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hadde her i 1600 årene ble helt borte ca. 1700. Forholdene var kritiske
inntil en endelig fikk rigget til et skarve kjølhalingsverksted for ikke å
stå helt fast, og slik fortsatte det langt utover i 1800 årene. I en annen
artikkel viste jeg også hvor skralt bevendt det var med seilmakeriet her i
midten av 1700 årene. Byens eneste seilmaker måtte ha spesiell støtte
for å kunne greie seg.
Et annet håndverk som i gamle dager var intimt knyttet til skipsbyg
geri og skibsutstyr, var repslageriet. Også med dette har det til sine tider
vært dårlig bevendt, eller rettere sagt i nesten 100 år var det i denne sjø
fartsby og sentrale stabelplass et helt ukjent begrep, nokså merkelig, men
dog sant. Repslageri er jo ikke noen komplisert affære, og en skulle tro
at det i en by som vår skulle ha vært lilstrekkelige avsetningsmuligheter
for et skarve repslageri. I 1500 og 1600 årene synes også til sine tider
ikke bare én men flere repslagere å ha kunnet slå seg igjennom her, ca.
1700 ingen.
Den eldste mann i faget som vi kan presentere, er Lauritz repslager i
Oslo som i 1550—60 årene synes å ha vært så godt som eneleverandør
til Akershus slott. Han lager store hampetau, dragetau samt hyssing til
kongens skip, tauverk til slottsbrønnen, liner «at føre then kongeskat
neder med», snøre til trommene. En gang får han utlevert hamp for å
lage «lig og segelgarn» til en jakt. Hva det menes med «74 fafner thøm
mer og en thømberline» av bast på 30 favner vet jeg ikke.
Til slottets fiskeri leveres en hel del bastetau til vodegarn, ja han
14
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spant og heklet også selv vodegarnet. En gang leverer han to thelletaug
til bruk for slottsfiskeren. I ledige stunder drev han med fiskeri eller
rettere sagt fiskehandel. Slottet kjøper tolv tønner vikensild av ham.
Lauritz repslager synes å ha vært en dyktig kar, han leverer således
vodegarn helt ned til Bratsberg, og han må ha nytt en viss anseelse, for i
1573 finner vi ham som lagrettsmann.
Helt uten konkurranse var han ikke, et 60 favners bastetau til vode
rep kjøpes av Morthen Ryan, og av og til tilbytter en seg saugtrosser av
hollandske skippere mot deler (bord).
I slutten av 1500 årene er det Henrik repslager som hadde mesteparten
av slottsleveransene. Blant annet måtte en ofte skifte ut tauverket i
Mørkegangen før en fikk satt opp en smijerns ledestang. Også i vindel
trappen bruktes rep istedenfor ledestang.
I 1593 kjøper en av Joen Alfsen på Snarøen 24 favner bastetau med
«ghatter til cordell» til den lille pram. Det har vel neppe vært noen rep
slager derute, så det har vel vært av en skipper.
Henrik repslagers konkurrent i begynnelsen av 1600 årene er Jens
repslager, i alminnelighet titulert portholder i Oslo. Det eksisterer også
nå en Lauritz repslager. Det er jo mulig, men lite trolig, at det er var
gamle venn. Men bare det at det er tre repslagere er jo meget. Snart
opptrer også Oluf repslager, borger i Oslo, sannsynligvis en sønn av Hen
rik, da de begge heter Schrøder.
Slik drev en på fram gjennom årene, leverer bastetau, dobbelt hys
sing, knipper med seilgarn, slår tau av kongens hamp, eller hammelrep
av egen hamp til at «udslæbe de quernesteene af Gulbrandsdalen med
samme steds blefv huggne til den nye mølle udi Aggerselv». Det siste
kostet 6V2 rd. 3 skill. Noen større summer kom sjelden disse leveransene
på, således får Jens Christensen repslager i 1606 litt over en halv rd. for
atskillige rep han hadde levert hele året.
