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”Til Melsomvik kom mange for der var havn med ly 

og handelen gikk livlig og det vokste opp en by 

i krig og fred fikk stedet pulserende trafikk 

den fikk marinebase som satte preg på sed og skikk”1 

 

Da jeg var lita jente bodde jeg i Løytnantstien i Solnes. Men jeg tenkte jo aldri på hvorfor gata het 

akkurat det og hvorfor det var så mange marinenavn på gatene rundt. Først flere år senere la jeg 

merke til alle militærnavna. Det var Blåkraven, Gastebrekka, Minørveien, Kanonersvingen, 

Kapteinstien og Admiralveien. Tankene gikk til opplagshavna og den foreslåtte utbyggingen som 

jeg hadde lest om i avisa. Hva var det egentlig som skjedde for mange, mange år siden der nede? 

Nysgjerrigheten var dermed skapt…. 

 

En skjønner fort at det skjuler seg mye spennende historie i Melsomvik, og det er litt av denne 

historien jeg har prøvd å få tak i. Her har det vært mye interessant å finne og lære, og det er derfor 

nesten litt vanskelig å gi slipp på oppgaven. For hva skjer når marinen etablerer seg på et lite sted? 

Med bakgrunn i dette har jeg valgt å se på hvordan opplagshavna påvirket lokalsamfunnet i 

Melsomvik. Oppgaven vil ta utgangspunkt i perioden fra 1865 til 1920, og da med hovedvekt på 

tiden etter at marinen kom til Melsomvik. I 1897 ble eiendommen Solnes solgt til Forsvaret og 

marinen slo seg ned på stedet. Det ble etablert en opplagshavn på området, noe som innebar 

bygging av både arsenaler og nye kaianlegg. Marinen ble værende på stedet til 1964. Jeg har valgt å 

gå så langt tilbake i tid som 1865 for å få et før- og etter perspektiv inn i oppgaven. Samtidig har jeg 

valgt å avgrense den til 1920 slik at oppgaven ikke skulle bli stor. I perioden som jeg har 

konsentrert meg om var navnet Melsomvik Oplagshavn. I 1933 skiftet man navn til Melsomvik 

Marinedepot.2   

 

Jeg har arbeidet ut fra flere delproblemstillinger. Hvilken historie ligger bak området marinen 

kjøpte? Hvordan var livet bak portene på opplagshavna? Hvordan ble situasjonen i Vika med 

hensyn til folketall, yrkesfordeling og boforhold? Hvilken betydning hadde opplagshavna for 

veiforbindelsen på stedet? Hvilke møter fant sted mellom det militære og sivile liv og hvordan artet 

disse seg? Hvordan var forholdet mellom militære og sivile? Fikk lokalsamfunnet noen nye 

opplevelser knyttet til aktivitetene på opplagshavna?   

 

                                                 
1 4 vers av ”Balladen om Stokke” av Bjarke Anderson 
2 Røren, "50 års jubileum for Melsomvik marinedepot", 1948, s.253 
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Området jeg har valgt å konsentrere meg om er selve tettstedet Melsomvik og gården Solnes. Jeg vil 

når det er naturlig også trekke inn omkringliggende områder. Oppgaven min omfatter forhold for 

mer enn 100 år siden. Kildetilgangen er dermed begrenset på enkelte områder. Jeg har brukt flere 

typer kilder. Av litteratur er bygdebøkene for Stokke sentrale. En del stoff er hentet herfra, men 

belyst ut fra min problemstilling. På digitalarkivet har jeg hentet ut opplysninger fra folketellingene 

1865 og 1900. Det har vist seg vanskelig å få et eksakt bilde av antall personer tilhørende stedet 

blant annet fordi mange av tomtene i Vika har hatt leiekontrakt med gårder i omegn. Siden disse 

gårdene ligger utenfor selve tettstedet mente jeg faren var stor for å få et feil bilde hvis jeg 

innlemmet i tellingen alle personer som var oppført under disse gårdene. Tellingen fra 1865 har jeg 

samkjørt med opplysningene i bygdeboka. For 1900 har jeg sammenliknet med et kart over antall 

personer i 1900 – 1920 utarbeidet av Hans Gerhard Sørensen og Rolf Stensrud.3 Antall personer 

knyttet til stedet kan derfor ha en feilmargin.  

 

Videre har jeg vært på Marinemuseet og Riksarkivet. På sistnevnte sted fikk jeg lese i dagbøkene 

som ble skrevet på opplagshavna. Det var tre dagbøker(1898-1905, 1905-1925, 1925-48), som alle 

var ført i pennen av ansatte på Solnes, og de omhandlet aktivitetene knyttet til opplagshavna. Dette 

var en spennende kilde, selv om notatene var nøkternt og noe ufullstendig skrevet. Tendensen var at 

dagbøkene ble mer ufullstendige og ga færre opplysninger etter hvert, noe som kan ha sammenheng 

med utviklingen av aktiviteten på opplagshavna. Men gjennom bøkene fikk jeg en fin innsikt i 

forhold fra den første tiden på Solnes, opplysninger som ville vært vanskelig å få i andre typer 

kilder. Protokollen vedrørende arbeiderlønninger fra 1919 var ufullstendig og derfor vanskelig å 

bruke som kilde.   

 

Jeg har selv foretatt noen intervjuer. Videre har jeg også hørt gjennom flere intervjuer på bånd 

foretatt av Melsomvik vel. Gjennom det rike materiale som Melsomvik vel har samlet inn fikk jeg 

tilgang på mye ”levende” stoff om stedet. Kunstneren Hans Gerhard Sørensen har skrevet en del om 

hendelser knyttet til Melsomvik, og han har sammen med Finn Haug utgitt et hefte om stedet. Mye 

av dette arbeidet ligger til grunn for flere forhold i oppgaven.  Det nye i denne oppgaven er knyttet 

til forhold omkring opplagshavna og vinklingen av stoffet med henblikk på min problemstilling. 

 

Jeg vil rette en stor takk til Melsomvik vel og da spesielt Finn Haug. Videre vil jeg takke 

intervjuobjektene som velvillig stilte opp, og som gav meg noen spennende og interessante timer. 

                                                 
3 HGS og Haug, 1997, s. 18 og 19 
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Melsomvik 

Enkelte steder blir kalt ”perler”, og Melsomvik må vel være en av dem. Denne lille plassen nede 

ved sjøen fremstår som et idyllisk lite tettsted både sommer og vinter. Her finner vi smale gater med 

hus av god årgang. Hus som rommer mange historier og skjebner. Her har det blitt bygd seilskuter 

og hit kom marinen. Melsomvik oser av sjarm og historie.  

 

 
Bilde av Melsomvik på 90-tallet4 

Det første tettstedet i Stokke kommune var nettopp Melsomvik, og stedet har vært områdets 

viktigste havn gjennom lang tid.5 Sjøen har bestandig vært viktig for Melsomvik, og man kan si at 

stedet er et resultat av skipsfart.6 På 1500 tallet hadde Melsomvik stilling som ladested7, og i 

perioden 1840 til 1870 blomstret aktivitetene knyttet til de store seilskutene.8 Men utviklingen 

innen sjøfart gikk etter hvert mot propeller og dampmaskiner, og investeringene innen 

redervirksomhet vokste så mye at småstedene ble utrangert.9 I tillegg kom jernbanen til Stokke i 

1881, og varetransporten flyttet seg dermed fra sjø til land, samtidig som det vokste opp et tettsted  

                                                 
4 HGS og Haug, 1997 
5 Notat av Anholt, 06.08.2002  
6 Christensen og Hagelund, 1983, bind 2, s. 25 
7 Ladested var et sted hvor kjøpstadborgere og embetsmenn drev regelmessig trelasteksport 
8 Christensen og Hagelund, 1983, bind 2, s. 35  
9 Christensen og Hagelund, 1983, bind 2, s. 83 
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rundt stasjonen.10 Blant annet på bakgrunn av disse forhold flyttet fokus seg fra Melsomvik og opp 

mot tettstedet Stokke rundt århundreskifte. Men det var fortsatt aktivitet nede i Vika. Ikke minst 

begynte det å skje ting på Solnes. Fortsatt i tilknytning til sjøen og gammel tradisjon, men på en litt 

annen måte en tidligere. 

  

Historien om Solnes 

Bakken var det første småbruk man finner nevnt i Stokke. Allerede i 1613 stod Anders 

Skipperbakken nevnt i en skatteliste fra Melsomvik, og det var sannsynlig at han bodde på plassen.  

Antagelig ble stedet kalt Skipperbakken fordi hollenderskipperne pleide å legge til her med 

seilskutene sine.11 I treskutebygningens glansperiode (1850 – 1870) var Bakken et av de ni 

skipsvervene på fastlandet i Stokke, og fire skip ble i denne perioden bygget her.12 
 

Bruket ble i 1865 kjøpt av landhandler Peter G. Gundersen.13 I folketellinga fra 1865 sto han  

 

Peter G. Gundersen14 

oppført både som huseier, landhandler og skipsreder. Gundersen drev 

forretning i Melsomvik og hadde fått sitt handelsbrev i 1863.15 Han solgte 

gården videre etter 18 år. Kjøperen hadde bodd i USA i flere år, men var 

opprinnelig fra Drammen. Navnet var Anders Hannevig, og han kjøpte 

stedet for 11500 kroner. Hannevig hadde med seg kone og tre barn til stedet. 

I hans tid bygde man et flott hus på eiendommen, som i marinetiden fikk 

navnet Kommandantboligen. I denne perioden ble navnet endret til Solnes 

etter datidens mote. Etter en del år fattet så marinen interesse for området, og 

de kjøpte stedet i 1897 for 1950016 kroner. Tinglysingen fant sted dette året, 

men da var marinen allerede godt i gang med sin planlegging. 17 Ca to år 

senere eksproprierte18  Departementet i tillegg et område fra fire grunneiere19. 

