
TRÆK FRA KRISTIANIA HAVN OG HAVNE*
LIVET OMKRING 1860

Redaktionen av «St. Hallvard» har anmodet mig om at skrivenoget av det jeg husker om ældre havneforhold i Kri*
stiania. Naar jeg trods betænkeligheter har fulgt anmodningen
og her fremstiller en del træk fra Kristiania havneforhold som
de var i min første tid, maa jeg fremhæve at jeg ikke har hat
tid eller leilighet til kildestudier. Fremstillingen gjør ikke krav
paa at være uttømmende eller helt alsidig; meget kunde sikkert
tilføies utover det som jeg nu kan fortælle efter erindringen.
Men samtidig kan vel disse en ældre Kristianiamands erin*
dringer allikevel ha sin interesse for den yngre slegt der lever
under nutidens helt forandrede forhold.

Mine tidlige erindringer fra Kristiania stammer fra dengang
da skibsfart og havneforhold endda tilhørte den gamle tid, da
dampskibstrafik og ruteforbindelser endda knapt hadde begyndt
at sætte sit præg paa forholdene. Men netop fordi forholdene
var de gammeldagse og byen var saa liten, spillet skibsfarten og
al den virksomhet som stod i forbindelse med den, en langt
større rolle i byens liv og i befolkningens bevissthet. Byens be*
folkning var endda overveiende koncentreret i den gamle by;
fremtrædende folk baade av forretningskredser og embedsstan*
den bodde for det meste helt nede mot havnen, i Skippergaten,
Dronningens gate osv. Endda staarjo f. eks. skibsreder Mogens
Thoresens statelige privathus i Dronningens gate. Folk i alminde*
lighet hadde da ogsaa langt mere end nu sin vanlige gang paa
bryggerne og nede ved havnen. Promenadestrøket var paa fæst*
ningen nedrevolds, hvorfra alle kunde følge det som foregik paa
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havnen, og se skibene gaa og komme. Kristiania har jo altid
hat ord for at mangle noget av den intime kontakt med sjøen
som ellers er regelen i en kystby, men det sier sig seiv at
byen som helhet dengang laa sjølivet meget nærmere end i
senere tider.

Kristiania havn som jeg husker den fra guttedagene, var prak*
tisk talt indskrænket til Bjørviken. I bunden av Piperviken var
det i 50*aarene en træbrygge, senere avløst av en stenbrygge,
som blev brukt av fjorddampskibene. Ellers kan jeg ikke huske
at det i Piperviken var hverken brygger eller egentlig havneliv,
bare baater som fortøiet til smaabrygger eller like til landet.

Inderst i Bjørviken var nogen daarlige træbrygger som til*
hørte jernbanen. De var sat op i 1856 da jernbanen blev aapnet,
og bruktes til trælast. Nærmest dem paa østsiden stak det ind
en dyp smal huk som kaldtes Meyer*pieren og tjente som baat*
havn; der laa Jakob Meyers hus. Dernæst kom Westy Ege*
bergs hus og Palais*haven med brygge foran. Palais*bryggen
var først av træ, senere av sten, og blev fra 60*aarene benyttet
av passagerbaater som tidligere hadde ankret ute paa havnen,
Utenfor Palais*bryggen var en huk med trappe, hvor seks skudder*
mænd hadde holdeplass, saa en liten utstikker med kran, en ny
huk med muret skraaplan, hvor toldvæsenet hadde to robaater
stationeret, og saa Toldbodbryggen.

Toldbodbryggen var havnens hovedbrygge, stor og staselig,
men den ogsaa bare av træ. Der losset alle skibe som kom
med stykgods, med frugt o. 1. Leilighetsvis kunde det ogsaa
komme en kaffelast eller bomuld som losset ved Toldbodbryggen.
Skibe som laa ved Toldbodbryggen, hadde ikke lov til at ha ild
ombord; de maatte koke iland.