Det er altså mest basterep som fabrikeres i Oslo, de stakkars fangene i
tårnet hle bundet med disse. Men det fremstilles ogsa en del hamperep,
og disse av og til av renheklet hamp. Men skulle en ha et ordentlig kabel
tau dugde ikke Oslo reperbaner, men en kjøpte det gjerne av en hol
landsk skipper, av og til av en norsk, eller også av en av byens kjøpmenn.
Den største leverandør av hampetau i 1620 årene er Diderik Hollænder.
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Reperbane ved «Den gamle By» i Aarhus.

Denne kan kanskje ha vært repslager, skjønt jeg tror det ikke, det pleier
anføres i regnskapene.
Holger Pedersen, som var leverandør fra 1611 til langt ut i tredve
årene, arbeidet bare bastetau. Vi må nevne at han i 1617 leverte 55
favner tau til å dra 16 sleder med, som skulle føre skatten til Kjøben
havn.
Det ser i det hele tatt ut som våre repslagere mot midten av 1600 årene
ikke kunne klare seg mot den utenlandske konkurranse. De blir etter
hvert borte.
Regjeringen synes å ha innsett det uheldige i dette, så i 1647 får Han
nibal Sehested i oppdrag å forhandle med Selio Marselius, for at denne
mot behørige privilegier skulle anlegge en reperbane på et heleilig sted
sønnenfjells. 1 Vi kan dog ikke se at noe slikt privilegium er blitt
utferdiget.
I 1650 60 årene slaes det enda bastetau her, ikke av en repslager,
1 N. R. R. VIII S. 467.
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men av en taumaker, Sifver Brynnildsen, boende i Vaterland. Han
har et repslagerapparat i sitt signet. Anders Blakstad i Asker leverer i
1657 240 favner bastetau.
Av og til får vi beskjed om tykkelsen på de importerte kabeltau, ett
på 250 favner er 2V2 tomme tykt, og det
var på hele 4 tommer.
Fra slutten av 1600 årene har jeg intet materiale, og jeg tror det har
vært dårlig bevendt med repslageriet, om det overbodet har vært drevet.
I hvert fall sier Peder Iversen Rosenberg (en av byens storkjøpmenn) i
1708, at her ikke er noe repslageri «ej heller nogensinde hafuer værit.
Gud hafuer velsigned dette sted med skibsfart, och mig med fire skiibe
huorti altid behøfvis tovwerck och rendskab som man fra andre steder
og udenlands maa see sig med forsyne.» Dette oppholder skipene og blir
kostbart. Rosenberg vil nå anlegge en reperbane, og søker regjeringen
om et spesielt privilegium, hvilket anbefales av magistraten, og privilegiet
utferdiges 12. oktober. Rosenberg søker også om helt skattefritt å få et
stykke udyrkbar jord av byens mark, eller på Grønland til anlegg av
reperbane, som «maa for fare skyld et godt stykke fra andre huuse
anlegges og bygges.» 1
Jeg tror ikke at Rosenbergs planer om anlegg av en reperbane ble
realisert, jeg har i hvert fall aldri støtt pa noe om det. Det tar enna et
par menneskealdre innen byen atter får en reperbane.
Hvor vi fikk tauverk fra fram gjennom årene er ikke så greitt å si. I
Christiansand var det i 1693 blitt bygd en reperbane, hvorpå Søren
Andersen i 1709 fikk privilegium, og som ble drevet årene framover.
På Tangen ved Arendal sies det i 1760 årene, at det lenge er blitt drevet
repslageri.
I Røyken, Hurum, Lier og Eiker skal dette håndverk være blitt drevet
fra gammel tid. Det er vel på grunnlag av denne tradisjon at Peter Arboe
og Mads Wiel får i stand et repslageri på Strømsø. Dette brenner ned i
1751, og eierne går fallitt. Johannes Arbo får bygd opp reperbanen
igjen. Han skal være utlært i faget, og ettersom en senere hører at det ved
hans reperbane ble arbeidet etter hollandsk metode, er det vel sannsynlig
at han har vært i Holland og studert. Det lykkes ham a fa utvirket et
ganske enestående privilegium, nemlig enerett til å drive dette håndverk
1 Åpne brev og innlegg 12. oktober 1708.
