studo-oficejoj au igis 
subkadroj.

La  strekisto  de  selo

Realigo de la sablonoj por 
la kargosipo Jeanne-Schiaffano
en la strekado-cambro 
de Dubigeon en 1955.

Ekde 1980, la desegnajo
helpita per komputilo 
permesas realigi desegna-
jojn en 2 au 3 dimensioj
helpe de programaro kaj
fari diversajn kalkulojn.

Tiu nova teknologio 
malaperigas la metion 
de selo-strekisto kaj trans-
formas tiun de desegnisto.

DHK  (Desegnajo  Helpita  per  Komputilo)

La studado-oficejo Masinoj
en ACB, unuajn jarojn 1950.
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LLEESS CCHAANNTIIEERSS DAANNSS LLAA VVIILLLLEE

« La konstruejoj, matene, tio estis
vera homamasego. Oni komencis
labori je la 7-a kaj 40 minutoj, kaj

unu-au du-foje semajne, estis 
flugfolia disdonado. »

« La nitisto, oni lin ne nomis nitisto, sed
maristo. Do, matene, kiam li alvenis :

" Bonan tagon, maristo ". Malpermesite diri :
" Bonan tagon, sinjoro ", ah, ne ! Car, 

tiuokaze oni respondis al vi : " Ne trovigas
ci-tie sinjoroj, ni ciuj estas maristoj ". »« Kiam mi " ensipigis " en la entreprenon, ciu

havis sian grandan keston, sed havis preskau
nenion interne de gi. Pli malfrue, miraklo, 

multobla premilo kusis en la ilarujo. Multaj
maljunaj metiistoj havis siajn ilojn, 

kiujn ili mem fabrikis. »

« Fondita de ACL., la " krispo " lernigis la
junajn desegnistojn por ciuj sipkonstruejoj
francaj. Kiel unua por la akcepto-konkurso, 

mi malbone desegnis, sed sciis kalkuli. Tial,
" Dubigeon " dungis min. » 

« Labori en la sipoj, estis tre amike. Tie mi ekkonis
multajn homojn. Post tri au kvar sipoj, vi konis

ciujn knabojn de la konstruejo. » 

« Mi, tio, kion mi pli bedauras, estis tiu solidareco,
tiu kamarado-ceno. Ni laboris en proksimeco, unu

de la alia, kun certa fiero. »
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La  tradicio  de  la  krom-nnomoj

LLAA CCIIUTAAGAA VVIIVVOO
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Gueule d'or
Jojo de Moscou
La tranche
Tête d'horloge
La grenouille
Zizi
La vapeur
Lucky Luke
Le bœuf
Tête sans plume
La chiasse
Cul de dindon
Nid d'andouille
Chien triste
Bout de bite
Gros gorgeon
Zébulon
Marie grosses tétines
Monseigneur
Grand minet
Main molle
Napoléon
Miss Ripolin
Chocolat
La filoche
Le père Bon Dieu
P'tit vélo
La charrue
Pinocchio
Le gangster
Le coupeur de têtes
Le lapin
KGB
Bigoudi
Vise au trou
Milpetitspetons
Le missionnaire
Jim le rouge
Tête de genou
Palpetout
Le p'tit pape
Ronde des heures
La joie
Le pignou

Avait des dents en or
Délégué CGT
Il s'appelait Tanchereau
Hochait toujours la tête
Avait toujours un imper vert
Allait souvent au p'tit coin
Se déplaçait lentement
Avait les jambes écartées
Très trapu
Était chauve
Avait toujours la trouille
Marchait mal
Était naïf
Avait toujours la mine triste
Était très petit
Avait un gros cou
Avait une démarche élastique
Patronne du café d'à côté
S'appelait Lévesque
S'appelait Lechat
Mou à dire bonjour
Habitait à La Roche-sur-Yon
Très maquillée
S'appelait Meunier
Était assez filou
Était très pratiquant
Était simplet
Ancien ouvrier agricole
À cause de son nez
Faiblesses dans sa jeunesse
Ancien d'Indochine
Il s'appellait… Garenne !
Inconditionnel de l'URSS
Peu de cheveux, mais très entretenus
Médecin du travail
Il s'appelait Milpied
S'habillait très strict
Rouquin et leader d'extrême-gauche
N'avait plus de cheveux
Docteur d'un chantier
Secrétaire du CE
Passait toujours à heures précises
Riait toujours
Toujours à se plaindre

En la sipkontruejo, oni uzis krom-nomojn kiuj misformis la familian nomon. Oni elektis la krom-
nomojn kun-rilatoj al karakteraj trajtoj de la persono, al konduto, agmaniero au al fiziko.
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· Post la fermo, granda estas la tento forvisi la pasintecon kreante Internacian Centron 
porkomercaj aferoj en Prairie-au-Duc.

