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Prosjektoppsummering

Industrivirksomheten på Pusnes på Tromøya er historie, men
arkivene som dokumenterer nærmere 140 års industrieventyr
er sikret for ettertiden. Prosjektet har hatt som formål
å ordne, tilgjengeliggjøre samt formidle arkivet etter en
viktig hjørnesteinsbedrift, som har hatt stor innvirkning på
næringsutviklingen i Arendalsområdet. Arkivet etter Pusnes
mekaniske verksted er et av de største privatarkivene som AustAgder museum og arkiv (AAma) noen gang har tatt imot og
utgjorde før ordning 150 hyllemeter. Arkivmaterialet stammer fra
1880-årene og frem til 2016.

Effektmål: AAmas samfunnsoppdrag innebærer bl.a. å arbeide
for at arkiver med historisk og administrativ verdi blir gjort
tilgjengelig for allmennhetens bruk, forskning og for kulturelle
og administrative forhold. Prosjektet skisserte derfor følgende
effektmål: Gjøre arkivene etter Pusnes mekaniske verksted
synlige på nett, slik at publikum og egne ansatte får bedre
oversikt over arkivet og på lengre sikt øke bruken av arkivkildene.

Mål og gjennomføring

Prosjektgjennomføring: Prosjektet har gått som planlagt.
Arkivet er ferdig ordnet, registrert i Asta og etikettert. Arbeidet
har vært krevende, men vi har hatt som mål å bli ferdig med
prosjektet i løpet av 2018.

Prosjektets målsetninger kan deles inn i resultatmål og
effektmål.
Resultatmål: Resultatmålene har vært todelt. Det ene gikk på å
ordne og katalogisere arkivet etter Pusnes mekaniske verksted.
Det andre gikk på formidling og tilgjengeliggjøring av arkivet.

Bilde forside: Produksjonshall på Pusnes i 1970.
FOTOGRAF HVOSLEF. ARKIVREF. DA-1355 SAXE, LUDVIG

Prosjektperiode: Prosjektet startet opp i januar 2018 og ble
ferdigstilt 1. november 2018.
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Resultater fra prosjektet

Flere arkivskapere: Arkivet etter Pusnes mekaniske verksted
er i utgangspunktet delt inn i to arkiv. Den største delen
utgjør arkivet fra 1880-årene og frem til 1978 da Pusnes
Mekaniske Verksted gikk konkurs. Selskapet ble reetablert
under nytt navn, Pusnes Marine and Offshore Service. Fra
1978 og frem til i dag har virksomheten hatt flere eierbytter
og tilsvarende navneendringer. Det har vært vanskelig å skille
de ulike selskapene fra hverandre. Derfor har vi valgt å samle
arkivmaterialet skapt etter 1978 i ett arkiv under navnet Pusnes.
Vi har imidlertid registrert historikk og navneendringer i Asta.
I løpet av ordningen dukket det også opp flere mindre privatarkiv.
Dette har vært selskaper som Pusnes sin tidlige eier, Harald
Berthelsen, etablerte på begynnelsen av 1900-tallet. Disse
arkivene har også blitt ordnet.
Tilgjengeliggjøring: Kataloginformasjon etter Pusnes mekaniske
verksted og de øvrige arkivene er publisert på arkivportalen.no.
Arkivene er tilgjengelig for publikum på institusjonens lesesal.
Følg lenke for å se kataloginformasjon.

Bilde øverst: Produksjon ca.1910.
PA-2247 PUSNES MEKANISKE VERKSTED

Bilde nederst: Postkort av «MS Skagen» tilhørende
Kristiansand Dampskibsselskap 1958.
PA-2247 PUSNES MEKANISKE VERKSTED
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Formidling: I prosjektet skulle AAma bruke sin kunnskapsportal
www.avtrykk.no til å formidle aktuelle dokumenter fra arkivet.
Så langt er det laget to artikler om Pusnes. Den ene var om
danskebåten M/S Skagen som ble bygget ved verftet i 1958.
Den andre er om ankervinsjen fra Pusnes som ble brukt på
polarskuten «Fram» og «Maud». Følg lenke til artikkelen om
«M/S Skagen» og artikkelen om «Pusnes-vinsj no. 1135».
I september 2018 skrev vi en to-siders artikkel i regionalavisen
Agderposten om ordningen av Pusnesarkivet. Vi tok
utgangspunkt i at Amundsens gamle polarskute «Maud»
gjestet Arendal under Arendalsuka. Skipet hadde ligget i isen
i over 70 år i Canada før det ble hevet og fraktet til Norge. Om
bord stod fortsatt en 100 år gammel ankervinsj produsert
ved Pusnes mekaniske verksted. Historien om ankervinsjen
dannet bakgrunnen for artikkelen om Pusnes og Pusnesarkivet.
Artikkelen ligger vedlagt.
Fremover vil vi fortsette arbeidet med å formilde Pusneshistorien
gjennom egne digitale formidlingskanaler, samt gjennom
samarbeid med pressen.

Arendal. 12.11.2018

Bilde øverst: Dampvinsj ca 1905.
ARKIVREF: PA-1060 SAMLING AV FORRETNINGSARKIV

Bilde nederst: Innbydelse til stabelavløpning for «MS Skagen» 18.01.1958.
PA-2247 PUSNES MEKANISKE VERKSTED
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VEL BEVART, GODT FORTALT
Aust-Agder museum og arkiv IKS består av KUBEN i Arendal,
Grimstad bys museer og Setesdalsmuseet. Sammen forvalter og
formidler vi fylkets historiske og kulturelle arv.