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Reperbane ved «Den gamle By» i Aarhus.

i en omkrets av ikke mindre enn 14 mil. I den anledning kjøpes også
reperhanen i Langesund.
Dette privilegium blir det mye bråk om. Allerede i 1756 har Fredriks
halds magistrat gitt Niels Colling tillåtelse til å ernære seg med egne
hender på repslageri. Han hadde ingen ordentlig reperbane, men drev
under åpen himmel på en ekserserplass. Arbo klager, men da alle
byens skipsredere bevitner, at Arbo aldri har holdt det tauverk de
trenger i opplag, og de derfor har måttet skaffe seg det fra annet hold,
kommer han ingen vei. I 1760 sies det at en på reperhanen har slått et
ankertau på 50 favner, men en lager også et utmerket seilgarn og god
hyssing. På reperhanen arbeider en svenn og en dreng, men det er kjøp
mann Friis som eier stasen. 1 Senere kjøper Arboe også denne reperhanen.
Seiv om det lykkes Arboe å frigjøre seg fra norsk konkurranse, og ved
høye tollsatser også fra utenlandsk, er han allikevel ikke fornøyd. De
1 Thaarups magasin II s. 73.
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danske reperbaner, særlig den i Odense, underbyr ham på en faretruende
måte. Hans reperbane på Strømsø har kostet ham 7 000 rd., og den i
Langesund, som er delvis nybygd, 4 000 rd. Han har 50 mennesker i
arbeid med et lønnsbudsjett på 4 000 rd., og importerer hamp, som kom
fra Østersjølandene, for 15 000 rd. Han søker derfor i 1760 om at det
må innføres toll også på dansk tauverk. Men det la ler ikke til at han får
satt dette igjennom.
Torgersens reperbane i Christiania.
Som vi ser er her flere reperbaner, bare ikke i Christiania, den vik
tigste sjøfartsby og handelsplass, og en har heller ikke lov til å innrede
noen. Tross delte søker fhv. skipper, kjøpmann Niels Torgersen i 1768 om
tillåtelse til å opprette et repslageri. Han er eldste sønn av den kjente
Torger Eriksen Lysaker på Sollerud, som vi har hørt en del om i St. Hall
vard, særlig i den store Lysakerartikkelen (St. H. XVII). Niels Torger
sen hadde også drevet som skipsreder, med et alt annet enn heldig
resultat. Han hadde kostet sin far mangfoldige tusen riksdaler, langt over
sin arvepart, og var på denne tid en fallert mann. Men han hadde nyttet
høvet til å studere repslageri i England, og dette skulle bli hans redning.
Likesom i Halden får også han støtte av byens skipsredere. De vil vel
gjerne hjelpe en kollega som det har gått dårlig for. Arboe har ikke
kunnet tilfredsstille deres behov. Også magistraten slutter seg til skips
rederne.
Dette Torgersens andragende er dog en alvorligere affære enn den i
Halden, da Torgersen planlegger en ordentlig industriell bedrift. Inn
vilgelsen av dette vil faktisk si en opphevelse av Arbos monopol. Men
Struensee, som er en motstander av slike monopoler, skar gjennom saken.
I en kollegieskrivelse av 1792 står det uttrykkelig at privilegiet ble
bevilget «efter den daværende cabinets minister, grev Struensees paa
tegning». Den 15. desember 1771 innvilges Torgersens andragende ved
kgl. res., og privilegiet utstedes allerede 7. januar følgende år. Originalen
oppbevares i Riksarkivet, hvor en kan se at Struensee er med og paraferer.
Arboe blir rasende og gjør store opphevelser, men uten resultat. Tor
gersens privilegium skal stå ved makt.
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Utsnitt av Patroklus Hirsch’ kart fra 1714. Niels Torgersens eiendommer
er her inntegnet med prikkete linjer.

