
STATSARKIVENE 
 
 Arkivalia i Statsarkivene er søkbare under Arkivportalen. 
http://www.arkivportalen.no/arkivportalen-web/side/forside 
 
i Felleskatalogen 
http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_fritekstsok.php 
 
og i Samkatalogen over privatarkiver 
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Bruk-av-arkiv/Arkiv-og-
samlinger/Arkivkataloger/Samkatalogen 

 
Selv om flere verk har sine egne arkiver og ikke er registrert i noen av katalogene ovenfor, 
vil man i statsarkivenes panteregistre og pantebøker finne mer generell, offentlig 
informasjon om verkenes eiendommer, pantegjeld og eierskap. Også firmaregistrene i 
statsarkivenes fogde- og sorenskriverarkiver kan gi nyttig informasjon om produksjon og 
eierskap. I forbindelse med konkurssaker og tvister kan en finne mye stoff i 
sorenskriverarkivenes skiftemateriale. En del statistisk informasjon finnes i lensmanns- og 
fylkesmannsarkivene.  
 
- Statsarkivet i Bergen http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Bergen 

Embedsdistrikt: Hordaland, Sogn og Fjordane 
Arkivet etter Bergmesteren i Vestlandske distrikt utgjør hoveddelen av 
statsarkivets bergverksarkivalia. For en orientering fra arkivet og en oversikt over 
innholdet, se Statsarkivet i Bergen. 

  
- Statsarkivet i Hamar http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Hamar 

Embedsdistrikt: Hedmark, Oppland. 
Har kun skifteprotokoll etter Lesja jernverk. 

 
- Statsarkivet i Kongsberg http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Kongsberg 

Embedsdistrikt: Buskerud, Vestfold, Telemark 
Arkivet etter Larvik grevskap og Fritzøe verk. 
Depotinstitusjon for Det Norske Myntverket, tidl. Den Kongelige Mynt, på 
Kongsberg. 

 
- Statsarkivet i Kristiansand http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Kristiansand 

Embedsdistrikt: Vest-Agder, Aust-Agder 
Mottatt følgende melding fra arkivet:: 
”Arkivet etter bergmester Puntervold (Vestlandske distrikt) ble overført til 
Statsarkivet i Bergen i 1999. Dette arkivet omfatter gruvekart. Etter overføringen 
av bergmesterarkivet innskrenker relevant materiale i dette statsarkivet seg stort 
sett til skjerpeprotokoller i noen av lensmannsarkivene. Dessuten inneholder 
privatarkivet etter utskiftningsformann Hans Nyvold (1860-1931) en mappe med 
korrespondansesaker fra "Nyvolds Grube" på Knaben (Privatarkiv nr. 898 
B). Mappen utgjør ca. 0,02 hyllemeter. Ut fra tilgjengelige arkivoversikter er dette 
alt vi har funnet.” 

 
- Statsarkivet i Oslo http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Oslo 

Embedsdistrikt: Oslo, Østfold, Akershus 
Arkivalia for Østlandske bergmesterdistrikt, se Østlandske Bergmesterdistrikt for 
mottatt katalog. 

 
- Statsarkivet i Stavanger http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Stavanger 

Embedsdistrikt: Rogaland 
Bare litt materiale etter Vigsnes. Mye arkivmateriale fra Vigsnes kastet, noe ligger 
trolig utenlands (Belgia, Frankrike). 

http://www.arkivportalen.no/arkivportalen-web/side/forside
http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_fritekstsok.php
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Bruk-av-arkiv/Arkiv-og-samlinger/Arkivkataloger/Samkatalogen
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Bruk-av-arkiv/Arkiv-og-samlinger/Arkivkataloger/Samkatalogen
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Bergen
http://bergverk.preform.no/Uploads/Attachments/Statsarkivet-i-Bergen.pdf
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Hamar
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Kongsberg
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Kristiansand
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Oslo
http://bergverk.preform.no/Uploads/Attachments/%c3%98stlandske-bergmesterdistrikt.pdf
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Stavanger


 
- Statsarkivet i Tromsø http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Tromsø 

Embedsdistrikt: Troms, Finnmark, Svalbard 
Mesteparten av det arkivmaterialet som omfatter bergvesenets virksomhet i 
Troms og Finnmark er avlevert samlet til Statsarkivet i Tromsø selv om materialet 
stammer fra flere arkivskapere.  
 
Offentlige arkiv 
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Tromsoe/Kilder/Katalog-
offentlige-arkiv/Naerings-og-energidepartementet 
Arkivkatalog for Bergemesteren på Svalbard. 
Arkivkatalog for Bergmesteren i Troms og Finnmark, 1874 -1988. 
 
Privatarkiv 
- http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Tromsoe/Kilder/Katalog-
private-arkiver#malm 
Arkivkataloger for to kobberverk  (Alta, Bidjovagge) 
- http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Tromsoe/Kilder/Katalog-
private-arkiver#kull 
 Arkivkatalog for kulldriften på Svalbard 
- http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Tromsoe/Kilder/Katalog-
private-arkiver#Gruvedrift 
 Arkivkataloger for fire arbeiderforeninger  
 

- Statsarkivet i Trondheim http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Trondheim 
Embedsdistrikt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland 

 For mottatt oversikt over bergverksmaterialet, se Statsarkivet i Trondheim. 
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