 

                                                 
10 Christensen og Hagelund, 1983, bind 2, s.15. Det opprinnelige navnet til tettbebyggelsen rundt jernbanestasjonen var 
Jevnaker s.276 
11 Berg, 1928, s 244 
12 Christensen og Hagelund, 1983, bind 2, s. 42 og 341 
13 Christensen og Hagelund, 1988, bind 3, s.114 
14 MV`s bildesamling 
15 MV:Intervju med HGS, kassett 9/92, 1992 
16 RA, FD, pk. 5856, 29.01.1897 (til KV)  
17 Christensen og Hagelund, 1983, bind 2, s.86 - 87 
18 det vil si tvungen avståelse av eiendomsrett mot full erstatning 
19 Fru A. Melsom (Vårnes), A. Larsen (Solberg), Kjøpmann G.M.Gundersen(Melsomvik), Christen Melsom (Ekelund 
&Vårnes) RA, FD, pk. 5857, 10.11.1898 (Bilag til brev til KV) 
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Hvorfor ville marinen til Melsomvik? 

Etter 1895 var faren for at det skulle utvikle seg en væpnet konflikt her i landet stor. Svenskene 

truet med krig på bakgrunn av krisen mellom de to unionslandene i konsulatsaken. Fra 1895 ble det 

innledet en massiv satsing på forsvaret fra Stortingets side. Venstre hadde lagt om sin kurs innen 

forsvarspolitikken, og det var et solid venstreflertall som fikk igjennom de store 

ekstrabevilgningene sommeren 1895.20 Karljohansvern i Horten var på denne tiden marinens  

 

hovedstasjon. Basen lå utsatt til, og man fryktet 

at den kunne bli en felle ved et eventuelt angrep 

fra svenskene. Marinen hadde også behov for en 

havn hvor man kunne ha den foreldede, men 

ennå ikke ubrukelige restflåten. På denne måten 

kom Melsomvik inn i bildet. Gjennom å bygge 

ut Melsomvik kunne man få både en 

opplagshavn og en reservebase for 

Karljohansvern.21 Her ville fartøyene være 

beskyttet av de nye festningsanleggene på Håøya 

og Sunnåsen.22 Samtidig hadde man nærhet til og 

lett kommunikasjon med hovedstasjonen i 

Horten.23 Senere kom også Teie ubåtstasjon i 

Tønsberg. Vestfjordområdet ble dermed et av 

forsvarets kraftsenter ved Oslofjorden. 

 

Melsomvik Opplagshavn 

Grunnsteinen for Opplagshavna ble lagt gjennom en parolbefaling fra Den Kongelige Norske 

Marinekommando i 1898. Den lød som følger : ”Under 24. september har det nådigst behaget H. 

M. Kongen å beordre kaptein Rosenqvist til Sjef for Melsomvik Opplagshavn og Tønsbergfjordens 

befestninger fra 1. oktober d. å.”24 

Melsomvik Opplagshavn skulle ha ansvar for utrustning og vedlikehold av de fartøyer som lå i 

opplag på stedet. Flesteparten av marinens fartøyer lå i opplag storparten av året og ble brukt til 

                                                 
20 Stensland, 1993, s.36 og Thomassen, 1995, s. 8  
21 Dyrhaug, 1981, s.6 
22 Plakat på MM 
23 RA, FD, pk. 5856, 10.06.1898 (til FD, marineavdelingen) 
24 Røren, "50-års jubileum for Melsomvik marinedepot", 1948, s. 252 
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rekruttskoler og våpenøvelser kun i korte perioder. Enkelte fartøy lå i reserve og ble ikke brukt, men 

bare vedlikeholdt.  

 

Området de disponerte strekte seg fra Stensrudbrygga i nord til Kølahølet i syd, og helt opp til 

Solnesåsen.25(se kart side 16) Dermed var det et stort område marinen hadde til rådighet. 

Departementet ønsket å kjøpe et såpass stort område med en gang, i tilfelle de i fremtiden skulle 

trenge mer plass og med tanke på at prisen da kunne ha steget.26  

 

Marinen startet fort med å bygge ut på området,  og det var stor byggevirksomhet rundt 

århundreskiftet. Både kaianlegg og bygninger vokste raskt opp den første tiden. Rundt området ble 

det strukket nettinggjerde, og område fikk tre porter.27 Som vi ser av tegningen nedenfor kan man 

snakke om utbygging på området i to faser. Det meste av bygningsmassen var ferdig i perioden 

1897-1900, men området ble også noe utvidet i mellom 1911-1919.28 De sistnevnte bygningene var 

ønsket, for allerede i 1903 ytret daværende sjef, Kaptein Oppegaard, ønske om et "indrettet 

hospital" og "saameget og saa rummelige verksteder".29 

 

 
Skisse over Melsomvik Opplagshavn bearbeidet etter tegning av Hans Gerhard Sørensen30 

Bygninger med gulaktig omriss er bygget eller modernisert i tiden 1897 – 1900 
Bygninger med blått omriss er bygget i perioden 1911 - 1919 

 

 
 
 
                                                 
25 HGS, Solnes, kongens verft, s.12-18, 1988 
26 RA, FD, pk. 5857, 12 nov. 1898 (til FD, marineavdeling)  
27 MV: Intervju med HGS, Kassett 3/98, 29.05.98 
28 MM: Berger, 28.11.1962  
29 Oppegaard, 1903, s. 243 
30 Christensen og Hagelund, 1983, s. 88 
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Hvor mange som arbeidet på Solnes varierte fra år til år avhengig av arbeidsmengden. Blant de 

ansatte fant man både marineansatte og sivile arbeidere. Det var mye utskiftning av 

marinepersonell, noe som kan ha sammenheng med forholdet til Karljohansvern. Hovedmassen av 

det faste personellet var stasjonert der, og dermed ble det naturlig med overflytting av militært 

personell mellom de to stedene. Eksakt hvor mange militære som var knyttet til opplagshavna har 

det derfor vært vanskelig å få oversikt over. Det angis et foreløpig tall på 16 underoffiserer og 22 

menige i november 1898.31 I et brev fra 1911 oppgis det at det tjenestegjorde 1 maskinmester, 12 

underoffiserer og 6 menige ved opplagshavna på dette tidspunktet32, men det sies ingen ting om 

offiserene i noen av brevene. Tallet på militære var dermed halvert i løp av disse årene. Dette  

gjenspeiler at aktiviteten på Solnes var høyest de første årene. I følge kaptein Oppegaard bleknet 

glansen over stedet raskt33, og enn kan derfor regne med at tallet fra 1911 er mer representativt for 

det meste av perioden 1898-1920.  

 

De sivile arbeiderne har det vært noen flere opplysninger om. Kaptein Rosenqvist ansatte Olaves 

Holm som første sivile arbeider 13 oktober 1898.34 Han var tidligere sjømann, og gikk nå i land for 

å begynne å arbeide på hjemstedet sitt.35 De tre første månedene ansatte marinen 30 sivile mannlige 

arbeidere.36 Mange av disse arbeiderne var bosatt i Melsomvik, men det kan tyde på at det også var 

enkelte fra omegnen. Noe utskiftning var det den første tiden, men etter hvert virket det som 

arbeidsstokken stabiliserte seg. Men dagboka er ufullstendig angående ansettelse og avgang, slik at 

det er vanskelig å danne seg noe fullstendig bilde. Muligens var det mange som bare ble ansatt for 

kortere perioder. I mars 1899 ble de to første kvinnene ved opplagshavna ansatt.37 Ut fra den 

informasjonen jeg sitter inne med ser det ut til at det var rundt 20-30 sivile arbeidere knyttet til 

Solnes. I en artikkel oppgis det at det var totalt 51 arbeidere på opplagshavna i 1913.38 Forutsatt at 

dette betegner både sivile og militære, kan det se ut til å stemme med tallene på militære fra 1911 

og sivile fra 1898/99.  

 
 

                                                 
31 RA, FD, pk. 5856, 29.09.1898(til Hr. Kaptein Holst) 
32 RA, FD, pk. 5858, 10.08.1911(til 1. sjømilitære distrikstkommando) 
33 Oppegaard, 1903, s.238 
34 RA, SF, dagbok 1898-1905, s. 1  
35 Intervju med OH, 12.09.2002 
36 RA, SF, dagbok 1898-1905, s.1-5 
37 RA, SF, dagbok 1898-1905, s.6  
38 Norsk tidsskrift for sjøvæsen, 1914, s. 314 
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På bildet39 finner vi en del av de som jobbet på Solnes den første tiden. Jeg har forsøkt å finne arbeiderne 
på bildet igjen i dagboka fra perioden 1898-1905, folketellingen fra 1900 og protokollen fra 1919. På bildet er 
Karl Holm, og siden han døde i 191240 må bildet være fra før denne tid. Bare 12 av personene er oppgitt i 
folketellinga, men flere kan ha vært bosatt utenfor tettstedet. Men siden tallet er så lite kan det tyde på at 
bildet er tatt etter 1900. 16 av de 25 personene på bildet finner jeg igjen i dagboka. 11 av disse er ansatt i 
perioden 1898-99. Noen av de jobbet bare en kort stund. Videre ble en del ansatt i perioden 1902-1905. 
Siden det er flere personer som jeg ikke finner oppført i dagboka mellom 1898 og 1905, kan man anta at 
disse ble ansatt i perioden mellom 1905 og 1912. Dagboka er neppe så ufullstendig at 9 av personene på 
bildet er glemt innført. Siden det virker som det er en tendens at flere av de som jobbet på Solnes var ansatt 
i korte perioder, er sannsynligheten for at de ble ansatt senere stor. Dermed kan man anta at bildet er tatt en 
gang mellom 1905 og 1912. 5 av personene på bildet jobbet fortsatt ved opplagshavna i 1919. 
 

