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Foreløpig katalog

Forord
Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning
mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens § 27.
Virksomheten er etablert i tilknytning til Statsarkivet i Troms som har tilsyn
og faglig veiledning. IKAT har vært i drift siden høsten 1992 og alle
kommuner i Troms samt Troms fylkeskommune har medlemsrett.
IKAT har som oppgave å gi råd til medlemskommunene i moderne
arkivdanning og stå for opplæring i arkivsystemer og arkivrutiner. I tillegg
skal IKAT arbeide for at medlemskommunenes eldre arkivmateriale blir
oppsporet, ordnet, katalogisert og sikret forsvarlig oppbevaring.
Den sistnevnte målsettinga er bakgrunnen for denne foreløpige katalogen.
IKAT har tatt på seg å ordne alle medlemskommunenes eldre arkiver fra
1837-1965/70. IKAT ønsker å gi ordningshjelp til alle sine
medlemskommuner. Derfor ordner og katalogiserer vi del for del, og i denne
runden er det arkivmaterialet i foreliggende katalog som er tilgjengeliggjort.

Tromsø 31.mai 1995
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Innledning
1) Lovbakgrunn
Det er kommunens eget ansvar å sørge for at kommunens arkivmateriale blir tatt vare på i
samsvar med gjeldende lover, regler og retningslinjer. Det er flere lover som regulerer
dette ansvarsområdet. Opprinnelig lå ansvaret for arkivene hos ordføreren, et ansvar gitt
første gang i formannskapslovene av 1837 og gjentatt i senere kommunelover. Med
kommuneloven av 1992 ble det reelle ansvaret lagt til kommunens administrative leder.
Riksarkivaren har det faglige tilsyn med kommunearkivene. Han har delegert denne retten
til statsarkivarene som inspiserer arkivene og gir retningslinjer for ordning og oppbevaring.
Sentrale lover som regulerer kommunens arkivansvar:
1. Lov 25. september 1992 (nr. 107) om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)
2. Lov 4. desember 1992 (nr. 126) om arkiv (Arkivloven)
Arkivlovens § 6 fastslår at: «Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal være ordna
og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid».

2) Administrativ inndeling
Fra 1838 var det som i dag er Dyrøy og Sørreisa kommuner en del av Tranøy kommune.
Fra 1886 ble både Dyrøy og Sørreisa skilt ut som egne kommuner. Ved en
grenseregulering i 1964 ble Espenes som til da hadde tilhørt Tranøy, lagt til Dyrøy
kommune.

3) Arkivmaterialet
Arkivmaterialet som denne foreløpige katalogen omfatter ble hentet av IKAT 21. oktober
1993. Materialet utgjør ferdig ordnet 9,5 hyllemeter. Det er ordnet og katalogisert av IKAT
i perioden 1994-1995.
Arkivmaterialet består av deler av arkivet fra flere kommunale forvaltningsorganer. Vi må
gjøre oppmerksom på at det er store lakuner/mangler i materialet. Dette gjelder spesielt
formannskapskontorets kopibøker (1902-1911, 1941-) og brevjournaler (1899-1911). Det
er håp om at en del av dette materiale samt eldre arkivmateriale fra andre
forvaltningsorganer kan ligge spredt i kommunens egne lokaler eller ute hos privatpersoner
som har hatt tilknytning til kommunal forvaltning.
Hvert arkivstykke i de ferdig ordnete arkivene har fått et løpenummer. Fordi dette ikke
utgjør et komplett arkiv, er det bare foreløpige numre. Når resten av det eldre
arkivmaterialet er ferdig ordnet og katalogisert skal hele den eldre delen av arkivet få
endelige løpenumre og etiketteres.
Kvaliteten på arkivene er varierende. Noen protokoller er defekte og trenger restaurering.
Dette er et arbeid som må utføres av eksperter.
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4) Oppbevaring
De eldre arkivene som er ferdig ordnet og katalogisert skal oppevares som en midlertidig
ordning i et fjernarkivlokale på biblioteket i Dyrøy kommune.