Jeg husker jeg engang som liten gut var ombord i en stor
amerikaner som laa ved Toldbodbryggen og losset bomuld. Vi
fik komme ombord for at se paa stasen da prinsen av Neder*
landene med gemalinde blev rodd iland fra en liten orlogsmand,
de kom med. Min største oplevelse var forøvrig ikke prinsen,
og heller ikke min livsfare da jeg sprang foran hestene og paa
et haar var blit overkjørt (saa jeg et øieblik var hovedpersonen
i det prinselige optrin) det var nogen negere blandt mand*
skapet fra orlogsmanden som for mig var den største merk*
værdighet jeg endda hadde oplevet.

Toldboden var den gamle bygning som først maatte vike
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plassen henimot slutningen av aarhundredet, og toldpakhusene
var endda i min første tid bare en del av de gamle sjøboder
nærmest utenfor. Det første nyanlæg i dette parti var det
mureae pakhus som fremdeles brukes av toldvæsenet og som
blev bygget da jeg var gut, Jeg husker man talte om at en
mand blev dræpt av en bomuldsballe da pakhuskranen skulde
prøves. Dette pakhus blev dengang anset for et meget be*
tydelig anlæg.

Fra Toldbodbryggen gik Hjørringbryggen i ret vinkel ind
til Langbryggen, som saa fortsatte utover foran sjøbodene. Naar
det var knapt om plass ved Toldbodbryggen, losset stykgods*
fartøier ogsaa ved Hjørringbryggen og Langbryggen, hvor for
øvrig salt*fartøierne pleiet at losse. Ved Langbryggen losset
desuten danske kornjagter. De laa fortøiet side om side, tre
og fire utenfor hverandre, mens de ventet paa at komme til ved
bryggen, og skipperne promenerte paa bryggen med træsko og
danske hængepiper. Ved enden av Langbryggen var Borke*
hullet ind til Fiskebryggen, og indenfor denne var Fiskehullet,
saa bryggen var omgit av vand næsten helt rundt. Paa tre
sider hadde den trapper ned til vandet, hvor fiskekummer laa
paa utsiden og baater paa indsiden. I bunden av Fiskehullet,
like foran Børshaven, var trap og fortøiningsplass for dem som
kom i baat til byen fra den indre del av fjorden. Fra Fiske*
hullet til Revierbryggen var Sadelmakerbryggen. Der pleiet det
at være holstenske og danske jagter som kom op om høsten og
solgte epler, honning og lignende produkter direkte fra brygge*
kanten. Der kunde en ogsaa træffe vestlandske skøiter som kom
med klipfisk. Ved Sadelmakerbryggen opførte Johan P. Olsen
det første moderne pakhus av sten i Kristiania. Det er et stort
hus som endda staar.

Grev Wedels plass var indgjærdet som øvelsesplads for ka*
valeriet, og mellem plassen og bryggen var en tomt hvor der
var henlagt forskjellig tungt gods, som møllestener o. 1.

Endelig var det Revierbryggen, «Ravern». Den var bygget
som en f med utstikker og tverbrygge. Paa utsiden losset
skibe som kom med kul, en trafik som forresten dengang var i
sin begyndelse. Paa indsiden av utstikkeren var plassen for
byens tilførsel av ved. Jagter fra den indre del av fjorden
fra Nesodden, Asker, Røken osv. kom med favneved som
blev losset og sat i favner paa bryggen, hvor maalet kontrollertes
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av favnesætterne. Byens folk kjøpte sin ved paa bryggen av
jagtefolkene. I huken nærmest indenfor Ravern lastede jagtene
som førte stykgods til stederne sydover ved fjorden. Det var
ganske smaa spissjagter som besørget trafikken dengang, og der
traf en alle de kjendte gode navne, «Brødrene», «To Venner»,
«To Søstre», «Familiens Haab» og andre lignende som rettelig
tilkommer jagtene i Kristianiafjorden.

