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Firmaec, Eureka Mekaniske & Elektriske
Værksted, som firmaet het .r-/r L898, ble
drevet i kjelleren i Brænderiveien 3
raed fire mann. Det tilhlrte verksmester
Th. Gulliksen og "kontorfuldmektig
Andersen, den sidste som sleeping
partner"r setn det står i hi-storikken.

Firmaet befattet seg stort sett med repa-
rasjonsarbeide. Det ble ofte brukt av
Ingenj-/r G. Hartmann, som importerte
maskiner. Det formodes at firmaet Eureka
Mekanj-ske & Elektriske Værksted regner
sin opprinnelse til 1989, samtidig med
A/S G. Hartmann.

Etter henvendelse kjlpte A/S G. Hartmann
Eureka l"lekaniske & Elektriske Værksted,
og den konstituerende generalforsamling
ble avholdt den 24. februar 1898.
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Inntrykk fra err lOO ars historie
*Tnnlcdnirg
Eureka har i sin 100-årige historie
gjennomlevet alle faser av bedrifts-
Iivet fra de dypeste grunner til de
høyeste topper"

Det begynte smått i Brænderlveien 3 i
OsIo, som Eureka Mekaniske & Elektriske
Værksted, og er i dag, LOO år etter, en
viktig pilar i Kværner Eureka på Tranby.

Eureka har i hele sin tid drevet verdi_-
skaping av produkter gjennom alle ledd
fra råvare gjennom salg, konstruksjon,
produksjon og /konomi til ferdige pro-
dukter. Næringsvirksomheten har vært
supplert av boli-gformidling, klubb-
aktiviteter og sosi.ale mifjl- og fe1les-
skapstiltak. FelLesskap har tydeligvis
vært et begrep som har vært til stede j_

beciriftens fremvekst.

Nedenfor gjengis noen betraktninger fra
de forskjellige periooer i bedriftens Iiv.
Betraktningene baserer seg frem til
1932 på foreliggendå historikk som be-
finner seg i Eurekas hist.oriesarnling.

Ontalen er delt inn i perioder.

S Eureka Mek. Verksted etter krigen
fullt utbygger. 12/L2 1989 ble
bygningen helt til hlyre der bl.a.
prøvestanden for pumpene var, revet.
Kontor/verkstedbygningen midt på, står
også for riving, men fasaden skal bygges
opp igjen
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Ved Hartmanns overtakelse ble firmaets
navn endret fra Eureka Mekaniske &
Elektriske Værksted til A/s Eureka
Mekaniske Værksted.

Den eldste dokumentasjon som forefinnes
fØr Hartmann overtok, er en "Sal.dobog,'
fra 1897. Den er velredigert og meget
pent skrevet med opplysnrnger onr Debet-
saldo og Creditsaldo for alle firmaets
forbindelser, som seg hør og blr for et
firma.

/q78.-1913
I denne tiden ved århundreskiftet skjedde
det en omstj-IIing i verkstedindustrien.
Etter 1905 kom det en sterk vekst-
periode i Norge. Denne varte LLL L9l9/2O.

Eureka-historikken som går frem tiI L932,
gir meget gode opplysni-nger om det.

Utviklingen fremgår av tilvekst av nye
produkter år for år.

I 1901 på generalforsamlingen den 2. februar
bLe det besluttet å oppta fabrikasjon
av dampdrevne og remdrevne stempelpumper
med ingeni-flr Kofoed som sjef.

I l9O3 begynte fabrikasjon av båtmotorer,
som man fikk Diplom for. Samme år ble
bedriftsklubben startet med 3 organiserte
medlemmer i Jern og metall. Av regnskaps-
b/kene fra f900/1901 fremgår det klart og
tydelig trvor mye folk tjente, ca. 25-30
fire pr. time, hvor lenge de arbei-det,
f0L-11 timer pr. dag. Ved studie av disse
bØker gis det også opplysninger om hvordan

Stempelpumpe på vår flrste "skid" eller
slede, som oljeselskapene er så glade i
Motoren er en "TRYG" semidiesel.

folk fcrholdt seg. Av de aktive nevnes
Julius Nygren som av ukellnnen på fZ-tS Xr.
fikk trekk for pdelagt remskive. Det
var ca. 60 timers uke med tinelØnn ca.
25 fire. Sarure Nygren går også ig3en
med akkordfortjeneste langt opp not ordinær
Ilnn.