Sjefene på marinestasjonen satt ikke lenge i stolen de første årene. Fram til 1910 var det 8 stykker 

som hadde hatt stillingen. Man kan da spørre seg om det ble noe kontinuitet disse årene. De ansatte 

måtte forholde seg til mange forskjellige overordnete, noe som medførte forandringer og usikkerhet. 

Kanskje hadde det en innvirkning at sjefene var unge. Med unntak av Knap, som var 62 år, var de 

andre som satt i sjefstolen fram til 1910 i alderen ca 30-32 år. Etter dette ble alderen noe høyere, 

men da økte også tiden de var på stedet.41 Kanskje brukte de første sjefene denne jobben som et 

springbrett for senere karrieremuligheter. Ellers kan man tenke seg muligheten av at de ble beordret 

til andre tjenestesteder.  

 
 
 
 
 

                                                 
39 MV`s bildesamling 
40 Intervju med FH, 12.09.2002 
41 Røren, "50-års jubileum for Melsomvik marinedepot", 1948, s. 253 
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Tabell 1 : Sjefer ved opplagshavna i perioden 1898-192742 

Grad Navn Tid 
Kaptein Rosenqvist, Thoralf 1898 –1900 
Kaptein Holst, Trygve 1898 –1899 

Kommandørkpt. Knap, Carl Johan 1900 –1901 
Kaptein Augensen,Johan B.O 1901 –1902 
Kaptein Oppegaard, Sven 1902 – 1903 
Kaptein Kramer, Trygve 1903 – 1907 
Kaptein Hanssen, Olaf 1907 -  1908 
Kaptein Hovland,AbrahamN. 1908 – 1910 
Kaptein Rinde, Olaf 1910 – 1919 
Kaptein  Wigers, Severin E. 1919 – 1927 

 

En kan stusse litt over at det i den første tiden står oppført to sjefer. Forklaringen er at Rosenqvist 

var nestkommanderende på ”Tordenskjold” i 1898-1899. Dermed var Trygve Holst midlertidig sjef 

i denne perioden.43 

 

Befolkning 

Da marinen kom til Melsomvik hadde de med seg personell knyttet til sine fagfelt. Det er dermed 

interessant å se på folketellingene før og etter at marinen kom til stedet. I 1865 var det 319 personer 

som hørte til i Melsomvik. Det vil si 315 personer i selve Melsomvik og 4  på Solnes. I 1900 telte 

man 300 personer i Melsomvik og 18 på Solnes. Dette viser at folketallet har holdt seg stabilt, men 

at antall personer tilhørende på Solnes har økt kraftig. Flere forhold kan være med på å forklare 

hvorfor folketallet ikke har økt selv om marinen kom til stedet. Stokkebyen hadde ekspandert, 

samtidig som det fant sted emigrasjon i perioden mellom tellingene. Videre var antall personer i 

hvert hushold blitt mindre i løp av de 45 årene og antall barn i familiene begynte å bli lavere. 

Økningen på Solnes er ingen overraskelse. Det er naturlig at marinen innlosjerte flest mulig på dette 

området. 

 

Siden Melsomvik fikk en ny arbeidsplass mellom de to folketellingene, var det interessant å 

sammenligne de to tellingene angående yrkesfordelingen blant menn på stedet.   

 

 
 
 

                                                 
42 Plakat på marinemuseet 
43 Røren, ”50-års jubileum for Melsomvik marinedepot”, 1948, s. 252 
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Tabell 2:Yrkesfordeling blant menn i 1865 tellingen (totalt 91 menn)44 
Sjømenn Fiskere  Handelsmenn/Lærer Håndverkere/Arbeidere 
6 – Skipsreder/Skipsfører 1 – Bunngarnfisker 1 – Landhandler 3 – Snekker 
5 – Skipsfører 2 – Fisker 1 – Skolelærer 1 – Baker 
4 – Styrmenn  2 – Handelsborger 3 – Skomaker 
2 – Fraktemenn  2 – Handelsbetjent 1 – Skredder 
52 – Sjømenn   3 – Arbeider 
   2 – seilmakere 
69 - totalt  3 – totalt 6 – totalt 13 – totalt 

 

 

Tabell 3:Yrkesfordeling blant menn i 1900 tellingen (totalt 108 menn)45 
Militært personell Sjømenn (sivile) Fiskere Handelsmenn/Lærer Håndverkere/Arbeidere
1 – Komm.kpt. 10 – Styrmenn 1 – Bunngarnfisker 1 – Landhandler 1 – Husbyggmester 
1 -  Kaptein 1 – Hvalskytter 1 – Fisker 1 – Folkeskolelærer 1 – Garver 
1 – Løytnant 1 – Skipsfører  1 – Kontorist 2 – Baker 
1 – Overkanoner 1 – Dunkemann  1 – Handelsagent 12 – Tømmermenn 
1 – Overmaskinist 1 – Lekterfører  1 – Handelsbestyrer 8 – Arbeider 
2 – Kanoner 4 – Matroser  3 – Handelsbetjent 4 – Skomakermester 
1 – Furer 3 – Fyrbøtere  1 – Bankkasserer 2 – vaktmenn 
1 – Reserve u.off 1 – Båtsmann  1 – Banksekretær 1 – Seilmaker 
2 – Konstabel kl. 1 1 – Dekksgutt  1- Rentenist 1 – Verftsarbeider 
1 – Konstabel 1 – Skipstjener  1 – Kjøtthandler 2 – Maler 
2 – Minør 1 – Stuert    
1- Minehåndverker     
1 – Arbeidsformann     
2 – Undermaskinister     
1 – Våpenhåndverker     
2 – Maskinister     
1 – Overtømmermann     
1 – Båtmannsmåth     
11 – Fyrbøter     
1 – Jernbaneingeniør     
35 – totalt 25 – totalt 2 – totalt 12 – totalt 34 totalt 
 

Vi ser av tabellen at antall yrkesaktive menn har økt noe mellom de to tellingene. Samtidig har som 

kjent folketallet holdt seg stabilt. Med opplagshavna kom en helt ny arbeidsgruppe til Vika, og her 

finner man noe av forklaringen på dette forholdet. Det militære personellet kom alle utenfra, og 

godt over halvparten av dem kom alene. Dermed blir antallet yrkesaktive menn høyt i forhold til 

folketallet.  

 

I begge tellingene var det en stor andel av yrkesaktive menn som jobbet i yrker med tilknytning til 

sjøen. I den eldste tellingen arbeidet 72 personer av 91 med sjøyrker, og flesteparten av disse var 

sjømenn. I 1900 arbeidet fortsatt 78 personer av 108 i yrker tilknyttet sjøen, men nå var den største 

gruppen knyttet til marinen. Rundt halvparten46 av de arbeidende mennene var knyttet til 

                                                 
44 DA:   http://www.digitalarkivet.no, Folketelling 1865 
45 DA: http://www.digitalarkivet.no , Folketelling 1900 
46 55 menn av 108  
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opplagshavna. Flere av mennene som bodde i Vika før marinen kom til stedet sluttet i sine tidligere 

yrker og begynte som sivile arbeidere på Solnes. Når sjansen bød seg var det sikkert fristende å 

begynne å jobbe på hjemstedet. Det er derfor mye sannsynlig at man ville sett samme utvikling hvis 

en bedrift med behov for arbeidskraft hadde etablert seg på stedet.  

 

I 1900 har det kommet flere nye yrkesbetegnelser til Vika. I tillegg til alle marineyrkene fant man 

blant annet både kjøtthandler og bankkasserer, noe som har sammenheng med at gruppen av 

handelsmenn/lærer har doblet seg fra forrige telling. Antall håndverker/arbeider har også økt kraftig 

fra 1865 og til 1900, og i denne gruppen har det blant annet dukket opp en garver. Disse endringene 

kan ha sammenheng med at Melsomvik i 1900 ikke helt hadde mistet sin posisjon som tettstedet i 

omegn. Stokkebyen hadde ennå ikke helt overtatt. For eksempel var banken fortsatt i Vika på dette 

tidspunktet.47 Hvorvidt marinens inntreden har hatt innvirkning på disse forhold er vanskelig å si. 

Melsomvik mistet gradvis sin rolle, og marinen kunne ikke hindre denne utviklingen. Kanskje kom 

opplagshavna til stedet litt for sent til å kunne påvirke denne utviklingen. Videre er det viktig å ikke 

overvurdere påvirkningen fra Solnes.     

 

En yrkesgruppe som ikke kom fram i oversikten ovenfor var de som gikk under betegnelsen 

tjenestefolk, siden de fleste av disse var kvinner.  

Tabell4: Tjenestefolk i 186548     Tabell 5: Tjenestefolk i 190049  

Husholder 2 
Husjomfru 1 
Tjenestepike 16 
Tjenestekar 3 
Totalt 22 
 

                                                 
47 Banken flyttet til Stokke i 1906 
48 DA: http://www.digitalarkivet.no , Folketelling 1865 
49 DA: http://www.digitalarkivet.no , Folketelling 1900 

Husbestyrerinne 1 
Husgjerning 24
Tjenestepike 11
Tjenestegutt 1 
Husholderske 4 
Kokke 1 
Totalt 42
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Ut fra tabellen ovenfor ser det ut som det var en dobling av antall tjenestefolk mellom de to 

tellingene. Jeg er derimot usikker på hva som ligger i betegnelsen husgjerning som dukker opp i  

1900. Betegnelsen brukes hovedsakelig på døtre i husholdet, og ingen av dem var i husholdet til 

marineansatte. Dermed kan dette gi et feil bilde av situasjonen. Jeg har allikevel valgt å ta det med 

siden det er en del av helheten. I den første tellinga var det stort sett skipsrederne som hadde 

tjenestepiker. Denne rollen kan man si offiserene overtok i 1900 da de hadde 7 av de 11 

tjenestepikene som var på stedet. De var dermed med på å øke antall tjenestefolk i Vika når de kom 

til stedet. 

