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Sluttrapport: Handelshuset Blehr 1762-1869. Tilgjengeliggjøring og bevaring av et reder- 
og trelastarkiv fra Hollendertiden i Norge. 
 
 
Viser til tilsagnsbrev 2020/17080, til vårt prosjekt «Handelshuset Blehr 1762-1869, tilgjengeliggjøring og 
bevaring av et reder- og trelastarkiv fra Hollendertiden i Norge». Prosjektets tidsramme var 01.01.2021-
31.12.2021. Prosjektet er fullført. 
 
Prosjektet har vært et formidlings-, digitaliserings- og bevaringsprosjekt. Det var også et kompetansehevende 
tiltak, da vi for første gang tok i bruk digitalarkivet. 
 
Arkivet etter handelshuset Blehr har et omfang på 8 hyllemeter. 
 
Rengjøring- Arkivet har stått lagret på museet i svært mange år. I protokollene lå det håndskrevne lapper med 
«gasset 1974». Da vi ikke vet hva slags behandling det dreier seg om, så tok vi alle forhåndsregler ved 
behandlingen. Materialet var ganske skittent, så det ble rengjort med sotsvamper og støvsuget med 
spesialstøvsuger i vårt muggsaneringsanlegg. Her har vi skap med avtrekk, stort ventilasjonsanlegg og sluser 
inn til rommet. Arkivaren brukte maske, hansker og smittefrakk. 
 
Asta/ arkivportalen Arkivet er ført inn i Asta (TGM-A-1212) og publisert på arkivportalen.no. 
 
Avtale med digitalarkivet- Museet har inngått avtale med digitalarkivet Vi har hatt digitalt møte med 
arkivverket i forhold til juridiske problemstillinger med publisering av arkivmateriale. Alt publisert materiale 
er over 100 år gammelt. 
 
 
Samarbeid med andre institusjoner  
I første halvdel av prosjektperioden har vi hatt samarbeid med Vestfoldarkivet på flere områder. 
Det ble arrangert teams-møte med IT-arkivar og fotograf fra Vestfold, med tema digitalisering og bruk av 
digitalarkivet  
I april kom arkivar fra Vestfoldarkivet til oss for å gå gjennom arkivlisten, og gi anbefaling om utvelgelse til 
digitalisering. Vi fikk en skriftlig rapport med prioriteringsliste for utvelgelse for digitalisering. 
 
Opplæring i bruk av digitalarkivet ble gitt av Norsk Industriarbeidermuseum. 
 
Bistand fra fotograf- Utstyr er innkjøpt med bistand fra fotograf. Det er kjøpt inn kamera, iMac og 
fotobelysning. Fotografen har også satt opp fotoriggen og gitt opplæring i de nødvendige programmer. 
 
 
Avfotografering- Det ble ansatt to prosjektmedarbeidere til avfotograferingen. En utdannet fotograf, og en 
konservator.  
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Publisering på Digitalarkivet: 
Hele arkivet er avfotografert og publisert på digitalarkivet. Bortsett fra 4 arkivstykker, som ikke lot seg 
avfotografere uten å måtte ødelegge innbindingen. De ble derfor ikke digitalisert. Til sammen er 20 398 filer 
lagt ut. De fleste er dobbeltsider. 
 
Transkriberinger: 
30 sider fra kopibøkene er transkribert. Vi valgte nødsåret 1809, og året 1835, hvor driften var på sitt største. 
Dette var et betalt oppdrag. Det ble også gjort forsøk med frivillig som ønsket å transkribere, men det ble ikke 
levert noe resultat. 
 
 
Publisering og formidling- 
Tildelingen fra arkivverket er delt på museets SoMe sider  
Artikkel om arkivet og arbeidet med det i lokalpressen, Telemarksavisa, januar 2022 .  
Det er levert tekst til Du Verden sjøfartsmuseum og vitensenter om Blehr-bedriften. Denne ble en del av en 
ny utstilling om sjøfarten i Porsgrunn, I Skomværs farvann, som åpnet 8. april i 2021.  
I arkivet finnes en skyss-seddel fra 1779. Artikkel om denne er en del av museets publikasjon «Alt dette er 
ditt» om våre samlinger, som lanseres i april 2022. 
Det er levert artikkel til magasinet «Arkivert» som omhandler handelshuset Blehr. Magasinet gis ut av 
Vestfoldarkivet, og utkommer i løpet av våren 2022. 
 
Prosjektregnskap ligger vedlagt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Telemark museum v/ 
Charlotte Andersen 
Arkivar 


