
TIDSSKRIFTER OG ANDRE SERIEPUBLIKASJONER 
 

- BVMs publikasjoner: Museet utgir en rekke publikasjoner med ”Skriftserien” 
som hovedpublikasjon. For oversikt over seriens innhold, se 
http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cql=serieobjektid+%3D+%22844106976%22
&aktivKilde=biblio&sortering=sortdate-&treffPrSide=10&side=1&kilde=biblio 
 
For en oversikt over innholdet i rapportene fra seminarserien ’Kulturvern ved 
bergverk’, se siden http://bergverk.preform.no/Uploads/Attachments/Innhold_-
Kulturvern-2001-.pdf 
 
Foruten Skriftserien utgis ”Arbeidsnotater”, faksimileutgaver, bøker og diverse 
hefter. Oversikt over publikasjonene gis i hvert nummer av skriftserien "Kulturvern 
ved bergverk". Se siden Publikasjoner for salg ved BVM pr 2009. 

 
- Fortuna. ”Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle 
norske jernverkene.” Utgiver Næs Jernverksmuseum.  
For en oversikt over innholdet i Fortuna, se 
http://bergverk.preform.no/Uploads/Attachments/Innhold_-Fortuna-2003-.pdf’ 

   
-  Fjell-Folk. Årbok for Rørosmuseet.   
 
- NGUs publikasjonsserier  
Av særlig interesse er serien NGU nr… som lenge omfattet alle NGUs 
publikasjoner. Den første utkom i 1890. De fleste skrifter og artikler er av rent 
faggeologisk art, men det er også en rekke publikasjoner av stor interesse for en 
bergverkshistoriker.,Se siden NGU for en oversikt over NGU-publikasjoner med 
relevans til bergverkshistorien. 
 
- Heimen, se siden Heimen for oversikt over bergverkshistoriske artikler. 
 
- Ottar, Trømsø Museums tidsskrift, har et temanummer om nordnorsk  
gruvehistorie i nr 160, 1986. Bergverkshistoriske artikler finner man også i nr 119-
120  1980 "Industrialisering og arbeiderbevegelse i Nord-Norge fram til ca 1920" 
og i nr 1 2003. "På skinner i nord". 
 
- Amtmannens femårsberetning 
Amtmannen ble i 1825 pålagt å sende inn melding om tilstanden i amtet, særlig 
om næringsgrenene, herunder bergverksdriften. Disse femårsberetningene er 
trykt for perioden 1830-1915.  
Den eldste lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri ble utarbeidet i 
forbindelse med femårsberetningene og går delvis tilbake til 1850. (Fra 1914 har 
Norsk Arbeidsgiverforening utarbeidet statistikk over gjennomsnittlig 
timefortjeneste for arbeidere ved medlemsbedriftene.) 
For en oversikt over femårsberetningene og hvilke som er digitalisert, se  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8Sm4FKTJAHkJ:http://
www.ssb.no/emner/historisk_statistikk/artikler/art-2008-04-18-
01.html+amtmannens%20fem%C3%A5rsberetninger 
 
- Facsimilia scientia et technica Norvegica  
Faksimile av bøker fra 1600 -1800-tallet, innenfor vitenskap og teknikk, utgitt i 
Norge. Utgiver NTNU. For liste over utgivelser, se Teknisk Hovedbibliotek. 
 
- Helland, Amund. Norges land og folk. 
 Topografisk-statistisk beskrivelse i 20 bind med 42 kart utgitt i perioden 1885-
1921. Utgitt som e-bok  
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- Kraft, Jens. Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. 
4 bind, utkom i 4 bind 1838-1842. Utgitt som e-bok.  
 
- Norsk Geologisk Tidsskrift. (NGT) 
 
- Nyt Magasin for Naturvidenskaberne. (N. Mag.) 
 
- Teknisk Ukeblad (TU) 
 
- Tidsskrift for Bergvesen (T.f.Bergv.) 
 
- Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi (TKBM/ TFKBM) 
 
Utenlandske publikasjoner   

  - Der Anschnitt. Bochum. (BVM abonnerer på tidsskriftet) 
 
- Jernkontorets Annaler. Stockholm (JKA) 
 
- POLHEM Teknikk- og vitenskapshistorisk årbok, tidl. Tidsskrift för 
teknikhistoria. Stockholm. 
 
- Zeitschrift für praktische Geologie, Berlin. 


