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FÖRORD AV KATARINA HÅLL

Efter några månaders arbetslöshet erbjöds undertecknad och 
Christina Lindgren ett ALU-projekt i mars 1993 att upprätta
arkiv över Gruvförvaltningens kvarlämnade material. Vi startade
med hjälp av Karin Bergman att katalogisera böckerna.
Sedan, efter en dags kurs med Håkan Axelsson, Arkivchef vid
Näringslivsarkivet i Norrland, började vi med det övriga
materialet.

Då detta med att katalogisera och upprätta arkiv var något
helt nytt för oss, behövdes förlängning av projekttiden och
vi fick hjälp av ytterligare en person, Birgitta Lantz, i oktober 1993

Arbetet har varit svårt men intressant och givande, vi hoppas att 
resultatet kan bli till glädje för många.

Utan Håkans ideella uppbackning hade projektet varit svårt att
genomföra, då vi anser honom som vår stöttepelare.

Vi vill även rikta ett speciellt tack till Karin Bergman, Veikko Hopsu
och Folke Back

Jan. 1994
Vid pennan
Katarina Håll

 
 
 
 
Arbetet med att digitalisera och presentera materialet på Internet påbörjades
fredagen den 13 oktober, 2006
Ansvarig för detta arbete är Liselott Holmberg

Forskningscenter Norbergs Bergslag. www.fcnbb.se. Hebbegatan 6A, 738 30  NORBERG. Tfn. 070-629 13 50



År 1988 upprättades ett överlåtelseavtal mellan Norbergs Grufaktiebolag 
och Norbergs kommun rörande inventarier och handlingar från Gruvkontoret,
där kommunen förbinder sig att bevara egendomen i befintligt skick
och vidtaga de åtgärder som erfordras för att förhindra att egendomen inte
förfars eller förstörs

Då det under våren 1993 beslutades att arkivet skulle upprättas, hade
egendomen flyttats från dåvarande Gruvkontoret, beläget i flygelbyggnaden
vid Löjtnantsgården till Bobergsskolan för att sedan hamna i nuvarande
lokaler. (Bivab's gamla lokaler)

Vi har vid upprättandet försökt att i möjligaste mån bibehålla Gruvkontorets
ursprungliga systen. De använde sig av ett hängmappsystem som var upp-
märkt med romerska siffror, vilket vi nu bevarat inom seriesign.F. Se vidare 
seriesignums-förteckning över dessa och övriga handlingars placering.

Då det även finns små arkiv i arkivet t ex Norbergs Elektriska AB, KNJ m fl
finns dessa angivna i en innehållsförteckning.

Ytterligare handlingar finns i Johnson Koncernens Centralarkiv i Ängelsberg, 
Norbergs Folkminnesarkiv, samt handlingar till Norbergs Elektriska AB vid 
Norbergs Elverk AB, Spännarhyttans Industriområde i Norberg

Norberg januari 1994
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