 

Ingeborg Holm var en av de som kom til Vika på 1900 tallet, og som var i tjeneste hos en familie. 

Hun var kokke for Kaptein Kramer, og var opprinnelig fra Horten, hvor hun hadde startet å jobbe 

for familien. Så ble hun med på flyttelasset til Solnes. Men da familien Kramer reiste videre i 1907 

måtte de reise uten Ingeborg, og forklaringen var en søt historie. Den første arbeideren som ble 

ansatt på Solnes var som tidligere nevnt Olaves Holm. Han var altmuligmann på opplagshavna, og 

uansett hvor det var noe ødelagt så kom han og ordnet det. Kanskje ble det mange turer også til 

sjefsboligen? I alle fall greide han å sjarmere Ingeborg. De giftet seg i 1905, bosatte seg i 

Melsomvik og fikk syv barn.50  

 

Hvor skulle de bo? 

I Melsomvik finner vi mange små hus, og når man leser i folketellingene om husholdsstørrelsen  

skjønner man at mange bodde trangt både i 1865 og i 1900. Mange av husene i Vika rommet flere 

familier.51 Det store spørsmålet var dermed hvor marinepersonellet skulle bo når de flyttet til stedet.  

 

Departementet ville undersøke hvordan utleiemulighetene var omkring Solnes, og sendte derfor 

bestyreren av marinens land- og vannbygningsvesen til Melsomvik i 1897. Han reiste til Vika og 

forhørte seg om folk var villige til å leie ut et rom eller to til marineansatte. Inntrykket han satt igjen 

med var positivt, og han rapporterte til sine overordnede om flere huseiere som var villig til å leie 

ut. Hos noen kunne man få leie et værelse, hos andre 2- 3. I tillegg nevner han et nytt, stort toetasjes 

hus hvor det var 6 værelser. Han skrev også at han trodde flere av de som ikke var hjemme denne 

morgenen kunne ha ”adskillige” værelser til utleie. Dermed regnet han med at det uten problemer 

ville kunne innkvarteres fra 50-100 mann.52 Privat innkvartering av fast militært personell var i  

 

 

                                                 
50 Intervju med HE,20.01.2003 
51MV: Intervju med HGS, kassett 6/92, 1992 
52 RA, FD, pk.5856, 29.01.1897(til KV)  
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denne perioden vanlig, og dette finner vi igjen alle steder forsvaret hadde aktiviteter. Mange så på 

det som en kjærkommen ekstrainntekt å leie ut. 

 

På vårparten i 1898 reiste ett par underoffiserer til Vika for å prøve å skaffe seg et sted å bo. Men de 

fant det ”særdeles vanskelig”. Et par leiligheter var for små. Det var noen under bygging, men disse 

var det ikke sikkert ble ferdig tidsnok. Ellers fantes det noen få leiligheter, men underoffiserene 

syntes husleien på disse var i meste laget.53 De ville rett og slett ikke bruke så mye av sin lønn på 

boutgifter. Dermed skulle det vise seg å ikke være så lett å få seg noe sted å bo i Vika. 

 

Boligsituasjonen i Vika ble etter hvert så vanskelig at man kan snakke om bolignød. I 1911 var det 

ikke mulig å oppdrive en eneste familieleilighet verken i selve Melsomvik eller i omegn. Dette førte 

til at to stykker flyttet til stedet uten å kunne ta med seg familien sin.54 To år senere var fortsatt 

situasjonen vanskelig. To marineansatte på Solnes skrev dermed et brev til Forsvarsdepartementet 

hvor de forklarte situasjonen. ”Er en leilighet tilfeldigvis ledig må man ta den og som oftest i den 

tilstand den er og være glad ved at faa tak over hodet. Man har intet valg, og som følge derav er 

Husleien efter Forholdene noksaa stive” 55  

 

Spørsmålet blir ut fra dette hvordan man kunne få to så totalt forskjellige inntrykk av 

boligsituasjonen i området? Boligsituasjonen i Melsomvik kan ha forandret seg i perioden mellom 

de to turene, da det gikk litt over et år fra bestyreren besøkte Vika og til marinepersonellet tok turen. 

Men sannsynligheten for at situasjonen har endret seg så radikalt på forholdsvis kort tid vil jeg tro 

er liten. Derimot virket det som henvendelsen fra bestyreren var løs og uforpliktende, og derfor lett 

å svare ja på. Når folk fikk tenkt seg bedre om var det muligens ikke så aktuelt og gjennomførbart 

allikevel. Kanskje hadde bestyreren og marinepersonellet også ulikt syn på kravet til boligstandard, 

siden sistnevnte utelukket flere steder på grunn av størrelsen. 

 

Krevde folk i Vika mer enn vanlig utleiepris på denne tiden? Så de en mulighet til å tjene godt fordi 

de var klar over at etterspørselen var større enn markedet? Eller hadde underoffiserene lave 

lønninger? For en bolig på 2-3 værelser og kjøkken lå husleien på mellom 220 og 300 kroner pr. 

år.56 Årslønn for en underoffiser var på denne tiden mellom 1140 kroner og 2400 kroner. Dette var 

gjennomsnittlig grunnlønn uten tillegg. Så kunne de opparbeide seg forskjellige tjenestetillegg og 

alderstillegg avhengig av hvor lang tjeneste den enkelte hadde. Tjenestetillegget var innbakt i 

alderstillegget og var budsjettavhengig. Det hadde også sammenheng med instruktør- og/eller  

 

                                                 
53 RA, FD, pk.5856, 01.08.1898(til KV) 
54 RA, FD, pk. 5858, 10.08.1911(til 1. sjømilitære distriktskommando) 
55 RA, FD, pk. 5858, 29.01.1914(til FD, marinen m.v.) 
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lærervirksomhet. Under tokt gjaldt særlige avlønningsregler.57 Til sammenlikning tjente lærer Hans 

Sørensen i 1896 721,80 kroner i året.58 

 

De ulike lønnsgruppene for offiserer og menige i marinens korps59 

1. lønnsgruppe 2. lønnsgruppe 3. lønnsgruppe 4. lønnsgruppe 5. lønnsgruppe 
200 kroner mnd. 170 kroner mnd. 135 kroner mnd. 115 kroner mnd. 95 kroner mnd. 

Overmaskinister/ 

maskinmester 

Assistent til 

overmaskinister 

Overkanoner, 

høibåtsmann, overminør, 

maskinister, 

våpenhåndverker av 

1.kl., overfyrværker, 

skipsbygningshåndverker 

av 1.kl., 

kompanisersersjant 

Kanoner, båtsmenn, 

minør, 

undermaskinist, 

våpenhåndverker av 

2.kl., fyrværkere, 

sanitetsunderoffiser 

av 1.kl.(m/over 15 års 

tjeneste)  

underkanoner, 

båtsmannsmater, 

underminør, 

våpenhåndverker av 

3. kl., skipsbygnings- 

håndverker av 3.kl., 

sanitetsunderoffiser 

av 1.kl.(under 15 års 

tjeneste) 

 

Melsomvik var et lite sted, og man kan dermed gå ut fra at markedet for utleie hadde vært begrenset 

også før marinen kom. De fleste husene i Vika var eneboliger, som dermed ble bebodd av eieren og 

hans familie. Det fantes også kun noen få større leiegårder med flere leiligheter. Hvor bosatte 

marinepersonellet seg når det ikke var mulig å få seg noe sted i selve Melsomvik?  

 

Flere hadde ønske om å prøve og skaffe seg billigere og bedre boliger i nærheten på landet.60 De 

brydde seg mindre om det ble lenger avstand til jobben. Tilbakemeldingen som blir gitt fra høyere 

hold er at de bør bo så nær verftet som mulig etter hva omstendigheter og husleieforhold tillater, og 

Horten blir trukket fram som eksempel.61 I 1911 tjenestegjorde 19 stykker ved Opplagshavna. 7 av 

disse bodde i omegn.62 Dette synes jeg er med på  å underbygge påstanden om at boligsituasjonen 

var vanskelig. Samtidig forteller det også at et større område enn selve Melsomvik ble påvirket av 

at marinen kom til stedet. 