I vinkelen paa utsiden av Ravern var havnevæsenets slip, og
derfra begyndte Fæstningsstranden som blev brukt til oplag av
sand, sten, ballast o. 1. Utenfor var den militære baathavn.
Paa Hustangen ekserserte borgerne, tykke og svette, og mada*
merne kom ned til dem med gode saker i hvilestunden. Paa
Vippetangen var alt dengang badehuset Hygea. Jeg husker det
blev slaat aldeles istykker ved en stormflod i 1861 saaledes at
delene blev ført helt op til Skippergaten. I den samme storm
sank to fartøier som laa paa utsiden av Revierbryggen.

Større skibe fortøiet dels ute paa havnen og dels inderst i
viken mellem Slusen og Elvemundingen. Slusen var en kanal
mellem bunden av Bjørviken og Akerselven, som var gravet tor
at skaffe bekvem forbindelse mellem elven og den indre del av
havnen. Hvor vi nu har Kranbryggen og Nylands verksted, laa
dengang skibene paa rad med agterfortøining iland og anker forut.
Lösning og lastning foregik i prammer. Om høsten la de op
der, de som hørte hjemme i byen, Meyerskuterne, Mogens
Thoresens, Hans Gulbransens osv. Større skibe av fremmed
nationalitet var sjeldne at se, men i 60*aarene var det stadig paa
havnen en hel del smaa franske brigger og skonnere, særlig tra
Bretagne, som lästet bord og tildels planker. Denne fart med
franske fartøier hadde sin grund i differensialtolden i Frankrike,
og den ophørte da differensialtolden blev ophævet. De franske
sjøfolk som kom her, fornegtet ikke sin økonomiske natur. De
forbauset kristianiafolk ved at samle sniler ute paa øene og
fylde vand fra Akerselven.

Den ene siden av Slusen var optat av «Krana», hvis navn
endda gaar igjen i Kranbryggen. Det var et gammelt repara*
tionsverksted og mastekran, et ældre anlæg som fra 184(Taarene
tilhørte Nils Christian Brinch. En maatte ro over Bjørviken
for at komme til Krana. De drev der omtrent udelukkende

med kjølhaling og reparation av skibe. Bare leilighetsvis blev
det paa Krana bygget et par brigger, «Kristiania» og «Sif», men
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senere optok sønnen en større skibsbyggervirksomhet paa
Krana. Det var det eneste verft i Kristiania indtil Akers og
Nylands verksteder blev anlagt, det sidste i 1859, Akers noget
tidligere. Men begge disse var helt fra først av anlagt paa
bygning og reparation av dampskibe. I ældre dage var det en
stor begivenhet naar et skib blev bygget i nærheten av byen,
og et meget notabelt publikum var samlet ved slike leiligheter,
som da Vøienbriggen gik av stabelen paa Nesøen eller bark
«Ygdrasil» paa Konglungen.

Mellem Akerselven og Oslo var trælasttomtene som dengang
hadde en betydelig større utstrækning end nu. Forbindelsen
mellem havnestrøket og Oslo var i den ældre tid lang og tung=
vint; al trafik maatte gaa over «Brua» og Grønland. Da jern®
banen blev bygget, og der paa siden av jernbanebroen over
Akerselven ogsaa var en gangpassage, blev det over tomtene anlagt
en indgjærdet gangvei, «Grundingen», som var en stor lettelse for
dem som bodde i Oslo. I Strandgaten, den nuværende Bispegate,
hadde lodsene sine smaa selveierhus, og i den nuværende Oslo
havn laa lodsenes baater, pene velholdte snekker; men der var
daarlig med brygger, bare en landingsplass nedenfor Strandgaten.
Byen hadde dengang en hel del fast ansatte lodser som var

Embarkering av rutebaat ved Palaisbryggen 1860;aarene.
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pligtig at følge utgaaende skibe like til Færder; det kunde bli
en drøi tørn naar de maatte ro hjem igjen til byen. Var det god
vind, slap de gjerne før Færder, som ved Larkollen eller Rauer.