En annen med fornavn Julius nevnes også
med trekk i lpnnen for "un/yakeigt
utflrt arbeide". Hard QA.

I 1904 ble produksjon av båter tatt opp.

I f9O5 ble l0 nåI eiendom på Sky'yen kjøpt
fordi Brænderiveien var for Ii-ten.
Tomten ble nektet anvenoelse eil inoustrr-
formål , og ble anvencit *-il arceioerbolj-Eer.
I mlte 23.L2.1905 cle ciec oesluttet å
kjØpe en ny tornt på Sk@yen, cå oet
stedet hvor produksjonen foregikk :i:
flyttingen til Tranby L L974-75. L
1906 gikk kjøpet i orden, o9 fikk
betegnelsen NYBYG . L4.12.1906 ble oec
besluttet å OyEge stlperi, og 14.04.L9og
verksted med kraftstasjon, modell-
verksted og smie.

Eureka hadde også forståelse for opp-
læring og videreutvikling av personalet.
I l9I0 ble legatet med navn "Eurekas
Stipendiefond for udlærte arbeidere"
stiftet. Legatet ble opprettet av
Ingeni-fr c. Hartmann og Frue. Statuttene
var i korthet å s/ke videreutdannelse i
sitt fag ved reiser og opphold i uten-
landske verksteder. Slkerne skulle ha
lagt for dagen "evner og dyktighet, og
også utvist flid og god oppflrsel".

I 1911 fratrådte sjefen for stempelpumper,
ing. Kofoed. Antall ansatte var da
198, 147 arbeidere og 42 funksjonærer.
Paaske blir ny direkt/r og loumpe-
konstruktlr Sj-gv. Didrichsen bIe sjef
for tegnekontoret.

stq,l



I 1913 var antall- ansatte komrcec ti_l
252, hvorav 69 i sc/periet og 23
funksjonærer. Overskuddet var
kr. 117 .600, - .

o/*- Igrg
Verdenskrigen begynte. Antall ansatte
var kommet opp i 296 og aktiv:--eten var
tydeligvis meget stor. Vann --:1 be-
driftens mange gjlremål var v'kci.g, og
i 1914 kjlpte Eureka Hofsvannlecinrngen,
som fØrte vann fra Hofsdammen --il byen.
1914 var opptakten til den overskudds-
toppen i- 1916 på kr. 455.400,-.

I 1916 foregikk den flrste store arbeids-
konflikten, med Lockout j- 7 uker og
arbeidsstokken ble deretter reousert
fra 281 L:-L 232. Overskuddet avtar i
I9l7 og 1918 og når bunnen meo und.er-
skudd under depresjonen i 1919. Paaske
fratrådte, og ingeni/r Knutsen tiltrådte
som ny direktlr.

I 1917 ble det utferdiget nyrr arbeids-
reglement for a/S Eureka Mekaniske
Verksted. Det er et vel utfonxet
dokument.

Fra pkt. 6, Oppf/rsel, siteres:
"Enhver har at opf/re sig spmmelig og
hØflig mot alle, som han i sitt arbej-de
komrner i forbindelse med.
Ingen kan uten tillatelse gi" uvedkommenoe
adgang til bedriften."

10.I.1918 tiltrådte Einar KihI som kontor-
sjef, en person som i over 40 år satte
sitt preg på Eureka. I 1919 cle både
verksted- og kontortilbygg oppført.
Bygninger som var/er i bruk ennå.
Sarnme år ble depresjonen mer nerkbar,
prisfall på varene og et tap på kr. 95.OOO,-

l9rcæ/9æ-)
L I92O-2I ble arbeidsstokken redusert
fra 143 til 89. Utover 2O-årene svinger
resultatene mellom pluss og minus. En
fint fremstilt kurve i Eureka-historikken
viser resultatene fra 1898 til L932.