5) Innsyn og tilgjengelighet
Arkivlovens § 1 understreker kommunens plikt til å gjøre arkivene tilgjengelige for
publikum. For noen saksområder er det lagt begrensninger på publikums innsynsrett.
Hovedregelen for opphevinga av plikten det offentlige har til å skjerme sensitive
opplysninger er 60 år (j.fr. forvaltningslovens § 13c.). Søknad om innsyn i materiale med
slik sperrefrist skal rettes til vedkommende departement. Det er bare forskere som kan gis
en slik innsynsrett (j.fr. forvaltningslovens § 13d. og e. m/forskrift). Kommunen kan sjøl
benytte slikt materiale administrativt med mindre særskilte bestemmelser forhindrer dette.
Saker som angår partsinnsyn behandles atskilt (j.fr. forvaltningslovens §§ 18, 19 og 20).
Innsyn i slike forespørsler avgjøres av øverste administrative leder av vedkommende
etat/organ.
I tillegg til de begrensninger forvaltningsloven legger på publikums adgang til eldre og
avsluttet arkiv, må en være oppmerksom på at ulike saksområder styres av særlover som
har strengere regler for innsyn.

6) Praktiske opplysninger
Når arkivet er ferdig ordnet og etikettert, skal det være fortløpende nummerert etter
forvaltningsorgan og arkivserie. Løpenumrene gir uttrykk for plassering i magasinet.
Symbolene --- betegner at materialet ligger i arkivboks

7) Litteratur
Mykland, L./Masdalen, K.: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap - kommunene.
Universitetsforlaget A/S 1987.
Hals, H./ Slettan, D.: Kommunearkiv i Trøndelag - katalog og ordningsplan. Statsarkivet i
Trondheim og Trøndelag folkemuseum 1987.
Brosveet J./Olaussen T.G./Sande T.: Kommuneendringer 1838-1978. NSD-rapport nr.
27, Bergen 1979.
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1 De folkevalgte organ og sentraladministrasjonen
i kommunen
Valgstyret 1924-1989
Lovgivningen for valgstyrenes sammensetning og administrasjon ved stortingsvalg og
kommunevalg har vært forholdsvis lik. Valgstyrene har imidlertid hatt hjemmel i ulik
lovgivning alt etter hvilket valg de skulle stå for. Først i 1985 ble det gitt en felles lov for
stortingsvalg, fylkestings- og kommunestyrevalg.
Lov 27. juli 1896 for landet opprettet valgstyrer for valg av formannskap og
kommunestyre. Lov 10. juli 1925 om kommunevalg opprettholdt valgstyret. Dette skulle
bestå av lensmannen og medlemmene av formannskapet der formann og varaformann
skulle velges av styret. En opprettet også systemet med manntallsnemnder bestående av
manntallsfører og to medlemmer av formannskapet som skulle gjennomgå manntallet før
valget. Lensmannen som var manntallsfører skulle utarbeide manntallsutkastet. I lov 24.
februar 1900 om manntall og stortingsvalg ble det fastsatt at det kunne holdes valg flere
steder i kommunen, administrert av flere særskilte valgstyrer (stemmestyrer).
På grunn av den sentrale rollen lensmannen har hatt i forbindelse med manntallsføring og
valg, finnes arkivet til valgstyret like ofte i lensmannsarkivet som i kommunearkivet.

Valgbøker 1965
--143 1965

Utskrift av valgboka for Dyrøy valgstyre

Korrespondanse og saksdokumenter 1924-1989
1953, 1961, 1963
1959, 1963, 1967
1961, 1965, 1969
1924-1989

Manntall, alle kretser
Kommunevalg, korrespondanse
Stortingsvalg, korrespondanse
Vedlegg til bok over mottatte forhåndstemmer og
manntall over stemmeberettigede innvånere: Det
kirkelige manntall 01.11.1924

Valgmanntall
110
189

Udatert
1969

Manntall over stemmeberettigede innvånere
Hovedmanntallsliste
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Protokoller over mottatte forhåndsstemmer 1949
114