Et eiendommelig træk i havnelivet var skuddermændene.
Det var en fire—seks stykker gamle sjøfolk av utpræget og
karakteristisk utseende, rene Marryat?typer. De hadde holdeplass
ved Palais?bryggen, og først meget senere i kroken ved Ravern.

Fjordtrafikken, som nu besørges av alle de smaa rutebaater
der danner et meget fremtrædende træk i livet paa havnen, blev
dengang omtrent udelukkende utført av robaater og smaajagter.
Al persontrafik og alle indkjøp fra hele fjorden idenfor Drøbak
blev besørget i baat under aarer eller seil. Alle la de ind i
Fiskehullet og deromkring. Men forholdene var ikke aldeles
primitive. Det hadde utviklet sig en ordning med faste kom?
missionærer som paatok sig byreiser og indkjøp for en større
kreds paa hjemstedet. Bekjendt var Petro Husberg i Drøbak.
Hun för med en liten spissjagt som fast paket og besørget en
betydelig varetrafik til Drøbak fra Kristiania.

Det første dampskib i fart paa fjorden var «Dragen» som
begyndte en rute paa Sandviken i slutten av 50?aarene. Det var
en gammel medtat hjulbaat av træ, og den hadde adskillige
ulemper. Saa bygget de en ny baat «Bygdø» som imidlertid
ikke var helt vellykket. Den gik meget daarlig og fik opnavnet
«Bygdenøa». «Vesta» som kom til i 60?aarene betegnet en stor
forbedring. Senere kom «Juno» o. a. og fjordtrafikken utviklet
sig efterhvert over i moderne former.

I én henseende var havnelivet dengang i særlig grad grund?
forskjellig fra nutidens, nemlig med hensyn til isforholdene.
Skibsfarten var dengang ganske overveiende sommerfart. Hav?
nen frøs til i november—december eller senest i januar, og bare
nogen enkelte fartøier som vilde ut rigtig tidlig om vaaren,
låstet om høsten og la ut til Kaholmen saa de var sikker paa
de ikke frøs inde. Det var en omstændelig og kostbar ad?
ministration med al transporten av proviant og utstyr naar ski?
bet skulde gjøres klar om vaaren.

De fleste av skibene blev lagt op paa Bjørviken og frøs
inde for vinteren. Hver vinter var Bjørviken fast traverbane,
hvor rederen bekvemt kunde gjøre en sving bortom og ha et
øie med arbeidet ved skibene som låstet fra isen. Der kjørte
Jakob Meyer sin berømte traver Tofterøden. Fra 1860?aarene
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blev traverbanen flyttet, først til Piperviken, og vel ikke saa
meget senere til Frognerkilen.

Havnen frøs til og det indre av fjorden regelmæssig til
Nesodden eller i strenge vintre til Steilene, undertiden længere
utover. Da jeg i 1862 blev kaldt pludselig hjem til min mors
sykeleie, løp jeg paa skøiter over fjorden i ett fra Konglungen
i Asker til inderst i Bundefjorden. Som barn hørte jeg for*
tælle at et par familier i Asker, som blev nævnt i 40*aarene,
oftere kjørte til byen over isen om eftermiddagen for at gaa i
teatret, og hjem samme vei om natten i maaneskin. Det skal
ha været en deilig tur. Man talte om gode isvintre, naar isen
kunde kjøres i stor utstrækning. Hele vinteren foregik trafik*
ken til byen med kjøring over isen. I strenge vintre hændte det
at skibene losset ved iskanten helt ute i fjorden, og et enkelt
aar i 1870 laa hele fjorden; last som det hastet med, blev
da kjørt landeveien helt fra Drøbak.