BYEN MED OG UTEN REPSLAGERE

Torger Erichsen må atter ha spyttet i bøssen og finansiert sin fallerte
sønns nye start. Det er merkelig at en fallert mann kan få et slikt privi
legium. Juni 1770 holdes det auksjon for «Niels Torgersens fallitboes»
regning på en «bord- eller laste tomt, Neumans Boelværk kaldet» uten
for Saugbanken, men det kommer intet akseptabelt bud, og den blir ikke
solgt hverken nå eller senere. Det er dog ikke her Torgersen til å begynne
med får i stand sitt repslageri. Han har hastverk med å komme i gang,
og har sannsynligvis først begynt med en reperbane under åpen himmel
ved siden av Palæhaven på det nåværende Jernbanetorget.
Allerede i begynnelsen av april averterer han i Intelligens-Sedlene at
han nå er kommet i gang og «at det ikke skal mangle fliid for at tiene
enhver til fornøyelse».
Men Arboe har tydeligvis ikke tenkt å gi opp. Det kommer straks en
stor annonse fra ham, som blir stående i bladet i lengre tid. På hans
opplag hos Jacob Sedien kan nå som forhen fåes alle sorter tauverk
både tjæret og utjæret, i store eller små partier, kontant eller mot kreditt,
alt av beste kvalitet «og for billigere priiser end som nogen tiid hos Mr.
Niels Torgersen kand blive at betinge».
Her skal bli konkurranse på kniven. Tross sin fortid synes dog Torger
sen å ha vært flink, og kanskje Christiania-borgernes lokalpatriotisme
hjalp ham en del. Han får snart i stand en ordentlig reperbane ute ved sitt
bolverk, og tross vi ikke kan følge denne bedrifts utvikling, er det tydelig
at det har gått godt. For at Torgersen snart er en holden mann fremgår
klart av at han stadig utvider og kjøper eiendommer over en lav sko.
Professor Strøm fremhever også i «Samleren» at det er et stort og betyde
lig repslageri. 1
Alt i 1777 synes reperbanen forlengst å ha blitt flyttet ut til det nevnte
bolverk på de oppfylte tomtene utenfor Saugbanken, som Torgersen
hadde kjøpt i 1766. Dette lå mellom Collett & Leuchs tomt og hans far,
Torger Lysakers s.k. Darriers tomt innkjøpt i 1760.
På Torgersens lille bolverk går det selvfølgelig ikke an å anlegge en
reperbane. Dertil trenges jo en tomt av usedvanlig lengde. Ser vi nå på
kartet, ligger det utenfor Saugbanken langs elven den s.k. Løchstøers
tomt, som jeg behandlet i St. Hallvard XIX s. 30. Utenfor denne ligger
1 «Samleren» 1788 s. 134.
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Utsnitt av William Elys prospekt av Christiania fra ca. 1800. Her ser en
Torgersens reperhane langs elven.

det en lang tomt, som er den ovennevnte Collett & Leuchs tomt, oppfylt
av dem. Vest for den, mot den senere sluse som ble anlagt her, lå Torger
sens bolverk, og vest for det hans fars tomt. Vest for Løchstøer og Collett
& Leuchs tomter lå et stort basseng, som hørte til det område som det
Ankerske hus hadde fått bevilling på å oppfylle. Dette bassenget ligger
altså rett innenfor Torgersens bolverk, og han skaffer seg tillåtelse til å
fylle opp en strimmel av dette og fikk derved en fin tomt til sin reper
bane med tilliggende kaiplass. Reperbanen går delvis på en banke over
bassenget, vi ser at en mindre del av det ligger igjen øst for reperbanen.
Det har nok vært et besværlig oppfyllingsarbedd med megen peling. Dette
peleverket er det bråk om 50 år senere lenge etter at bassenget er oppfylt.
Vi ser på kartet at reperbanen var delt i tre avdelinger. Den sørligste
delen har nok vært verksted, sannsynligvis i to eller IV2 etasje. Deretter
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kom den overtekte reperbane på 163 meter, forlenget med omtrent like
lang bane under åpen himmel.
Året etter farens død i 1776 får Torgersen også kjøpt hans bolverk
med påstående sjøbod, og i 1791 kjøper han Collett & Leuchs tomt.