1949

Stortingsvalg. Perioden 1961-1989 er skåret ut og kassert
etter gjeldende retningslinjer

Manntallsnemnda 1961-1983
163 07.08.1961-05.08.1983

Forhandlingsprotokoll kommune- og stortingsvalg

Stemmestyret for de enkelte stemmekretsene 1945-1989
Ved lov om stortingsvalg 17. desember 1920 ble det fastsatt at dersom stemmegivningen
skulle foregå flere steder i valgsognet, skulle et stemmestyre på minst tre medlemmer
forestå valgtinget på hvert sted. Stemmestyrene skulle oppnevnes av valgstyret.
Tilsvarende bestemmelser for kommunevalg fikk en ved lov 10. juli 1925.
Valgbøker kommunevalg
--140 1945-1983
1945-1983
1945-1983
1945-1983
1945-1983
1945-1983
1945-1983
1945-1983
--141 1945-1967
1945-1967
1945-1972
1945-1951
Valgbøker stortingsvalg
1957-1969
1957-1985
1957-1985
1957-1985
--142 1957-1965
1957-1989
1957-1989
1957-1989
1965-1989
1965
1965

Merkesnes krets
Kastnes krets
Dyrøyhamn krets
Bjørkebakken krets
Hundstrand krets
Brøstad krets
Espejord krets
Moen krets
Bratli krets
Lavik krets
Vinje krets
Storelv krets
Vinje krets
Hundstrand krets
Bjørkebakken krets
Merkesnes krets
Bratli krets
Dyrøyhamn krets
Kastnes krets
Brøstad krets
Moen krets
Lavik krets
Utskrift av møtebok for stemmestyrene i kretsene
Espejord, Dyrøyhamn, Kastnes, Moen og Brøstad
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Følgende valgmateriale er kassert
Kretsmanntall (avkrysningsmanntall)
Under avstemningen skulle stemmegiverne både etter 1896- og 1925-lovene krysses av
i manntallet. Ved lov 30. juni 1954 ble det bestemt at disse manntallene skulle bevares i
en valgperiode og så tilintetgjøres. Ved lov 5. april 1963 ble bevaringstiden før
tilintetgjøring utvidet til to perioder. For manntall eldre enn 1954 finnes ingen slik regel.
1954
1959
1965
1961
1957
1963

Espejord skolekrets
Dyrøy
Dyrøy, Espejord, Merkesnes, Dyrøyhamn, Vinje,
Kastnes, Hundstrand, Bjørkebakk, Brattli, Brøstad,
Lavik, Moen
Espejord, Vinje, Kastnes, Hundstrand, Brattli,
Bjørkebakk, Brøstad, Merkesenes, Dyrøyhamn
Dyrøy
Espejord, Merkesnes, Dyrøyhamn, Vinje,
Kastneshamn, Hundstrand, Bjørkebakk, Brattli, Brøstad

Protokoller over mottatte forhåndsstemmer
1955-1987
Kommunevalg
1961-1989
Stortingsvalg
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Formannskapet/kommunestyret 1886-1986
Teoretisk sett skal ordførerens, formannskapets, kommunestyrets og
sentraladministrasjonens arkiver være separate arkiver skapt av ulike arkivskapere. I
praksis viser det seg at de svært ofte utgjør ett arkiv. Dette er også tilfelle for Dyrøy
kommune.