I L926 var det igjen en stor arbeids-
konf li-kt. Streik som varte i- 7 uker.

I t93I var det 158 ansatte, 123 arbeidere
og 25 funksjonærer. eåde 1931 og 32
var underskuddsår. Det var cet tydelig
hos Hartmanns representanter :- Finland
og Sverige også.

I historikken av 31/10-3f fremgår det
at den finske disponenten hadde begått
svindlerier og drepte seg. "åffåren
konkurs, fordring kr.. 20.853,85, anmeldt,
står det. Noe lenger ut i historikken
nevnes: Den svenske representanten
hadde også begått svindlerier, men han
drepte seg ikke. Underslag kr. 106.466'-

Av sosiale aktiviteter nevnes Funksjonær-
foreningens virksomhet. Foreningens
navn i fØLge protokollen var:
E.M.V. Funks jonærers Skiforening.

Den har hatt en utrolig fyld-tg og alJ--
sidig virksomhet. To årlige faste
arrangement, hvorav et skirenn. En inn-
bydelse til fest på R6a ble presentert
som

Festkomiteen hadde presentert seg med
undertitler: F. eks.
J. Gulbrancisen, Don Juan
Ruth'a, noe for gutta osv.

Innbydelsen ble avsluttet med:
"Kom, kom til Røa, alle som på Eureka
sliter for ffia."

Funksjonærforeningen virket regelmessig
inntil fus3onstiden i 1968-69. Siste
arrangement ble referert av Conny S/rlij- 1969. J. Mindreb/ var formann da.

Populært pumpeprodukt fra ca. flrste
verdenskrig med 2 horisontale stempler i
såkalt duplexkobling.



/93b-19+4
Det er vanskelis å finne nt?t:I?lt"t'
eller direkte overfØrte opplysnrnger
fra denne liden'

Markerte Personer i denne Periode:

Heggenhougen
Tidligere nevnse Sigv' Didrichsen
Otto Imset

Av Personer som ble ansatt i denne

perioden og senere Preget Eureka nevnes:

- Olav R' Navelsaker i 1936

- å-aii tn"to"" Thiis i- 1937 - -'
- Carl HØy, =o*"-tiyttet til Thune da

papirindu"tttpioå"kter ble overfØrt
dit.

En pe5 s on : -ii?:.: 
r 
; ri?'"]' ?-1" ::r3::'"?i'tekni-ker Egeorus

iIå--i"t"La i denne tiden'

Han hadde trdligere oppfunnet intet
mindre enn gasst"tUi"åit' Ett-er sin dØo

ble han berpmc tor denne oppfinnelsen'

.&+4'-"'1945:

eålagt tyskerarbeid hadde lav prioritet'
'ei-[åi. rå:: ": _o:i:i;:::å:. :I" "?::?"tiden viste ar 'r

;i;; åt= ptoau=;J;; hadde minimal rrem-

drift.

Bedriften hadde organiser: ::?-1'"U t"tt*s jons-

ansvarlise for "*i'ig" ""1":"?]:handlinser'
hvis man fikf nesrjeå om det fra Hjemme-

fronten.

/9Æ^'/'196+

Forentngen strevet meo å holde seg r
oanq under xrigei oglå'. *tl-::^=Øknad
ffi"å ;;;å-. r"rigt"æikonkurranse bre

l""ia.i-å,, xtig"tidens mvnoigheter'

En annen tilstelning under krigen måtte

ooså avryses ' oål åcat i referatet at

;H;.;;;'irttt t'.aae klart å skarre
i"t""ix." brennevin eller mat'

En gjenoPPlevelse
irviierxollen' r
inirbYdelsen, uten
flere i-blant oss

ble forsØkL i - 
I98O På

protokollen lå.bare
ieferat, men vi har

som trusker det' Kriqen var en vanskelig tid'-- 
'

;'";:;;";-sorn Navetsaker os Thiis
rI"-i""a.t, cg kom tilbake et'+'er

Andre holdt Proouks jon:n -?i'::::'
il;;; fioauxler ble moderrlrs€rt'r
iåiåøxi Produsert i- denne tiden'
;ili;;"tiering smaskiner'

flyktet
1945.