 

Marinen hadde også en kriseløsning i bakhånd om man ikke fikk leid noe sted til alle. Hvis dette ble 

tilfelle skulle resten av mannskapet bo om bord i fartøyene ”Sarpen” eller ”Rjukan”.63  Jeg har ikke 

funnet noen dokumenter som bekrefter direkte at dette ble aktuelt. Men mye tyder på at det ble  

 

                                                                                                                                                                  
56 RA, FD, pk.5856, 01.08.1898(til KV) 
57 RA, FD, Marine-kalender samt reglementer, love og bestemmelser vedrørende den norske marines personel, 1905 
58 HGS, Skolen i Melsomvik for 100 år siden, 1989 
59 RA, FD, Marine-kalender samt reglementer, love og bestemmelser vedrørende den norske marines personel, 1905 
60 RA, FD, pk.5856, 01.08.1898(til KV) 
61 RA, FD, pk.5856, 31.08.1898(til FD, marineavdeling) 
62 RA, FD, pk.5858, 10.08.1911(til 1. sjømilitære distriktskommando) 
63 RA, FD, pk.5856, 06.10.1898(til marinekommandoen) 
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tilfelle, da det er detaljert forklart i en instruksjonsbok fra opplagshavna hvordan man har tenkt å 

løse dette praktisk blant annet med hensyn til bespisning.64 

 

Med en så vanskelig boligsituasjon  i Melsomvik kan man lure på hvorfor staten ikke bygget 

boliger? Ut fra brevet til bestyreren i 1898 får man inntrykk av at folk i Melsomvik stilte seg 

positive til utleie. I starten trodde derfor de som arbeidet i Forsvarsdepartementet og på 

Karljohansvern at boligspørsmålet for personellet ved opplagshavna ville bli enkelt å løse uten at de 

behøvde å bygge eller kjøpe boliger på stedet. Men etter hvert ble også disse underrettet om den 

vanskelig boligsituasjonen som militæransatte ved Solnes opplevde. Ved opplagshavna var det 

allikevel bare en befalsbolig fram til 1914.65 I det tidligere refererte brevet til Forsvarsdepartementet 

fra to marineansatte aner man en frustrasjon over dette. ”Da som nevnt det er Staten, som har git 

Foranledning til Befolkningens Forøkelse her, saa synes det ogsaa at være rimelig og naturlig – i 

Likhed med hva større private Driftsherrer gjør at den traadte lit hjælpende og regulerende til ved 

Oppførelsen av Boliger." 66  I kildene jeg har gjennomgått vises det til budsjettmessige hensyn når 

departementet har begrunnet hvorfor boliger ikke ble oppført. Men de måtte til slutt gi seg, og i 

1914 oppføres ett befalshus, og ytterligere tre kom i 1916.67 At boligene kom akkurat på denne 

tiden kan også ha sammenheng med nøytralitetsvakten under 1. verdenskrig hvor marinens aktivitet 

var stor.    

 

Hvordan merket så lokalbefolkningen den vanskelige boligsituasjonen? Enn vil tro at de som bodde 

i Melsomvik ikke merket så mye til dette, bortsett fra at de fikk henvendelser angående 

leiemuligheter. Da vil jeg heller tro det var et problem for de unge som kunne tenke seg å slå seg 

ned på stedet . Mulighetene for andre å flytte til området ble begrenset. Man trodde også at 

eiendomsprisene ville stige i området når verftet kom i bruk.68 Om dette ble virkelighet har jeg ikke 

greid å finne ut. Byggevirksomheten tiltok ikke i området. Kanskje var forholdene omkring 

opplagshavna for usikre til at folk ville satse på utleie til marinen. Men et av husene i Skippergaten 

fikk en etasje til etter at marinen kom til stedet, og her ble det flere leiligheter som marineansatte 

leide. Derav navnet "Lille Horten".  

                                                 
64 RA, SF, Instruksjonsprotokoll 1896 – 1926, 13.11.1899, s. 56 - 57 
65 MM: Berger, 28.11.1962 
66 RA, FD, pk.5858, 29.01.1914(til FD, marinen m.v.) 
67 MM: Berger, 28.11.1962 
68 RA, FD, pk.5856, 07.09.1898(til FD, marineavdelingen) 



16 

 

Veiforbindelse 

For å komme til Solnes før 1897 tok man enten sjøveien eller så gikk man over ”den bratte ås”.  

Veien over åsen gikk fra sjefsbygningen, og kom opp ved sykehuset. Så gikk man gjennom skogen 

og kom ned til Vårnes eller Melsomvik.  
 

        Kartet viser ny og gammel vei til Opplagshavna 69 

 Langs med vannet var det tidligere bare 

sandstrand, og Karl Holm kunne ha båten sin 

fortøyd i en påle rett utenfor huset sitt.70 Da 

marinen overtok stedet gikk de i gang med å 

lage en kjerrevei fra Melsomvik og ut til 

opplagshavna. Veien ble bygget av 

anleggsarbeidere71, og muligens hadde de en 

vanskelig jobb. Det sies nemlig at den 

brattlendte veien sørover langs stranda var en 

vrien oppgave.72 Kanskje kom vanskene av at 

det måtte fylles mye ut og at grunnen var 

dårlig. Veien ble liggende nære vannet, og de 

slet med stadige oversvømmelser.73 Men for 

marinens del var det helt nødvendig å få en 

vei fra området og til Melsomvik. Veien lagde 

marinen med en gang de kom til stedet, så det var jo bare for en kort periode at de måtte benytte seg 

av den gamle veien. Men det bodde folk bortover mot Solnes som var vant med den gamle svingete 

veien over åsen. For disse menneskene kan man tenke seg at det var en stor forandring med ny vei. 

Hvordan de tenkte omkring dette er det vanskelig å si noe sikkert om. De fikk en enklere vei til 

butikkene i Vika, men samtidig fikk enkelte av dem vei tett opp i husene sine. Trafikken i denne 

perioden var liten, så støy vil man tro ikke var noe problem. Da var det kanskje heller et problem 

med støv fra grusen. Hva så med de som bodde i Skippergaten? De fikk også trafikken til 

marinestasjonen tett innpå seg. Jeg vil anta at dette ikke var noe problem på denne tiden. Kanskje 

var bevegelsen gjennom Vika heller positivt for næringslivet. 

 

 

                                                 
69 SK: Vestfold m.52, 1904 
70 Intervju med OH, 12.09.2002 
71 Intervju med HE og GH, 20.01.2003 
72 Christensen og Hagelund, 1983, bind 2, s. 87 
73 Intervju med HE og GH, 20.01.2003 og  RA, FD, pk.5856, 09.02.1899(til KV) 
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Langs veien ut til Solnes ligger det i dag 16 hus. Et aktuelt spørsmål er om disse husene ble bygd 

før eller etter at veien ut til Solnes ble anlagt av marinen. Det har vist seg å være vanskelig å finne 

eksakt byggeår på husene.74 I Melsomvik leide folk tomtene sine. Den siste av disse  

leiekontraktene ble opphevet så sent som i 1978. De fleste fikk leie av Melsom gård, men enkelte 

leide også av Solberg75 og Lunden. På grunn av dette forhold stemmer ikke byggeår overens med 

etablering av eiendom. Men ut fra de opplysningene jeg har greid å skaffe tilveie ser det ut til at i 

alle fall noen av husene ble bygd etter at veien kom.  

 

 
Bildet viser husene langs veien ut til opplagshavna i 20- 30 årene.76   

 

Hvordan var så veiforbindelsen videre fra Melsomvik? Melsomvikveien over Myhrejordene ble 

gjort ferdig rett etter at jernbaneanlegget ble tatt i bruk. Dermed hadde marinen ingen innvirkning 

på denne strekningen. Før veien kom til Tønsberg i 1920 årene måtte folk gå til Skjærsnes hvor de 

selv sveivet ferja over til Hella, og så gikk de derfra til Tønsberg. En tungvint vei som måtte ta lang 

tid. Det gikk ellers rutebåt fra Tønsberg, rundt Nøtterøy og Tjøme, som også stoppet i Melsomvik.77 

Siden det var så vanskelig med veiforbindelse til Tønsberg gikk antagelig storparten av person- og 

godstrafikk med båt. Da marinen kom til Melsomvik ble det enda en mulighet for de som var ansatt 

på opplagshavna til å komme seg til byen. Dampsluppen var en båt som tilhørte Solnes, og som ble 

brukt til å frakte offiserer og gjester til og fra opplagshavna. Men den gikk også en tur til Tønsberg 

hver lørdag, senere også på onsdager.78 På disse turene var offiserfruene med båten for å gjøre sine  

 

                                                                                                                                                                  
     
74 SK 
75 Christensen og Hagelund, 1983, bind 2, s.67 
76 Noe usikkerhet knyttet til datering, MV`s bildesamling 
77 Christensen og Hagelund, 1983, bind 2, s. 267- 269 
78 RA, SF, dagbok 1898-1905 og dagbok 1905-25 
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ærend i byen. Dette var også et tilbud som de ansatte kunne benytte seg av, men det var visstnok 

ikke like populært hvis de tok med seg andre.79  

 

Livet på opplagshavna 

Hver dag ringte det i klokka på Solnes, og alle fra Gihle til Storevar viste da at arbeiderne på 

opplagshavna begynte eller sluttet arbeidet. Arbeidstiden deres var fra syv om morgenen til fem om 

ettermiddagen. Midt på dagen hadde de en matpause, og da var det vanlig at man tuslet en tur hjem 

og spiste middag.80 Først i 191781 fikk de spisestua, og kanskje ble det da mer naturlig å spise der 

enn å gå hjem.    

 

Det ble arbeidet innenfor forskjellige avdelinger på Solnes, og i 1919 var dette fem avdelinger. 

Dette var takkelloftet, artilleriet, skipsbyggeriavdelingen, mineavdelingen og mekanisk verksted.82  

Det mer spesialiserte arbeidet, for eksempel med miner, var det marinepersonellet som tok seg av. 

De sivile arbeiderne arbeidet blant annet med rustbanking og maling på fartøy, lasting og lossing, 

mineskyving og så videre. Vannbæring og snømåking var også vanlige oppgaver.83 I enkelte 

perioder når det var mye å gjøre, ble også gutter fra Vika leid inn. En maidag i 1899 hjalp for 

eksempel 6 unggutter med å rengjøre monitoren ”Thor”.84 Det virket også som det var noe 

midlertidig arbeid  som skogsarbeid. Det var også reparasjoner av flagg og lignende, og dette 

arbeidet ser det ut til at kvinnene var med på. Ellers tok kvinnene seg av vaskingen på 

opplagshavnen.85 

 

Det ble et eget arbeidsmønster på Solnes etter hvert. Fartøy og utstyr ble vedlikeholdt og overhalt 

om høsten og vinteren. Vår og sommer var hektisk, da det ble holdt rekruttskoler og våpenøvelser 

fra mai til september. Dette innebar at fartøyene måtte utrustes og utstyr bringes om bord, og senere 

etter øvelsene tas i land igjen. I disse periodene ble det liv i Vika, for da rykket de vernepliktige inn. 