Dessuten har han i 1784 kjøpt et bolverk av Mogens Larsen Monsen.
Det lå også ved Saugbanken uten at vi kan nærmere påvise hvor, men det
sies å ha hatt de Ankerske sjøboder i nord og Peder Ankers i sør. Ett
er sikkert, han disponerer nå et ikke så ganske lite område her nede,
nesten 17 000 m 3.
Han nøyer seg heller ikke med dette, men kjøper en rekke gårder i
kvartalet innenfor. Tidligere hodde han i Diderik Anchers gamle gård
med hage, Karl Johans gate 8, som han kjøpte i 1767. Nå bosetter ban seg
i Saugbanken, hvor han i 1778 kjøper Tomtegaten 26 og tømmermester
Stille Bjørns gamle hage, Tomtegaten 20, samt et par andre gårder. Noen
videre staselig bolig hadde han ikke etter branntaksten å dømme, men
rommelig. Til hans bolig hører det sju bygninger, alle lave tømmerhus.
Til sist erverver han i 1793 byens skipskran. Hans virksomhet her er
behandlet i St. Hallvard XX. I 1803 kjøper han også den store sjøboden
som baker Bølling i 1788 hadde fått anledning til å bygge på hans tomt.
Vi har på Hirsch-kartet prikket inn de arealer som Niels Torgersen eide
her nede.
Noe som beviser at han nå var kommet på en grønn gren er at han i
1783 la seg til et lyststed på bymarkløkken, Akerslien, ved Akers kirke,
som senere gikk opp i Westye Egebergs «Udsigten». Over husmannsstuen
der hadde han innredet en sal med kamin og en liten avdeling.
Både i 1785 og 1786 anmelder han forskjellige byggearbeider ute vesd
reperbanen. Den ene gangen gjelder det noe så ildsfarlig som en tjære
bod. Under min tidligere redegjørelse for skipskranen fortalte jeg om alt
det bråk Torgersen hadde med brannvesenet i anledning av all sin ilds
farlige bebyggelse her ute, men at han seiret til sist.
Av kartene fremgår at bare 163 meter av den over 300 m. lange reper
bane er overbygd.
Yi hører ikke meget om reperbanen. Det eneste er at han har en rekke
barn i arbeid der, og disse kommer ikke på skolen, så fattigcommissionen
gjør opphevelser, og klager til sist til stiftsdireksjonen.
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I slutten av århundret får Torgersen en konkurrent på halsen, nemlig
Niels Møller, som søker kongen om tillåtelse til å anlegge en reperbane.
Torgersen underkjenner selvfølgelig hans kompetanse, og stiftamtman
nen finner også at det kan greie seg med Torgersens reperbane. Men i
Kjøbenhavn blåser det nå mer liberalistiske vinder, man vil ha større
næringsfrihet. Møller må dog avlegge en mesterprøve. Han utfører også
en prøve, som blir godtatt av fire skippere, men kanselliet synes ikke
denne er tilfredsstillende, da den ikke er bedømt av laugsmedlemmer.
Det kan bare gjøres i Kjøbenhavn, og dit har ikke Møller råd til å reise.
Enden på visen blir at han får bevilling på å ernære seg som linhekler
«samt bonde kram af rebslager arbeide», dvs. utjæret tauverk. Han
må bare ha to drenger eller hånddragere til hjelp, og får ikke anlegge
noen reperbane, hvilket vil si at han må arbeide under åpen himmel.
Kort tid etter ser det ut til at det skal bli enda en konkurrent, og
det Torgersens egen sønn. I Lysakerartikkelen så vi hvorledes faren var
temmelig brutal mot en enkelt av sine sønner, så myndighetene måtte
hjelpe ham. Det samme gjentar seg med en av Niels’ sønner. Det er søn
nen Ole, som i 1799 har gått i gang med et skarve marketenteri, tydeligvis
for å kunne gifte seg, og bli überoende av faren. Men dette ga ikke noe
levebrød, og i 1802 søker han om samme privilegier som Niels Møller.
