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Gideon - 6 hk 

Kystkultursamlingen byttet motoren mot en båt med Bergen Maritime vernelag i 1999. Den var da i 
meget dårlig forfatning og alle bevegelige deler var rustet fast, se bilder fra 1999. Det ble et 
møysommelig arbeid å få demontert motoren uten å ødelegge deler. Jobben lyktes og motoren ble 
overhalt og satt i sammen igjen. Deretter ble det gjort flere startforsøk. Motoren tente så vidt, men 
vi fikk den ikke ordentlig i gang.  

Bilder fra 1999 

  

  

Motoren ble stående i utstillingen til høsten 2012 da motorentusiastene gjorde nytt forsøk på å 
starte motoren. Dette lyktes i første omgang ikke, men motoren ble igjen demontert og følgende 
utbedringer gjort: 

 Laget ny spiss for brennstoffinnsprøyting 
 Slipte ventiler og ventilseter 
 Dreiet nytt stempel til brennstoffpumpe 
 Renset brennstoffventiler 
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 Laget nytt innsprøytningsrør for brennstoff 
 Laget stag m.m. til pumperegulator 
 Reparert tæregroper i sylindervegg; renset med aceton og fylt med kjemisk metall. Etter 

herding ble sylindervegg pusset og slipt ned, deretter ble den honet 
 Freste noe av underskål kryssboltlager 
 Laget ny bolt for krysslager feste i staget 
 Laget feste for startsveiv i koblingsklokke 
 Laget startsveiv 

Motoren ble startet 10. desember 2012 ved første forsøk. Den går nå helt jevnt og uten feilslag. 

Bilder fra 2012 
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Motoren har en spesiell regulator og luftinntak. Her er beskrivelsen fra fabrikken fra ca. 1914: 

«Motorerne er foruten med tændhode forsynt med en fordamper, og det hele er saaledes indrettet at 
tændhodet her i væsentlig grad kun opptræder som tændhode, da den største mængde av 
brændstoffet tilføres cylinderen i fuldstændig gasform, indsuget fra fordamperen gjennom et særskilt 
indsugningsrør sammen med og blandet med indsugningsluften. 

Systemet som er patentbeskyttet, er overordentlig virkningsfuldt og enkelt og synes at ha gode 
fremtidsudsikter, da brændstofforbruket herved er brakt betydelig ned. Brændstoftilførselen sker som 
nævnt ved at to horisontale pumper, som begge styres av regulatoren og hvorav den ene pumper 
brændstof til fordamperen og den anden til tændhodet. Disse pumper er saaledes indrettet at man 
kan sætte den ene pumpe ut av funktion om man ønsker det.» 

Vi kjenner ikke til historien til motoren, annet enn at den er produsert i Molde i 1909.  

Nedenfor er utdrag av Norsk Teknisk Museums årbok fra 1972 som forteller litt om produksjonen av 
Gideon-motorer. 

 

Videre har vi lagt ved kopi av Gideon fabrikkens brosjyre av båtmotorer. 
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