Selv om de bodde på fartøyene, satte de likevel sitt preg på stedet.  

 Annonse i Tunsbergenseren 13.07.1899 

                                                 
79 Intervju med HE og GH, 20.01.2003 
80 Intervju med HE og GH, 20.01.2003 
81 MM: Berger, 28.11.1962 
82 MV: Protokoll vedrørende arbeidernes lønninger m.v., 1919 
83 MV: Intervju med HGS, 3/98, 29.05.1998 
84 RA, SF, dagbok 1898-1905,18.05.1898, s.11 
85 Intervju med HE og GH, 20.01.2003 
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Det var ikke bare å spasere inn på opplagshavna 

for hvem som helst. For å komme inn på området 

måtte man forbi vaktmannen i porten, og da måtte 

man ha passerseddel. Denne tilhørte Aslaug 

Stensrud som var datter av landhandler Stensrud i 

Melsomvik. Kanskje skulle hun levere varer på 

Solnes. I hvor stor grad opplagshavna benyttet seg 

av de lokale butikkene vites ikke, men det var  

kontakt mellom dem. Blant annet kom det 

telegram til opplagshavna fra panserskipet Eidsvold med spørsmål om det var kommet en kasse86 til 

dem hos kjøpmann Gundersen. De fikk til svar at kassen var kommet, og at den kunne hentes hos 

Gundersen når de ankom Vika.87  

 

Noen fordeler og goder hadde arbeiderne på Solnes.  På St.hansaften i 1908 fikk arbeiderne glede 

av Dampbarkassen. Da reiste de innover til Kristiania for å se den Engelske marineeskadren som lå 

der. Arbeiderne hadde begynt sommerferien dagen før, og dette var nok en fin start på ferien, 

samtidig som det var et etterlengtet avbrekk i hverdagen.88 Noen av fordelene fikk også familiene til 

de sivile arbeiderne nytte av. For eksempel var det i tilknytning til spisestua et bad med badekar. 

Badet fikk arbeiderne og deres familier benytte seg av etter arbeidstid. Badekaret var et jernkar, 

som ble fylt med vann fra et av bassengene. Arbeiderne fikk en fast tid som badet var tilgjengelig 

for dem.89  Ellers var arbeiderne så heldig at de fikk brensel for mange kalde vinternetter på grunn 

av et uhell i 1913. Marinen brukte mye kull, og hadde derfor et kullager på bortsiden av 

opplagshavna, syd for dagens kornsilo. Det skulle vise seg å være en dårlig løsning, for en natt i 

1913 raser hele lageret på sjøen. Det hadde blitt for tungt, og grunnen brast. For arbeiderne på 

Solnes ble dette derimot positivt. De fikk lov å hente opp kull på sjøbunnen, og gikk dermed i gang 

med å lage redskap for å få kullet opp av vannet. Arbeiderne fikk hver sine uker som de kunne 

hente opp brensel, og de fikk låne pram av opplagshavna. Dette var et gode som bare arbeiderne 

fikk benytte seg av, og ikke lokalbefolkningen ellers. Å få kull til hele vinteren hjalp godt på en 

ellers trang økonomi.90 Hvorvidt arbeiderne ga litt til andre i Vika er ikke kjent. Det sies at ca. 2000  

 

 

                                                 
86 Hva kassen inneholdt er  utydelig i teksten  
87 RA, SF, dagbok 1905-25, 24.09.1914 
88 RA, SF, dagbok 1905-25, 23.06.1908 
89 Intervju med FH, 12.09.2002 
90 Intervju med HE og GH, 20.01.2003 
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tonn gikk i sjøen den natten91, noe som har skaffet arbeiderne på Solnes brensel helt fram til 2. 

verdenskrig. Derfor kalles plassen den deg i dag for ”Kølahølet”92 

 
Annerledes dager…..  

Høsten 1905 ble Vika snudd på hodet. I forbindelse med mobiliseringen opplevde stedet og 

lokalsamfunnet noen dager som skilte seg ut fra hverdagen. Røren, senere orlogskaptein, opplevde 

Melsomvik for første gang en dag denne høsten. ”Det var et syn. Det gjorde et uutslettelig inntrykk 

på meg. Jeg var jo bare 14 år den gang. Allerede på veien nedover fra Stokke stasjon til Melsomvik 

så vi at noe helt ekstraordinært var i gjære. – Innkalte mannskaper satt langs veiene. – I Melsomvik 

hersket der et yrende liv. Militære var det over alt. Skiltvakter ved portene. Men der ute på havnen 

var det nok et syn. Der lå jo så å si alt hva vi eide av moderne sjøkrigsmateriell: Panserskip, 

kanonbåter, torpedobåter og flere! –Hele havnen flommet jo rent i norske flagg. Det var sannelig 

havnen i rødt – hvitt – og blått.”93  

Verken før eller siden har det vel vært så stor militær aktivitet og spenning i dette området. Man kan 

friskt tenke seg at dagliglivet for sivilbefolkningen også ble preget av dette i disse dagene. Lite er 

kjent, men det må antas at dette var samtaleemne rundt middagsbordene i Vika.  Allikevel kan man 

anta at opplevelsen til lokalbefolkningen ikke var så voldsom overveldende som hos Røren. De som 

bodde i Melsomvik hadde vært vitne til øvelsesmobilisering, og hadde derfor opplevd noe av dette 

tidligere, men i en mindre skala. For eksempel var det i februar 1900 øvelsesmobilisering av  

panserskipene. Da kom det 340 utskrevne mannskaper til Vika fra distriktene omkring.94  

 
Det meste av Norges flåte samlet utenfor opplagshavna i 190595 

 

                                                 
91 HGS og Haug, 1997, s.7 
92 MV: Tekst i bildesamling 
93 Røren, "50-års jubileum for Melsomvik marinedepot", 1948, s. 253 - 254 
94 RA, SF, dagbok 1898-1905, 27.02.1900 
95 MV`s bildesamling 
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De som bodde i Melsomvik merket også økt beredskap omkring årene rundt 1. verdenskrig. Da lå 

blant annet kanonbåten "Sleipner" i Melsomvik som losjiskip, og vaktholdet rundt stasjonen var 

skjerpet. Mot slutten av denne perioden kom spanskesyken96 til landet. Sommeren 1918 lå hele 

familier slått ut av sykdommen i Stokke, så også i Vika. Sykehuset ble nå benyttet, og marinelege 

Normann hadde nok å gjøre. Om dette var kun for militære eller om det også var et tilbud til 

sivilbefolkningen vet jeg ikke. Men i alle fall en familie i Vika var heldige. Normann bodde i første 

etasje hjemme hos familien Sørensen, og passet på et familiemedlem som var rammet av 

sykdommen.97 Selv om sykehuset hadde fullt belegg i denne perioden ble det nedlagt i november 

1918.98 

 

Møte med lokalbefolkningen 

En liten guttunge på 6-7 år er nede og tar seg en dukkert ved panserbrygga i Melsomvik. Samtidig 

har marinen en dykker nede i vannet. Mens guttungen står på land, i bare messingen, stiger dette 

monster opp av vannet. Han stakkar trodde det var selve  nøkken. Med et hyl flyr han hjemover. Ved 

Lunabrygga stod en del mennesker å ventet på båten, og de lurte nok fælt på denne lille nakne  

krabaten som kom hylene i stor fart mot Melsomvik. 99 

Historien forteller oss at liten og stor i Melsomvik merket marinens tilstedeværelse på forskjellige 

måter. I dette tilfelle var det en liten gutt som ble redd for noe nytt og ukjent. Historien er fra ca 

1906, så marinen hadde allerede vært noen år i Melsomvik. Men det var nok stadig nye opplevelser 

knyttet til opplagshavna for folk i Vika, og da kanskje spesielt de første årene. For ungene på stedet 

måtte det åpne seg en ny og mystisk verden. Noe alle unger gjerne gjorde var å gå til Solnes med 

matspann og beskjeder. Da fikk de med seg litt av livet innenfor portene. Barn flest er nysgjerrig, og 

enn kan derfor tenke seg at aktivitetene på og rundt Solnes virket spennende for ungene. Det var 

nok mange av lekene på denne tiden som tok utgangspunkt i krigsskip og uniformer, i alle fall for 

guttenes del. Hans Gerhard Sørensen skrev om at han som guttunge spikka kopier av ”båtane”, og 

drømte om dem sent og tidlig.100 Sannsynligheten er stor for at dette også ble gjort tidligere.  Derfor 

var det sikkert mange av ungene som syns det var ekstra stas da Dampbarkassen fraktet dem over til 

Gåsøkalven en dag i 1913.101 En annen hendelse hvor marinen hadde kontakt med skolen i 

Melsomvik var i forbindelse med planting av trær på området. Skolebarna plantet i 1914 2000 

furuplanter for marinen.102  

                                                 
96 Spanskesyken var en verdensomspennende influensaepidemi, som slo ut for fullt våren 1918.   
97 MV: Intervju med HGS, 10/92, 1992  
 
98 RA, SF, dagbok 1905-25, 29.11.1918 
99 MV: Intervju med HGS og FH, Kassett 5/98, 3.11.98 
100HGS, 1988, s. 12 - 18 
101 RA, SF, dagbok 1905-25, 07.05.1913 
102 RA, SF, dagbok 1905-25, 30.04.1914 
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I årene etter at marinen etablerte seg på Solnes dukker det opp noen nye aktiviteter på stedet, og 

disse kan knyttes direkte til folk i marinen. På Plassane skal marinen ha drevet trening. Folk fra 

Melsomvik fikk være med på disse treningene, og kanskje var det her man fikk ideen om å starte en 

idrettsforening. I 1902 ble Stokke Idrettslag stiftet i Melsomvik. Formann John Braa var fyrbøter i 

marinen og jobbet ved opplagshavna på dette tidspunktet.103  Det var mange spredte aktiviteter i 

Vika på begynnelsen av 1900 tallet, og i 1918 samlet man disse i Melsomvik Idrætsforening. Denne 

foreningen arrangerte to år senere krets-hopprenn i Stensrudbakken. Også her finner man en kobling 

til marinen, da premieutdelingen og festen etterpå ble holdt på ”murhuset” på Solnes.104  

 

Det blir fortalt at en bergenser i marinen startet opp et slags buekorps i Melsomvik. Buekorps er en  

gutteorganisasjon, og består av en kjerne av gutter fra det strøket man tilhører. Det var vanlig med 

en 30-40 uniformerte gutter i et korps. Korpsene hadde militært preg med årlige valg av offiserer og 

en sjef. Opp igjennom historien har Bergen hatt de fleste buekorpsene og blir av enkelte betegnet 

som buekorpsenes by.105 At det var en bergenser som startet dette i Melsomvik er derfor ikke så 

merkelig. ”Buekorpset” i Melsomvik eksisterte i perioden omkring 1905, en periode hvor 

nasjonalfølelsen var sterk. Samtidig var det stor aktivitet omkring opplagshavna på denne tiden. 