Faren fraråder dette på det bestemteste. Linhekling kan han nok, det
har faren lært ham, men hva repslagning også s.k. bondekram angår
«da maa jeg frit ud tilstaae, ihvorvel han er min søn, at denne professjon
han lige saa lidet lært til gavns at nogen med arbeidet kan være tjent,
som den allerede priviligerede rebslager Niels Møller, hvis slette arbeide
ofte sætter Christiania reeberbahne tilbage». Faren tror derimot sikkert
at sønnen vil kunne drive det handverk som han har latt ham lære,
nemlig seilmakeriet, og ernære seg og sin familie med det, så meget mer
som det er stor mangel på seilmakere, da det bare finnes én i vid
omkrets.
Byens eligerte menn er helt klar over at Ole Torgersen ikke kan leve
av sitt marketenteri, og synes ikke det burde være noe i veien for at hans
andragende innvilges. Magistraten går ennå kraftigere inn for ham. De
mener det er en opplagt mangel på ringere repslagerarbeid, opplandets
behov kan ikke tilfredsstilles «og at han til arbeidet er opvant og duelig
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bør højst rimelig formodes, da han indtil sin fuldmodne alder har været
hiemme i faderens huus og taget deel i hans sysler».
Til å etablere et seilmakeri har den unge Torgersen ikke kapital nok,
men han kan saktens klare å kjøpe et parti hamp og de par redskaper
som trenges til et slikt repslageri. Etter at stiftamtmannen også har støt
tet saken, blir andragendet innvilget.
Bevillingen blir dog ikke innløst. Dette kostet 12 rd. 56 sk., og Ole
er kommet opp i noen ulykksalige historier «og dermed flydende total
uformuenhed». Til slutt havner han i engelsk krigsfangenskap, hvor han
blir sittende i tre år. Da han kommer ut derfrå søker han om nå å
få innløse bevillingen, hvilket blir innvilget. Det er visstnok hans
svoger Jørgen Young, en av byens rikeste menn, som hjelper ham,
han går i hvert fall god for hans opplysningers riktighet. Men hel
ler ikke denne gangen ser det ut til å ha blitt noe av repslageriet.
Ole blir isteden fullmektig ved Storskjelfos bruk i Hobøl, og til sist
marketenter i Soon.
Niels Torgersen går på alle måter inn for service på havnen, ikke alene
med kjølhalingsverksted og repslageri, men alt i 1780 har han kjøpt
Johan Fredrik Samuelsens bevilling på å innrede fortøynings dyke daler.
Dessuten besørger han pramtrafikken på havnen, og har i 1805 6 store
prammer.
Men nå begynner Niels Torgersen å komme opp i årene, han er født i
1736, det er på tide at han trekker seg tilbake og overlater valplassen til
den yngre generasjon. Først overlater han i 1808 skipskranen til sin
yngste sønn, Torger. Året etter går reperbanen med tilbehør samt to sjø
boder og hans egen gård og hage over til sønnen Carl. Etterhvert selger
han også sine andre eiendommer hernede til barna. Noen år tidligere
hadde han kjøpt Møllergaten 26, og flyttet kanskje dit på sine gamle
dager (død 1819).
Som nevnt hadde det vært meget snakk om brannfaren herute, og
høsten 1814 er ulykken der. Det er nettopp under Carl Johans første
besøk i Christiania. Han blir var brannen fra Palæet, og han og prins
Oscar er blant de første på brannstedet. Carl Johan var jo ikke helt
uvant med å mestre kritiske situasjoner på slagmarken, han tok straks
kommandoen over slukningsarheidet. Tross språkvanskelighetene har
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han nok forstått å sette fart i folkene. Hvem vet, uten hans inngripen
hadde vi kanskje hatt den store bordtomtbrannen allerede da. Etterpå
utdeler han ros og gulldåser.