Som regel saa de at faa skibene op til «Ringene»; saa kald*
tes et sted i skibsløpet ved Hægholmen, hvor det var fortøi*
ningsringer i fjeidet. Det stod ofte i fragtkontrakten at skibet
forbeholdt sig ret til at losse ved fast iskant ved Ringene, og
derfrå blev saa lasten kjørt til byen. Som jeg straks skal be*
rette, kunde det være et svært arbeide at faa skibene op til
Ringene, og med særlig spænding ventet vi hvert aar om den
første last appelsiner fra Messina kunde komme ind tidsnok til
marken i Kristiania, som begyndte første tirsdag i februar. Det
var to fine Bergens#skonnere, «Hagleik» og «Marie» som i den
tid pleiet at komme med frugt fra Middelhavet. Ved al den*
slags trafik maatte skibene skaffes ind gjennem isen.

1 løpet av mars begyndte de hjemmehørende skibe at for*
berede sig paa at komme ut, og de pleiet at komme avsted om*
kring begyndelsen av april. Naar skibene skulde ut, likesom
naar skibe skulde ind for at losse ved Ringene, blev det gjort
akkord med lodsene om at vække raak. Oprindelig tror jeg
nok de enkelte skibe maatte ordne sig med at komme ind og ut,
men som jeg husker forholdene fra min tid, hadde isvækningen
utviklet sig til en offentlig foranstaltning mot avgift fra de far*
tøier som skulde gjøre bruk av raaken.

Isvækningen bød paa et livlig og fængslende skuespil, og en
mængde folk fra byen kom utover for at se paa arbeidet.
Mandskapet samlet sig, og de kaldtes altid lodser som en
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smigrende betegnelse endda lodsene i virkeligheten var de
færreste. Det var jo paa den aarstid altid mange ledige sjøfolk
i byen, staute folk som meldte sig til at være med og møtte op
i vældige sjøstøvler og rustet med hver sin ispil. Ispilen var
en halvanden meter lang; omtrent halparten av længden var en
svær jernpigg med fal for træskaftet, som smalnet opover og
øverst hadde en knap for at pilen ikke skulde gli ut av haan*
den. Baade de optrædende og tilskuerne kunde nok trænge
at styrke sig en vinterdag paa isen, og det manglet aldrig paa

dem som indfandt sig for at sælge mat og drikke, for drikkens
vedkommende neppe altid paa den rette side av love og ved*
tægter.

Naar arbeidet begyndte, maatte tørst raaken stikkes ut ret*
linjet og passe bred. Saa blev isen hugget gjennem med is*
piler til der var aapnet en rende paa hver side av raakens bredde.
Renden maatte paa den ene side være rummelig, da den skulde
gi plass for at kløve og duve isflakene inde i raaken. Isen
kunde være temmelig tyk, særlig inderst i fjorden baade en fot
og halvanden, og det var et vældig arbeide at hugge raakens
kanter fra Bjørviken og til Nesodden eller Steilene. Dernæst
gik de til at dele isen inde i raaken; fremdeles med ispilene

Isvækking. (Skillingmag. 1867.)
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blev isflaten hugget over paa tvers, saa flakene blev passe store
til at duves. Saa kom duvingen. En del av mandskapet stod
paa flaket, tok tak med bommer under den faste iskant og tvang
kanten av flaket ned. Samtidig var taug med klavekroker huket
om den andre kanten av flaket, og mandskap paa isen drog til
saa flaket skjøt sig ind under isen. Flakene maatte tages hvert
andet til hver sin side for at gli let ind under isen.

Duvingen var den del av arbeidet som krævet kunst og
øvelse, da flaket skulde bringes saa langt som mulig ind under
isen. De som stod paa flaket, maatte holde sig der til sidste
øieblik for at trykke det ned under vandet; de stod i vand til
høit paa laaret og sprang op paa isen netop naar flaket forsvandt
under dem. De som halte maatte samtidig sætte kraft paa og
faa fart paa isflaket. Da kunde det være spændende at se paa,
og for lodsene leilighet til at vise sin raskhet og vinde bifald.

Isvækningen var et av de aarvisse vaarbud for byen og fjor*
den. Da blev det liv naar de ventede fartøier kom op med
korn og stykgods, og skibene paa havnen blev færdig og halte
ut. Folkene gik langs raaken og drog til de fik aapent vande,
og fra land fulgtes skibene av interesserte øine.