Dermed hadde bergenseren et ypperlig grunnlag for å starte med denne aktiviteten for småguttene i 

Vika. Kanskje var det stas at også de fikk gå i uniformer, og ikke bare de som jobbet i marinen. 

”Buekorpset” i Melsomvik var vel neppe noe buekorps slik vi kjenner det fra Bergen i dag. Men det 

var noen smågutter med, og de hadde uniformer, luer, busseruller og bukser med røde striper i. En 

episode fra deres dager er kjent. Det var om høsten, og eplene var spesielt gode dette året. De 

marsjerte derfor opp til Andreas Lunden, for han hadde en stor eplehage. Andreas og 

husholdersken kom ut på trappa når guttene kom inn på gårdsplassen. En etter en gikk de fram og 

gjorde alle slags øvelser for dem. Når de var ferdige gikk de rett ut i hagen og fylte lommene sine 

med epler. Sånn holdt de på til hele korpset var forsynt med epler uten at Andreas merket noe. 

Andreas stod fortsatt og lo når de marsjerte av gårde igjen. Han hadde ikke hatt det så moro på 

lenge.106    

 

Møte med det offentlige 

Flere grunneiere måtte tidlig forholde seg til marinen og dens virksomhet i området. Som tidligere 

nevnt eksproprierte Departementet et område rundt opplagshavna. I den forbindelse kan det se ut til 

å ha vært noe uenighet knyttet til dette. Kjøpmann Gundersen sendte inn et kompromissforslag hvor 

han var villig til å se bort fra overtaksten hvis staten vedtok forslaget hans. Forslaget innebar at han  

                                                 
103 RA, SF, dagbok 1898-1905, 21.09.1902, s.43 
104 Christensen og Hagelund, 1983, bind 2, s. 400 
105 http://www.buekorps.no  og  Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1998 
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ga bort et strandstykke mot å få beholde et stykke som var bestemt ekspropriert, og at dette ble 

utfylt med stein på marinens regning. Bestyreren av Marinens Land- og Vandbygningsvæsen, 

Kaptein Wille, anbefalt kompromisset, men Karljohansvern og departementet nektet. De begrunnet 

dette med at marinen trengte området og at man ikke så det som heldig å ha ”private folk saa nær 

ind paa Statens Eiendomme”.107 Ellers var marinen godt fornøyd med å få prisen ned fra 80 til 50 

kroner pr. maal på et av sine eksproprierte områder.108 Hva grunneieren mente om dette er ikke 

mulig å vite. Kanskje var det faren for å ikke få solgt i det hele tatt som var avgjørende. Men ellers 

virker det ikke som det var noen store konflikter mellom grunneiere og myndigheter ut fra de 

opplysningene jeg har sett. Begge parter var avhengig av hverandre, og hadde dermed nytte av å 

samarbeide. En av grunneierne påpekte for eksempel at det ville være ønskelig med en vinter til for 

å hugge og kjøre bort ved fra sitt eksproprierte område. Dette mente han var nødvendig hvis ikke 

det offentlige hadde bestemt seg for hvilket område de skulle erverve innen nyttår. Kaptein Wille 

gikk med på denne tidsfristen på vegne av det offentlige.109  

 

Et annet forhold som belyser velvilligheten til samarbeid kommer frem i et brev sendt i 1916 fra 

Carsten Anker på Vårnes. Brevet er sendt til Forsvarsdepartementets marineavdeling, og  her takker 

han for at marinen har latt isen ligge mellom fastland og de tre småøyene Gåsøykalven, Gåsø og 

Ravnø (se kart s.5), slik at han har kunnet kjøre hest over isen til øyene. I brevet gjør han så 

departementet oppmerksom på at de nå godt kan bryte opp isen igjen hvis det skulle være 

nødvendig. Til slutt i brevet rapporterte han om en hendelse. Visstnok holdt det på å gå galt for en 

nabo da føreren av en båt ville bryte opp isen. Føreren mente å ikke ha fått noen ordre. I følge 

Anker ble dette ordnet ved å gi beskjed til Kaptein Rinde.110 Hvilken hensikt han hadde med å 

fortelle historien vites ikke, men det virker i alle fall som de overordnede på opplagshavna var 

opptatt av å ha et godt forhold til sine naboer.  

 

Men det var ikke bare grunneierne som måtte forholde seg til staten. I forbindelse med 

byggevirksomheten på område ble dette også aktuelt for i alle fall en av de lokale håndverkerne.  

Snekker Andersen satt sitt preg på mange hus i Melsomvik på denne tiden. Han hadde blant annet 

en bestemt måte å profilere vinduer på.111 Andersen fikk oppdrag på Solnes, og han fikk en god 

attest. "Denne Andersen, der er snekkermester i Melsomvik, har med meget omhyggelighed  

 

                                                                                                                                                                  
106 MV: Intervju med HGS og FH, Kassett 5/98, 3.11.1998  
107 RA, FD, pk. 5857,13.09.1898(til FD, marineavdeling) og 16.09.1898(til KV)  
108 RA, FD, Pk. 5857,13.12.1898(til KV)  
109 RA, FD, pk.5857, 12.11.1898(til FD, marineavdeling)  
110 RA, FD, pk.5858, 28.02.1916(til FD, marineavdeling) 
111 MV: Intervju med HGS, kassett 5/92, 1992 
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omforandret og komplettert de gamle bygninger på Solnes efter kontrakt paa en meget anbefalende 

Maade."112  

 

Møte med blåkravene 

Når marinen kom til Solnes var det mange jenter som la inn en ekstra tur nedenom brygga i 

Melsomvik. Allerede i 1875 trakk sjøfolk jentene ned til bryggeområdet. Den gang syntes Kapellan 

Fet at han måtte skjenne på småjentene som gikk til konfirmasjon. Noen av de var nemlig sett 

dansende med matroser nede på brygga om kvelden, og det så han ikke med blide øyne på.113 

Uniformkledde menn ble enda mer dagligdags i området etter at marinen kom, og ikke minst i 

sommerhalvåret. Da florerte det av blåkraver. Dette tiltrakk ikke bare jentene fra Melsomvik, og det 

fortelles at det også var de som tok turen helt fra Stokke.  

I april 1905 lå Tordenskjold og et par torpedobåter ved 

havnen i åtte dager. Båtene var ute på øvelse om 

dagen, og kom inn til Melsomvik om kvelden. Den 

siste kvelden før avreise hadde de ”feiring av rom og 

piker”.114 Mest sannsynlig foregikk dette på 

panserskipet, som lå ankret opp ute ved Træsodden. 

Jentene ble hentet med småbåter inne ved brygga, og 

fraktet ut til Tordenskjold. Kanskje var det dans om 

bord, hvis plassen tillot det. Folk fra Melsomvik  

Panserskipet Tordenskjold115                             forteller om dans på brygga og i murhuset på 

30 tallet.116 Men det er vanskelig å si om dette var et fenomen før den tid. 

 

Noen av jentene fra Vika traff også sin kommende mann på Solnes. Allerede i 1901 giftet fyrbøter 

Peder Emil Moe, som var født i Trondheim, seg med Olava117 Paulsen fra Melsomvik. Olava var 

datter av Thorvald Paulsen, som var oppvokst i Vika. En annen av jentene som giftet seg med en 

marinemann var Juliane Stensrud. Hun drev manufakturforretning i ”Lille Horten”, og  var søsteren 

til landhandler Albert Stensrud i Melsomvik. I 1907 giftet hun seg med skipsbygningshåndverker i 

marinen, Ludvig Wilhelm Torkildsen. Forloverne deres var ansatte i marinen.118  

 

                                                 
112 RA, FD, pk.5857, 2.12.1897 (til KV) 
113 Christensen, 1980 , nr.3 
114 RA, SF, dagbok 1905-25, 11.04.1905 
115 Bjørgo m. fl., 1995, s. 332 
116 Intervju med HE og GH, 20.01.2003 
117 Noe utydelig i kirkeboka(SA: Stokke prestegjeld, lysningsbok 2, 1895 –1919) 
118 SA: Stokke prestegjeld, lysningsbok 2, 1895- 1919  
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Bildet er tatt i 30-årene, og viser jenter fra Vika sammen med blåkraver.119 

 

 

 

Men alle var nok ikke like begeistret for blåkravene som det ungjentene var. Guttene fra Vika og 

omegn kunne kanskje føle seg litt tilsidesatt i sommermånedene når det krydde av gaster i gatene. 