)'1ange
eller
bI. a.

]I

)

I denne periode var det oppsving i nesten

all norsk vtrr"ttåindustrl' noe Eureka

også hadde gLede av'

'19*4"- 196I
I dette tidsrom var stemPelmas-kinene på

i";;;";";iig- t''r "xi-p"rrur' 
r'led Økende

skipsstØrrelse pxtt åt"tpelpumpene til
monstre fpr sentiifugalpirmpene'overtok'
H;;;;-nlåia' a" velais sodt i denne

oerioden. De rirr-ål-gi"å"rag tit å

Lyss" videre På '

11.12.1954 ble.A/S Eureka *tf?11=k'
Verksteds e"""3o"'-"fo"a oppt"ttet' 13 år

;;;^;;il;tivsaån kom i Le67 '

Bilder fra verkstedet viser generasjons-
skifte. ltontaslåhallen er staPpfull av

stempelpumper som Duplex' -Compound'
SimPlex osv' rnnimellom disse ::?t"
;;;i;"t finnes tilsYnetatend:-^sma
sentrifugalpumper' Ci:- De. ruver ikke
;å"il;, -å."' a"- ejlr rike -"-t:T^:vtte 

som

å: ;t;;" med en tiendel av Plassen'

Som all omveltning i verden' kom over-
gangen til' sentliiugtrp"*per brått'
fordi vi menneJ;;;-ikk; rrår rYst tir å

ta hensYn til sYmPtomene '

I siste liten fikk Eurekl.h":g:^?"s pa

;";;;ii";ilpumPetoeet' Fø:st Tel
:iyil;;;ål,r"iot" mån euterhvert med



systematiserte serier. Systematisk
konstruksjon var den eneste muli-ghet
til å fØLge med i konkurransen.
Olav R. Navelsaker var ut/vende
konstruktQr for sentrifugalpumper i-
denne tiden. Det fortsatte han med
like til pensjonsalderen. Det er
vemodig å uenke på at han, som hadde
forberedl sin penslonsalder så grundig,
dlde en måned fPr pensjonsdagen.

Navelsakers beregnrngsbpker viser
systematisk unik oroen og oversikt.
Han gjorde i hy'y grad bruk av nomografi.
En teknikk som i oversikt og raske svar
Iangt på vei konkurrerer med EDB.

Arbeidet var elegant utført i frimerke-
skrift.

Alle hans beregninger gjennom 40 år er
en teknisk historisk nytelse å lese.

I L967 fikk Navelsaker Designprisen for
CB-pumpen. I Navelsakers regi ble også
de flrste selvsugnings-stripPesystemer
fra Eureka levert. En produktutvidelse
som i h/y grad bidro til at Eureka fikk
en meget stor andel av verdens losse-
pumper.

Den flrste snedige utf/relse av nldlosse-
pumpen CC ble konstruert av Navelsaker.

Den siste del av 50-årene var den siste
perioden med sentral totalkoordinering
ved Eureka. Einar Kihl var sjef, han
hadde kontakt med A/S G. Hartmann som
foresto alt salg.

Ved nye ordres gikk han selv til kalkula-
Efiren, avklarte de /konomiske forhold
og resultatmuligheter. Videre til
teknisk avdeling og produksjon hvor
tegningsbehov, modell behov og produk-
s jonsmutigheter ble gjennomgått.

Denne organisasjonsmodellen var sikkert
den riktigste så lenge hovedut/veren
var på topp. Sårbarheten ved gene-
rasjonsskifter var selvf/tgelig stor.

{96I^'4969
I 1961 ble Knut Lofstad ansatt ved Eureka.
tlan hadde tidligere vært Eurekas salgssjef
hos Hartmann. Lofstads inntreden i
Eureka medflrte en betydelig omstilling
i bedriftskultur, i og med at Eureka
selv skulle forestå salget.

Dette ville gi Eurekas ansatte stlrre
markedsinnsikt, men som all endrj-ng,
det tok tid. Det var ikke gjort over
natten å erstatte Kj-hls totalkoordinering.