De hjemmehørende skibe var velkjendte størrelser paa hav*
nen og hadde sine opnavn blandt matroser og sjauere. Hauges
«Alma» hette Blaa#alma, Cocks «Ygdrasil» Silla, Brinchs
«Embla» Grashoppa osv. Det største skib paa havnen den*
gang var «Spes et Fides» (populært Spissa) som tilhørte Jakob
Meyer. Den var paa 300 kommercelæster, et gammelt fartøi,
høit agter med gallerier og lavt forut. Det var kjølsprængt saa
det altid holdt sig en dam helt forut i rummet; naar skibet gik
i ballast hjem fra London, brukte de at ha en liten Arendals*
pram med en line saa de kunde hale sig over dammen naar de
skulde helt forover i rummet. Saa tortaltes det i mine gutte*
dage, og jeg har faat det bekræftet av en matros som seiv for
med «Spes» dengang. Der var ingen sjøkontrol ide dage.
Men Jakob Meyer var glad i «Spes»; han hadde hat den længe
og tjent godt med den.

Et andet av storskibene var «Haabet» paa 292 Va kommerce*
læster. Det tilhørte Mørk og senere Hamborg, men kaldtes
populært «Mørkehaabet» efter den første eier. Allikevel kom

glasmester Johannesen i Skippergaten (hvis skilt jeg husker
hadde aarstallet 1813) ilde ut da han sendte regning for nye
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ruter i skylighet paa «Det mørke Haab». «Haabet» var saa
stort at det maatte faa duk til mersseilene vævet særskilt, saa
fortaltes det dengang.

Hans Gulbransens «Gefion» var ogsaa efter den tids forhold
et stort skib. Det var bygget i Riga 1854.

Mogens Thoresen var byens største skibsreder og den eneste
dengang som bare var skibsreder. Han hadde store skibe som
för i fragtfart og kom hjem med salt om høsten. (Saltlasten

var gjerne skibets forretning; naar de hadde losset i MiddeL
havet gik de til Torrevieja og kjøpte salt hjem, av det røde
saltet som bønderne vilde ha, fordi de mente det var sterkere
end det hvite.) Ellers var det dengang det vanlige at kombinere
skibsrederi med anden forretning. Jakob Meyer hadde trælasT
forretning og skibe, likesaa Jørgen Young, Hans Henrichsen,
o. a. De skibet altsaa sin trælast i egne fartøier, og mindre
skibsredere kjøpte ofte seiv splitveddast og solgte den for egen
regning i London.

Det almindelige var at i denne fart stak
ut om vaaren til London; derfrå gjorde de en tur Østersjøen—
London, og saa fra London hjem om høsten. Senere utviklet

Isvækking. (Skillingmag.) 1867.)
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det sig til at de kunde gjøre to reiser paa Østersjøen før de
tok hjemturen.

Før dampskibstrafikken var utviklet, blev indførsel av styk*
gods besørget av skibe som gik i fast fart paa bestemte byer
i utlandet. Det var almindelig at kjøbmænd i Kristiania eiet
skibe og dermed hjemførte sine handelsvarer. Hans Gulbranson
var stor kolonialgrosserer og eiet skibe. Dyrendahl & co.
hadde to brigger «Scandinav» og «Einar» som för i fast fart
paa Bordeaux og bragte hjem stykgods, vine, konjak etc. Paa
samme maate hadde Hans Henrichsen skibe i fast fart paa
Liverpool og Newcastle, med stykgods hjem. Hauge og Berg’s
«Alma» kunde gjøre tre turer paa London om sommeren med
trælast ut og stykgods tilbake, Briggen «Fortuna» gik med
bjelker til Amsterdam og stykgods hjem. Trafikken paa Holland
spillet forøvrig liten rolle i Kristiania sammenlignet med hvad den
gjorde i Drøbak, Soon og andetsteds utover i fjorden, og aller*
mest i Drammen hvor handelen med hollandsk last overveiende
samlet sig.