· La eksaj siplaboristoj volas konservi postsignojn permesantajn al la futuraj generacioj 
kompreni la historion de la situo.

· Vivigi la riveregon kaj la maran tradicion nantan estas la celo deklarita de la asocio
Nantes la Bleue (Nanto la Blua) kreita en 1988.

· La asocioj volas ke la publikaj autoritatoj konsciu pri la valoro de la industria nanta 
hereda posedajo. Proksime de la konstruejoj, la stata stacidomo estas savita lastmomente.

11998877-11998899

La  unuaj  volas  cion  gardi,  la  aliaj  cion  forvisi

· Malgrau tiu ekkonsciigo, la konstruejojn de la Prairie-au-Duc oni malmuntas. Sed,
antaue, miloj da eksaj laboristoj kunigas lastfoje en la AP3 la « surdulo-fabriko ». 
Hervé Tougeron enscenigas Otelon de Sekspiro. 

· Tiu ateliero, same kiel la grandega « AP5 » kaj la kovrita sipkelo, konos novan vivon
respektive en Chantenay kaj Lorient.

· La asocioj indignas kontrau la trorapideco kaj la manko de interdiskutado 
akompanantaj tiujn malkonstruadojn.

· La Urbokonsilantaro decidas aceti kaj rehabiliti la malnovan konstruejon de la direkcio
de la Chantiers de la Loire.

11999900-11999933

Malmuntado  kaj  rehabilitado

· La domo de la Homoj kaj teknikoj estas kreita en 1994 kaj instaligas en la konstruejo
kune kun aliaj asocioj.

· La arkitekto Dominique Perrault estas komisiita, unue, por fari studojn koncernantajn 
la tutan rehabilitadon de la Insulo Sainte-Anne. 

· En 1995, naskigas la kolektivo de la heredoposedajaj asocioj pri-industriaj kaj-maraj,
kiu interesigas por la estigo de la Insulo de Nanto, vorto inventita en 1995. 
Gi plendas pro la manko de interdiskutado kiam oni malkonstruis la hangarojn 
de la kajo de la Fosse, printempe 1997. Kiam la asocioj maltrankviligas por la navoj
de la Luaro, la Urbokonsilantaro anoncas la cefajn punktojn de mastrumado-plano.

11999944-11999988

Denove  la  sipkonstruo

POST  LA  FERMO

POOSST LLAA FEERMMOO
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En la Prairie-au-Duc, trovigas multaj industrioj. La pli largajn areojn
okupas la sipkonstruejoj norde kaj la sterkajo-industrio, pro 
la sukero-rafinado.

La insulon Sainte-Anne, ligitan al la Prairie-au-Duc en 1902, rapide
okupas du karbo-deponitajoj kaj kemia produktejo. La haveno 
etendigas al la okcidenta pinto. Norde, la kajoj de la Antiloj oni 
taugarangas en 1902. Sudparte, oni konstruas duon kajon, nomitan
Wilson post la unua Mondmilito. 

FFiinnee  ddee  llaa  1199-  jj..cc––kkoommeennccee  ddee  llaa  2200-aa  jj..cc..

La  Prairie-aau-DDuc

La Kajo de la Antiloj
en konstruado, 

la 17-an de julio 1901.

Nova vojanganto-
stacidomo : 
la statstacidomo

Kanaloj, bulvardoj kaj 
fervojo en servado 
de la industrio

La sipkonstruejoj kaj 
la sterkajo-produktado
plej gravaj sur la insulo

La haveno migris sur 
la okcidenta pinto 
de la insulo, kie oni 
konstruis du novajn kajojn

La insulo Sainte-Anne
kunigita kun 
la Prairie-au-Duc

Oni plenigis per tero 
la kanalojn kaj la insulo
Lemaire malaperis

NNAANNTOO,, DEE IINNSSULLOO AALL IINNSSULLOO
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« Plenigi por pli bone cirkuli » igas la nova esprimo de la urbo-
politiko. Inaurigita per la plenigado de la kanalo Pelloutier, kiu igas
strato Pierre Landais, vastan plenigado- programon oni lancas ekde
1916, kondamnante la insulo-kanalojn, la nordan brakon cirkauantan
la insulon Feydeau ekde 1924, braketojn de les Ricollets kaj
Toussaint en 1928.

El tiuj laboroj aperas nura insulo, centre de la urbo.

11990000-11995500

La  plenigado-ttempo

La Toussaint-marceto (nun
bulvardo Gustave Roch)
senakvigita. Maldekstre, la
sapofarejo Biette, 1930.
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