Resultatene vekslet utover 1960 årene,
men resultatet L L967 var meget godt.
Det gode resultat kombinert med felles
interesse for skj-psmarkedet i- Eureka
og Kværner, var viktige grunner for
fusjonen med Kværner. 15.. desember
1968. Omsetningen var da kr. 37 mill.

På bedriftsutvalgsmøte sommeren 1968
ved Kværner Brug uttrykte generaldirektlr
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En pust på krakken i kantina der:
Anton Leiknes, Arthur Eriksen,
Juel Kjærnsr/d og Rolf Håkonsen poserer
ca. I950.

Truckflrer Anton Leiknes var en kraftkar
Det sies at han unngikk å b1i klernt i
hjel av en llpsk truck fordi han klarte
å tøtte opp drivhjulet på trucken innril
hjelpen kom.

Fra en brytningstid der stempelpumper
og sentrifugalpumper prlves 

. 
ved siden

av hverandre. Den legendariske CB-
pumpen tok raskt over markedet (ca'
re65 )

Langballe at Eureka var en bedrift med
entusiasme og pågangsmot, og de ]radde
et godt_ Økonomisk resultal.

Ved fusjonen bIe Kværner Brugs pumPe-
virksomhet overfØrt til Eureka. Fra
personalsiden kom Truls H. Paulsen,
Bergsvein Qverby og Helge A" Bj/rnsgaard.

/%?*lfrs
1969 ble et nytt fusjonsår. 15. desember
1969 ble Eureka fusjonerc ned Thune til
Thune-Eureka A/S.

Omsetningen var på det trdspunkt kr. 40 milL.
for hvert av selskapene.

I denne perioden ble prociuktspekteret
utvidet med gasspumper, CL, for lossi-ng
av kondenserte gasser. Gasskip var
s/sterbedriften l\{oss Verfts hovedområde.
Utviklingen av Cl-pumper ble samkj/rt
med brukererfaringer fra Moss.

En annen viktig pumpecype til store
turbindrevne tankskip ble også utviklet,
nemlig propellerpumpen CE, til kjple-
vannspumping for dampkondensering.
CE-pumpen ble utviklet i nær kontakt
med Aker, som var en av våre stprste
kunder. Dette samvirke mellom leverandlr
og bruker har vært en meget viktig
mulighet for Eureka og norsk industri
for{vrJ-g.

;i:.F+

ri\s$i
{.,!.:l:,{



Etter 1969 var ikke Eureka samme selskapet
lenger, men budsjett og regnskaP var
fØrt slj-k at man kunne fØLge opp hver
tidligere bedrift, Eureka og Thune hver
for seg. Det var mulj-q fordi de beholdt
sine produkter, ulen blanding med
hverandre.

I l97O var Thune-Eureka helt .oå kanten
til underskudd, nen det gikk så vidt.

Eureka tok seg opp, i takt med skips-
markedet og hadde et stjerneår i L973,
som konsernets beste. overingeni/r
llammel, som da var ganske ny, fØLte
seg nesten beklemt over den hederlige
omtale han fikk.

497+^'r/ffi
Planleggingen og arbej-det med Tranby-
utbyggingen hadde pågått 2-3 år. Det
hadde tatt en god del tid med det
engasjement som var til stede fra store
deler av organisasjonen.

Direktlr Lofstad hadde gått foran,
gjennom myndigheter og vist veien.
Organisasjonen fulgte etter.

Vi hadde et godt år i 1974, men det
kunne ha gått bedre.

Ved åpningen av Tranby i august 1975
hadde de m/rke skyer allerede ligget
over oss, siden oljekrisen h/sten L973.
Direkt/r Lofstad nevnte dette i sin
åpningstale i august 1975.

Industrimj-nister Ingvald Ulveset, som
foretok åpningen, ønsket oss lykke til,
og påpekte at vår sjanse var å være
en kunnskapsbedrifL. Han likte ikke
ordet intelligensindustri, som da var
Pa mot.en.