En anden form for importen var det, at skippere med eget
fartøi besørget indkjøp i utlandet for kjøbmændene og førte
varerne hjem. Ogsaa denne fart hadde utviklet sig til at faste
tradere för paa bestemte byer i utlandet. Eksempelvis kan
nævnes at Abraham Hesselberg førte skonnerten «Arendal» i
fast fart paa Newcastle, hvor han besørget indkjøp for kjøb*
mænd i Kristiania; skonnerten «Sleipner» gik ogsaa i fast trade
paa Newcastle; Mads Langaard førte skonnerten «Maren
Jeanette» og Iversen «Preciosa» i fast fart paa Hamburg og
gjorde indkjøp paa samme maate. Et og andet fartøi fra Kri*
stiania kunde nok ogsaa være i langfart, men det hørte til und*
tagelserne. Det var en begivenhet at to av Gulbransons skibe,
baade «Gefion» og «Suez», hadde gjort reiser paa Indien ; Mo*
gens Thoresen hadde vel nok ogsaa fartøier i langfart.

En betydelig rolle spillet imidlertid emigrantfarten med norske
skibe fra Kristiania. Denne fart hadde sin største tid i 60*
aarene og blev drevet med store seilskibe som blev indrettet
med mellemdæk og opsatte trækøier. Emigrantene maatte ha
mat med for seks ukers reise; det var gjerne flatbrød, faarekjøt,
surmelk o. 1. som skulde inspiceres og godkjendes av skibets
officerer. Skibet holdt vandforsyning og proviant i reserve for
det tilfælde at reisen skulde bli upaaregnet lang. Paa dæk blev
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Træk fra Kristiania havn og havnelivet omkring 1860.

opført kabysser med kokesteder hvor emigrantene seiv kokte
sin mat. Et skib kunde ha en 300—400 passagerer, og det var
en ganske lønnende fart. I den første tid gik emigrantskibene
til New York, men farten blev senere omlagt til Que*
beek, fordi det der var lettere at faa fragt tilbake med trælast
til England. Emigrantenes bestemmelse var dog fremdeles
Staterne.

Vor tidligste dampskibsrute paa utlandet var den staten
underheldt paa Liibeck med dampskibene «Kristiania» og «Kron*
prinsesse Louise». 1857 begyndte Søndenfjeldske ruten paa
Hamburg med d/s «St. Olaf» og omtrent samtidig paa Hull
med d/s «Ganger Rolf». Imidlertid blev den sidstnævnte rute
ogsaa optat av Wilson med d/s «Courrier», en hjulbaat som
ved ieilighet roste sig av at den gjorde Kristiania væsentlige
tjenester ved at slaa op isen naar den kom. Søndenfjeldske
blev derved trykket ut av ruten paa Hull og satte ogsaa «Gan*
ger Rolf» over i Hamburger#ruten (fra 1859—60). D/s «Kong
Sverre» optok i 1866 en rute paa Kiel, som dog gik ind igjen.
Saa kommer d/s «Kristiania» med ruten paa Amsterdam i 1871,
d/s «Drammen» i samme rute fra 1875, d/s «Lindesnes» paa
Antwerpen omkring 1875 osv. En ny utvikling hadde sat ind,
og snart blev de gamle «tradere» paa alle kanter fortrængt av
dampskibsruterne.

Det var en gjennemgripende forandring i forretningsforhold
og skibsfart som foregik fra 1860#aarene og fremover, og den
nye tids krav meldte sig ikke mindst overfor byens havne*
forhold. Rutebaatene kjender ingen forskjel paa aarstider, is*
brytere maatte anskaffes, og snart var det for altid forbi med
havnens aarlige vinterdvale. Den økede trafik krævet øket
kaiplads og moderne anlæg. Vor havn har, siden jeg var gut,
undergaat en gradvis forvandling som i sine resultater er like
gjennemgripende som selve skibsfartens.

5 «St. Hallvard». 1916,
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