Oversikt over valg til kommunale verv 1912-1986
68
67
66

1912-1946
1946-1969
1972-1986

Med register
Med register
Med register

Forhandlingsprotokoller 1886-1986
Dyrøy kommune har i perioden 1886-1970 ført formannskaps- og
herredstyreforhandlingene i samme protokoll. Fra og med 1971 begynte man å føre
formannskapsforhandlingene i særskilte protokoller.
Formannskap/herredsstyre 1886-1971
22 15.06.1886-18.05.1899
21 21.09.1899-24.07.1911
8
28.08.1911-11.11.1919
10 26.12.1919-20.02.1929
9
20.04.1929-13.10.1936
24 19.10.1936-10.03.1941
15.09.1945- 11.10.1946
Inneholder også møteprotokoll for arbeidstrygdnemnd
og det midlertidige herredsstyret 23.05.194517.08.1945
7
29.10.1946-19.04.1952
13 06.06.1952-16.05.1957
12 23.05.1957-10.07.1962
11 30.08.1962-28.12.1967
5
07.12.1967-29.12.1971
Formannskapet 1971-1982
19 25.01.1971-23.05.1973
18 06.06.1973-19.06.1975
17 08.07.1975-21.10.1977
15 04.11.1977-05.12.1979
16 17.12.1979-18.09.1981
14 24.09.1981-06.04.1982
Kommunestyret 1972-1986
1
12.02.1972-21.02.1976
4
13.04.1976-06.07.1979
10

6
2
3

28.09.1979-10.04.1981
02.07.1981-19.05.1983
11.07.1983-15.12.1986

Herredsting 1941-1945
Under 2. verdenskrig ble, i samsvar med NS-ideologien, det såkalte fører- og
ansvarsprinsippet innført for kommunene. I følge «forordning» 21. desember 1940 § 4,
skulle ordfører og varaordfører oppnevnes av «Innenriksdepartementet». I samråd med
NS-fylkesføreren og ordføreren skulle fylkesmannen oppnevne kommunens formenn.
Formennene hadde bare rådgivende funksjon. Denne ordningen falt bort ved
fredsslutningen i 1945.
25
69

18.06.1941-01.07.1944
20.06.1942-11.04.1945

Vedtaks- og møtebok. Med register
Vedtaksbok for ordføreren. Inneholder også
møtebok for Arbeidskomiteen for utbygging av
kraftforsyningen i distriktet/Lyskomiteen for Dyrøy og
Tranøy innland 18.12.1947-02.12.1948

Saksregistre til forhandlingsprotokollene 1912-1962
20
23

1912-1947
1950-1962

Register ordnet alfabetisk etter emne
Register ordnet alfabetisk etter emne

Kopibøker 1886-1941
Kopibøker for perioden 1901-1911 og fra juli 1941-1970 mangler.
26

15.06.1886-14.01.1901

28
29
27

06.01.1912-30.01.1925
02.02.1925-09.01.1933
20.01.1933-27.06.1941
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Brevjournaler 1886-1975
I journalene er det med unntak av perioden 1886-1940 ført både inn- og utgående brev.
Brevjournaler for juni 1899-1911 mangler.
188 05.08.1886-18.05.1899

Ankomne skrivelser

43
44
38
41
39
40
42
37
36
35
30
34
33
32
31

Ankomne skrivelser
Ankomne skrivelser
Ankomne skrivelser
Ankomne skrivelser
Ankomne skrivelser
Ankomne skrivelser

01.01.1912-06.06.1920
08.06.1920-27.08.1925
27.08.1925-03.12.1929
06.12.1929-15.10.1933
12.10.1933-10.02.1937
18.02.1937-20.08.1940
04.08.1940-07.08.1944
04.09.1944-12.03.1948
12.03.1948-02.01.1952
02.01.1952-01.03.1955
02.03.1955-30.06.1959
01.07.1959-08.02.1963
08.02.1963-27.12.1966
29.12.1966-10.12.1970
10.12.1970-30.01.1975

Korrespondanse og saksdokument ordnet etter emne 1778-1979
--150 1886-1970
1778-1885
1885-1969
1904-1979
1904-1957
1923
1938-1941
--153 1936-1951
1946-1951
1947
1947-1951
1948-1949
1943-1947
--152 1939-1956
1968-1975

Vedlegg til kopibok, brevjournal, anvisningsbok,
inventarfortegnelse
Skolekasse: Regnskap. Skolekasse, fattigkasse,
herredskasse: Regnskapsbilag
Korrespondanse, branntakstforretninger, forsikringer,
auksjonsskjøte
Korrespondanse, skadeløsbrev, skjøte,
branntakstforretning
Takstforretninger/obligasjoner, innfridde lån
Bygdeveianlegget Langhamn - Espejord
Garantierklæringer for vedlikehold av veier
m/dagsverksbidrag
Eiendomssaker
Skatter, ligning, utpanting, refusjon
Undersøkelse om vassforsyninga på landsbygda
Kraftutbygging Tranøy innland
Rundskriv fylkesmannen
Saker behandlet i herredsstyret
Korrespondanse
Korrespondanse
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--151 1945-1951