De verste årene hadde Eureka L L977-78.
Disse falt sammen med tilsvarende for
Thune-delen. Thune hadde da av ASEA
fått sin siste delleveranse til loko-
motiver. En problemleveranse, nemli.g
lokomotivratnmen som var mye mer krevende
enn forutsatt. Underskuddet for
fhune-Eureka var det året kr. I mil].
Det skjedde dog mange positive ting i
denne tiden.

For å m/te Offshore-markedet inngikk
Eureka li-sensavtale med UCP i Amerika
om produksjon av raffineripumper i 1976.

Et stort føft å etablere, innfØre, et
nytt produktspekter, tilpasse seg de
til dels rlgor/se krav som ble stilt,
og ikke minst å tilPasse bedrifts-
organj-sas jonen i nYtt hus.

Datterbedriften Thune-Eureka Espanola
med hovedprodukter fra Eureka, ble
etablert i L974. Naniwa-Eureka i Japan
ble etablert som lisenstaker og Produsent.
Store Løft.

I f978 ble olav Solberg direktør for
Thune-Eureka. Knut Lofstad var fortsatt

.adm. direktlr med sete j- Kværner Industrier
sentralt.

l9re ^'r {969
Det var resultatbedring i 1979.
Ivar Devold ble da overingeni/r for
Eureka divisjonen. f980 var et bedre
år og i f981 var aktiviteten enorm med
omsetning kr. 155 nill. Ivar Devold
sluttet som overingenilr våren 1981, og
Per Lassen overtok.
l98I gav et godt resultat, men den
strippede organisasjonen fra innstramming
og nedtrapping på konstruktlrstaben i
noen foregående år, resulterte i en del
problemleveranser som kostet penger og
rennome.

l9g3 var et underskuddsår.

Carl Thomas fhiis st/tter oPP en av de
virkelig kolossene Eureka begynte å
produsere midt i 5O-årene. StempelpumPen
hadde en kapasitet på 510 m3/h, altså
en ganske beskjeden kapasitet sammenlignet
med en sentrifugalpumpe.



Ps+-lgsg
Årene utover fra 1984-88 var variable.
En kamp om balansen hele tiden. I 1985
overtok Roar Endung som overingeni/r
for Eureka-divisjonen etter Per Lassen.

1985 ble eL godt lkonomisk år for Eureka.

I f987 sluttet Roar Endung, og
Truls Paulsen overtok som divisjons-
direkclr.

1989 blir et godt /konomisk år for
Eureka. Det kan være noe å huske fra
det siste år som ren Eurekadivisjon.
Nye fusjoner har pågått de siste år.
Thune-Eureka ble Kværner Eureka i 1987.
Det var kamp om navnet, men Eureka
kom med.

Eureka-divisjonen ble ikke berØrt i
1987 fusjonen da Myrens Verksted,
Kværner Kulde ble fusjonert med
Thune-Eureka til Kværner Eureka.

I 1989 ble grunnlaget lagt på den nye
store verkstedenhet som den sentrale
konsernledelse i Kværner satser meget
på. I denne fusjonen blir Eureka også
direkte berørt. Eureka-navnet opphlrer
som divisjonsnavn, men det fortsetter
som firmanavn. Eureka vant navnekampen
og kommer med i llovednavnet Kværner
Eureka, som blir det nye firrnanavnet
fra 1990, hvor også Kværner Brug og
Moss er med. Denne nye storbedrift i
norsk sammenheng vil få sj-tt hoved-
kontor på Tranby.

t'tåtte det være en inspirasjon og et
grunnlag for identitetsfølelse at
Eureka-navnet fortsatt henger med.
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CL pumpens far, en ikke ukjent divisjons-
leder i dag, Poserer villig foran forl/perert
for CL tidlig i 60-årene.

Vi takker alle som har bidratt med

stoff til denne korte oversikten over
A/S Eureka Mekaniske Verksteds historie "

L4. desember 1989

Forfatter: Helge A. Bjlrnsgaard
For hånden: Jan S. Christensen

Det siste skudd på Eureka produkttreet
CK 300. Her vises hvordan hele
pumpesatsen kan heises ut av pumpehuset.

g.


