
Fra: Ann Tove Manshaus (ann.tove.manshaus@vestfoldmuseene.no)
Sendt: 14.12.2021 21:05:46
Til: Postmottak
Kopi: 

Emne: Trosvik verksted AS - sluttrapport (privatarkiv)
Vedlegg: 
21/226 ‐ 230
 
Trosvik verksted AS (1916‐1986)
I 2018 fikk Vestfoldarkivet utviklingsmidler fra Arkivverket for å ordne og tilgjengeliggjøre arkivet etter
Trosvik verksted AS. Telemark fylkeskommune gav støtte til flytting av arkivet fra fabrikkens lokaler i Brevik
til Hinderveien 10 i Sandefjord.
 
Trosvik verksted ble etablert i 1916 med formål om å drive skipsbygging og reparasjoner av båter. Verkstedet
fikk en lang historie inne verftsindustrien, og byggeoppdragene ble mange og varierte. Blant annet ble det
bygget lektere og lastebåter, kystruteskip, passasjer‐ og bilferjer, kjemikalietankere, seismiske fartøyer,
supply‐båter og boreplattformer. Trosvik høstet stor oppmerksomhet og anerkjennelse for flere av sine bygg
– både nasjonalt og internasjonalt. Verkstedet gikk konkurs i 1986.
 
Arkivet etter Trosvik verksted AS ble overført til Vestfoldarkivet i april 2018. Senere kom det også tilvekster
fra Telemark museum, og fra verkstedets tidligere lokaler i Brevik. Avleveringen bestod i hovedsak av
korrespondanse, saksdokumentasjon, prosjektdokumentasjon, kontrakter og spesifikasjoner, personal‐ og
eiendomsdokumentasjon, regnskap, tegninger og noe foto‐ og filmmateriale. Arkivet bestod også av et
omfattende tegningsarkiv som ble oppbevart i 24 tegningsskap samt 39 arkivskuffer. I ordningsarbeidet av
det omfangsrike tegningsmaterialet fikk vi til et samarbeid med tidligere ansatte ved Trosvik verksted AS.
Ved hjelp av bevaringskriterier, har vi nådd målet om å sikre virksomhetens mest sentrale tegninger. Flere
tegninger og kart er gjort digitalt tilgjengelig.
 
Arkivet er ordnet i Vestfoldarkivets lokaler på Hinderveien i Sandefjord. Det er underveis i ordningsprosjektet
gjort flere bevaringsvurderinger. Kassasjonen har i all hovedsak bestått av underlagsdokumentasjon,
detaljdokumentasjon, dubletter og kopier. Resultatet av bevaringsvurderingene er at arkivet er redusert til 64
hyllemeter.
 
I dag er arkivet etter Trosvik Verksted ferdig ordnet, og ytterårene er 1900‐2005. De mest omfangsrike
seriene er serie D, E, F og T hvor serie D består av bedriftens saksarkiv og serie E består av
prosjektdokumentasjon som faller utenom saksarkivet. Serie F består av skipsdokumentasjon, bl.a.
skipsdokumentasjon i tilknytning til byggenummer, dokumentasjon i forbindelse med Trosviks egne design,
og dokumentasjon om andre prosjekter ved verkstedet. Serie T består av skipstegninger m.m.
De resterende seriene består blant annet av generalskapsprotokoller og styrereferater, tilbud og
forespørsler, kontrakter og spesifikasjoner, regnskap, foto, film‐ og mikrofilm, og referansemateriell.
Arkivet er publisert på Arkivportalen, og kan besøkes her: https://www.arkivportalen.no/entity/no‐
VEMU_arkiv_000000103616?ins=VEMU
 
Regnskap ettersendes.
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