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Sluttrapport - tilgjengeliggjøring av arkiv etter A/S Norsk Jernverk   
 
Bakgrunn  
   
Arkiv i Nordland fikk i januar 2020 tilskudd til prosjektet Tilgjengeliggjøring av arkiv etter A/S Norsk 
Jernverk. Arkivet ble avlevert av Mo Industripark AS i 2018, og bestod av ca. 300 hyllemeter i 
varierende forfatning. Materialet var lite tilgjengelig for forskning og innsyn i uordnet tilstand. 
   
Oppsummering  
   
Arkiv i Nordland ansatte Tina Bergh til å ordne og katalogisere arkivet, og prosjektet ble startet i 
januar 2020. Ordningen kom godt i gang, men fikk en midlertidig stopp på grunn av covid-19 og 
fremdriftsplanen ble forskjøvet noen uker. 
 
I 2021 gikk ordningsprosessen etter planen og arkivmaterialet var ferdig ordnet, registrert og 
katalogisert ved utgangen av året. 
 
I januar 2022 har arbeidet bestått av avrunding av prosjektet. 
 
Arkivmaterialet har vært omfattende med en kompleks oppbygning, og det har resultert i mange 
sakarkivserier og spesialserier. Sakarkivseriene har vært tidkrevende, men gir mye informasjon 
om industrihistorie og samfunnshistorie i etterkrigstiden. Det ble tidlig klart at deler av den største 
sakarkivserien hadde blitt reordnet i ettertid etter ny arkivnøkkel. Siden materialet var påført den 
samme arkivkoden ble hele bolken satt sammen med resten av sakarkivserien ordnet etter samme 
arkivnøkkel. Dette gir en fin flyt i sakarkivet, og det vil bli lettere å finne frem. De mange 
spesialseriene forteller om arbeidsliv, drift og produksjon ved Norsk Jernverk. Personalarkivet er 
godt dokumentert gjennom personalmapper, personalkort, fortegnelser over de som har begynt og 
de som har sluttet, samt skademeldinger. Dette vil være nyttig informasjon for brukere av arkivet i 
fremtiden. En del av arkivet består også av forarbeid som ble gjort i tiden før oppstarten av 
Jernverket. Dette er hovedsakelig plassert under E, men finnes også i andre serier. 
 
Arkiv i Nordland takker for støtten til et spennende og utfordrende prosjekt. Vi ser frem til å kunne 
tilgjengeliggjøre arkivet på Arkivportalen, Digitalarkivet og lesesalen. 
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Regnskap 
Se eget vedlegg 
 
 
Med vennlig hilsen 
Rune Kjelaas 
fagleder depot 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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