Carl Torgersen får i en fart bygd opp reperbanen igjen, og sørger
for å få privilegiet av 1772 fornyet i 1817. To år senere er den røde hane
atter på ferde, nå er det den store bordtomtbrannen, som i sitt glupske
favntak også river med seg reperbanen. Denne var 163 m lang, altså like
lang som den eldste, var tekket med takstein, bygd på et gråsteinsfun
dament og selvfølgelig av reisverk. På sørsiden av den lå en to-etasjes
oljemalt bygning 19 X 9 m med 6 porter. Også Torgersens egen gård var
blitt en del skadet av brannen.
Den nye reperbanen blir i henhold til branntaksasjonen på 190 m
med åpne sider. I direkte fortsettelse av denne i samme bredde (nær
9 m) mot sør ligger en IV2 etasjes bygning 31 m lang, innredet til spin
neri både i første og annen etasje. Til reperbanen hører ikke mindre
enn tre sjøboder, den ene til å oppbevare råvarer som hamp og lin, den
andre til tauverkslager. Om den tredje og største med 6 rom står det
ikke hva den er benyttet til. Ved den ene sjøboden er bygd en tjærebod
og tjærekokeri med en malmpanne og to kobberpanner, en stor og en
liten. Til sist en materialbod.
Denne beskrivelse stemmer ikke helt med det her reproduserte spesial
kart fra 1824. At en ikke finner noen av sjøbodene, kommer vel av at
tomten langs Akerselva, som var kjøpt av Collett & Leuch, ikke er tatt
med på kartet, og de har vel ligget der. Kaien mot sør er sannsynligvis
benyttet til utleie av båtfester. Reperbanen er ikke 190 men 220 meter,.
mens huset i enden, spinneriet, bare er 19 meter istedenfor 30. Yi ser
at banen fortsetter under åpen himmel, så den sammenhengende lengden
blir nesten 300 meter. Yidere ser vi at reperbanen står i direkte förbin
delse med Torgersens gård, noe som ikke framgår av de andre karter.
Men en har hatt en anelse om at noe slikt var tilfellet, da de har felles
grunntakstnummer, bare delt i a og b. Kartet viser også at terrenget
vest for reperbanen nå er utfylt.
Carl Torgersen drev reperbanen til sin død i 1830. I 1834 selger hans
enke den og hele terrenget til skipskaptein Jørgen Christian Smith.
For selve reperbanens vedkommende går denne i 1844 i kompani-
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skap med seilmaker Wilhelm Timm. For øvrig realiserer han store deler
av arealet.
Reperbanen er sannsynligvis en gang i firtiårene blitt ytterligere for
lenget. På Næsers kart ser vi at den er bygd ut over slusen og inn på
tomten bak kranen. Den er nå 360 m lang, de første 160 meterne er 9
meter bred, resten bare 5 meter, så nær som på de siste 30 meter som er
6,5 m bred.
Yi ser en annen merkverdighet på Næsers kart, nemlig at den nye
jernbanen helt enkelt går rett over reperbanen. I 1851 betaler staten
Timm og Smith en erstatning for at de skal senke sin bane, så jernbanen
kan gå over den. Like etter overtar Timm reperbanen alene. Men i
1872 må de fortrekke her fra havnestrøket. Kommunen kjøper tomten,
akkurat 100 år etter at reperbanen ble startet. Timms reperbane eksi
sterer den dag i dag, altså en av våre eldste industrier.
Det later til at Carl Torgersen har fått en konkurrent i sin svoger
Jørgen Young, i hvert fall ser en på Groschkartet, at det på bans store
løkke nedenfor Møllergalen ligger en lang reperbane omtrent der hvor
nå Maribogaten går.
I midten av 1800 årene er denne reperbane atter försvunnet, men det
er kommet et par nye til, en på Grønland like over den gamle, og en
ovenfor på Griinerløkken langs den nåværende Torshovsgate. På Krums
kart fra 1881 er det ikke lenger noen reperbane på Grønland, mens den
på Griinerløkken finnes ikke bare på dette kartet, men også på et
kart fra 1900. Da er den imidlertid snudd 90°, og ligger langs nåværende
Ole Bulls gate, og slik finner vi den ennå i 1920 årene.
Arno Berg.
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