Muligens var ikke de voksne på stedet så komfortable med antallet heller, i alle fall ikke i starten. 

Det er påfallende at man på begynnelsen av århundret begynte med brannvakter i Melsomvik. Det 

var en ordning hvor huseierne rullerte på å gå vakt fra 11 om kvelden til 5 om morgenen. Før denne 

tid hadde det kun vært en person som hadde ansvaret, først en vekter og deretter en 

branninspektør.120     

 

”Dem” og ”oss” 

Midt på 1800 tallet var det mange skipsredere i Melsomvik, og forskjellen med hensyn til for 

eksempel levemåte var stor mellom dem og andre av innbyggerne på stedet. Flere av hjemmene i 

Melsomvik var såkalt velstående, og kanskje nettopp derfor dukker det opp en slags "borgerskole" 

på stedet i 1890 årene. Skolen fikk en kort levetid, og man vet lite om den, men man tror den var en 

privat fortsettelsesskole. Pensum svarte omtrent til middelskolens første klasse. Elevene betalte 

skolepenger, og derfor vil man anta at barna som gikk ved skolen var fra de litt mer velstående 

hjemmene. Dermed ble det også et skille mellom enkelte av barna på stedet. 

 

Tidlig på 1900 tallet var det fortsatt tendens til klasseskille mellom folk, noe det så ut til at 

offiserene og underoffiserene på opplagshavna ikke bidro til minke. De tjente bedre enn  

                                                 
119 MM`s bildesamling 
120 Christensen og Hagelund, 1983, bind 2, s. 89 
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gjennomsnittet, og de kom til et lite sted hvor de ble lagt merke til og hadde generelt høy status. 

Kanskje følte de seg litt høyere på rangstigen enn de som bodde i Melsomvik fra før, og man kan 

føle et skille mellom ”dem” og ”oss”. Bevisstheten omkring dette kom til uttrykk blant annet ved at 

offiserer og mannskap ved opplagshavna viste en stor interesse for å få startet en middelskole i 

Stokke. Det første møtet angående dette ble holdt hos overfurer O.N. Olsen i Melsomvik i 1908. 

Tilstedet på møtet var også representanter fra herredstyret og sparebanken. Det var søkt midler fra 

marinen(1200 kroner), banken(500 kroner) og kommunen(300 kroner). Folkene fra marinen ville ha 

skolen i Melsomvik, mens andre ønsket å ha den nærmere stasjonen. Man kom frem til et 

kompromiss hvor skolen skulle bli liggende nederst på Myhrejordet. Men alt gikk ikke som 

forventet. Tilskuddet fra marinen ble strøket av departementet. Det ble også vanskelig å finne 

lokaler. Tilslutt ble skolen liggende hos Hotvedt på Døvle, og den kom i gang høsten 1908.121 Da 

det ble mulig å gå på middelskole i Stokke ble det en forskjell mellom de som gikk der og de som 

ikke gjorde det. Antagelig var det mange i Melsomvik som ikke hadde råd til dette, og dermed kan 

man snakke om et skille mellom "dem" og "oss".  

 

Også flere ting var med på å skape et klasseskille på stedet. Marinepersonellet gikk i uniform og 

hadde hvite hansker, og man kan tenke seg at dette bidro til å gi dem en autoritet i lokalsamfunnet. 

”De fine fruer” var med båten til Tønsberg hver lørdag, og gjorde nok mange av ærendene sine der. 

Varene de skulle ha hos Gundersen og Stensrud fikk de levert. Dermed ble det ikke i så stor grad 

nødvendig å oppholde seg i butikkene i Vika. En annen ting som kan ha bidratt til å skape et skille 

var at arbeiderne på Solnes hver dag måtte bære vann opp til underoffiserboligene. Bakken opp til 

husene var bratt, og hver familie skulle ha to bøtter vann hver dag. 122 En slik ordning kan ha vært  

med på å øke klasseskillet. Historien som utspant seg under ett av kongebesøkene123 på 

opplagshavna kan også være med på å underbygge påstanden om tendens til klasseskille. Det 

fortelles at dette besøket ble varslet kun kort tid før Kongen stod på brygga. De som jobbet på 

Solnes fikk det dermed travelt med å ordne i stand til storfint besøk. En eller annen fant i farten ut at 

det ikke passet seg for Kongen å se arbeidsfolk i arbeidsklær. De sivile arbeiderne på Solnes fikk 

derfor beskjed om å holde seg inne på takkelloftet. Enn kan jo tenke seg at dette var litt stusselig for 

dem. Det var ikke ofte Kongen kom til dette lille stedet, og så fikk arbeiderne beskjed om å gjemme 

seg. Hva som videre foregikk på opplagshavna denne dagen finnes det flere versjoner av, så det er 

vanskelig å vite hva som faktisk skjedde. En versjon forteller at også kvinnene i Melsomvik hadde 

fått beskjed om å holde seg inne under kongebesøket. Dette gjorde dem visstnok så sinte at de kom i 

flokk til Solnes. Andre igjen forteller at kvinnene ble forbanna for behandlingen mennene deres  

                                                 
121 Christensen og Hagelund, 1983, bind 2, s. 237-238 
122 Intervju med HE og GH, 20.01.2003 
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fikk, og at de derfor gikk samlet til Solnes og befridde mennene, som dermed også fikk delta på 

kongebesøket.124 Uansett hvilken versjon som stemmer så er det tydelig at det var misnøye med 

hvordan de ble behandlet på av marinepersonellet. Enn kan tenke seg at følelsen av å ikke være fin 

nok skapte et skille mellom "dem" og "oss".  

 

Oppsummering  

Med opplagshavna fulgte blant annet flere tilflyttende, nye arbeidsplasser og yrkesgrupper, 

bolignød og mer aktivitet til stedet. Dermed er det ikke tvil om at opplagshavna har hatt betydning 

for Melsomvik, og at marinens tilstedeværelse har preget stedet. Den dag i dag kaller man fortsatt et 

av husene for "Lille Horten". Men jeg har bare sett på en kort periode, og kan derfor ikke uttale meg 

om eventuelt påvirkning som fant sted resten av tiden.  

 

Man kan diskutere hvor stor denne betydningen har vært. Det er kjent at opplagshavna ikke fikk den 

betydning og størrelse som kanskje var ment i starten. Hvordan situasjonen ville blitt med en annen 

utvikling blir hypotetisk. Men det er naturlig at tanken streifer enn når en vet hvor spent situasjonen 

var i 1905. I forbindelse med starten av middelskolen ser vi at folkene på opplagshavna hadde en 

påvirkningskraft også i kommunen. Personell knyttet til marinen var synlige i lokalsamfunnet og de 

engasjerte seg for sin sak. De fikk det riktignok ikke som de ville med hensyn til plassering, men 

det ble gjort et kompromiss noe som viser at de ble hørt og telte med. At departementet avslo å 

støtte skolen er ikke noe de lokale aktørene kunne påvirke. I følge bygdebokforfatterne Christensen 

og Hagelund ser det ikke ut til at marinens virksomhet fikk noen særlig betydning for kommunen 

som helhet, foruten en del handel og noen sivile arbeidsplasser.125 Dette er jeg enig i, selv om det er 

Melsomvik jeg har konsentrert meg om. 

 

Melsomvik ble vel preget av det typiske ved byer og tettsteder med militære anlegg. Da forsvaret 

var et mobiliseringsforsvar, var marineaktiviteten liten utenom rekruttskoler og våpenøvelser som 

foregikk om sommeren. Aktivitetene var ellers hovedsakelig knyttet til lagring og vedlikehold av 

utstyr. Da ble det ofte brukt sivile fagfolk som smeder, snekkere, maskinister og så videre. Disse ble 

hentet lokalt og tok med seg erfaring og kunnskap ut i det sivile liv, i tillegg til at arbeidslivet ble 

opprettholdt. Da tiden rundt århundreskiftet var preget av flytting mot byer og industri kan man anta 

at marinen bremset dette. Melsomvik ble dermed ikke avfolket og flyttet til Stokke, og man kan si  

 

                                                                                                                                                                  
123 Kong Haakon besøkte Solnes tre ganger, 25.07.1901, 01.08.1906(noe usikkert om han besøkte Solnes, da det står 
"Kongens ankomst til Tønsberg" innført i dagbok)  og 05.05.1915; RA, SF, dagbok 1898-1905 og 1905-25 
124 Christensen og Hagelund, 1983, s. 98-99 
125 Christensen og Hagelund, 1983, bind 2, s. 15 
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at marinens tilstedeværelse har vært med på å redde Melsomvik. Det kan derfor være all grunn til 

ettertanke om marinens betydning når vi ser gatenavn som løytnantstien, minørveien og så videre.  

Flere steder i Norge opplevde på denne tiden samme utvikling. Horten er et eksempel på et sted 

hvor marines tilstedeværelse hadde stor betydning. Stedet hadde vel neppe vært en by uten 

Karljohansvern. Men slik utvikling gjaldt ikke bare steder som fikk militære anlegg. For eksempel 

så man på Rjukan at bygdesamfunnet i stor grad ble påvirket av Norsk Hydro.  

 

Marinen var i Vika i nesten 70 år, og mange minner er knyttet til denne lange perioden. Ikke alle 

steder er forunt å bli en del av Norgeshistorien, og hendelsene knyttet til situasjonen i 1905 har en 

sentral plass i stedets historie. Derfor blir det spennende å se om man får til en markering i 2005. 

Det hadde Melsomvik fortjent!!  

 

 

 

 
Solnes 1961. Nå hadde hvalbåtene erstattet marinefartøyene og 3 år senere 

ble opplagshavna nedlagt.126 

 

 

 

 

 

                                                 
126 MV`s bildesamling 
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