Korrespondanse (etter avsender/mottaker)

Korrespondanse og saksdokumenter arkivert etter Norges Herredsforbunds
(NHF) arkivnøkkel (1904) 1931-1979
Dyrøy kommune har arkivert sitt saksarkiv etter emne og kun brukt hovedoverskriftene i
Norges Herredsforbunds arkivnøkkel (NHF-arkivnøkkelen). Vi har under ordnings- og
registreringsarbeidet vært nødt til å ta hensyn til dette, slik at både emnedelingen og bruk
av arkivnøkkelen blir synlig for brukere av materialet.
NHF-arkivnøkkel kom på markedet i 1951 men ble trolig ikke tatt i bruk av kommunen før
den reviderte utgaven kom i 1968. Materialet fra tiden før er følgelig blitt klassifisert i
ettertid.
0 Organisasjon og administrasjon
--186 1949-1964
00
Kommunereguleringer, innkallinger til
kommunestyremøter, opplysninger om kommunen
1951-1964
00
Fylkesmannens merknader til vedtak
1953-1959
01
Kommunevalget 1955, stortingsvalget 1953 og 1957,
valgmanntallsfører
1963-1967
01
Valg av styrer, råd og nemnder
1971-1976
01/02
Valg av styrer, råd og nemnder
1957-1958
02
Søknad om fritak som medlem av formannskapet,
møtenekt til kommunestyret
1951-1960
03
Indre Sør-Troms tiltaksråd
--164 1955-1961
03
Dyrøy herredshus: Planlegging, tegninger,
arbeidsbeskrivelse, varme-, ventilasjon og
sanitæranlegg, dører og vinduer m.v.
1955-1962
03
Dyrøy herredshus: Byggeløyve, finansiering, tegninger
som bilag til kontrakt
--165 1963-1968
03
Midtre Troms Reiselivsforening: Tilsetting av turistsjef,
utmelding
1952-1964
04
Søknader på stilling som vaktmester,
kommunekasserer, ligningssekretær og assistent
1950-1965
04
Lønn og lønnsoverenskomst
1949-1962
04
Pensjonsordninger
2 Kirke, skole og andre kulturformål
1948-1965
20
Kirker: Fordeling av gudstjenester, kirke og sogneråd,
maling innvendig av Dyrøy kirke
1970-1979
20
Kirketjenerstillingen
--166 1949-1961

21

Dyrøy skole: Salg av eiendommen Espejord,
skylddeling, byggeløyve, finansiering m.v.
13

1952-1958

21

Dyrøy skole: Bygging, anbud, kontrakter, finansiering,
sanitær, varme og ventilasjon, byggekomité m.v.
Dyrøy skole: Byggings- og utbedringsarbeider,
finansiering, anbud, regninger, vannanlegg m.v.

1957-1968

21

--167 1952-1967

21

1957-1967

21

1952-1970
--168 1952-1972

21
21

1951-1969

21

1957-1963
1959-1973

21
21

--169 1961-1969
1952-1961
1953-1970

22
22
22

Søknad om stipend
Søknad stipend yrkesopplæring
Refusjoner yrkesskoler, tilskott til kurs,
attføringsbedrift m.v.

3 Sosiale tiltak
1960-1968
1949-1967

30
30

1951-1968

31

Tiltaksnemnda: Regionalplan, protokollutskrifter m.v.
Arbeidsformidlingen, sysselsettingsplan,
utjamningstilskott
Boligforsorg: Istandsetting av våningshus, kjøp av
eiendom

--170 1947-1974
1951-1963

32
32

1963-1976

32

1961-1976

32

--171 1952-1969

32

1952-1969

32

1952-1963

33

1951-1967
1952-1968

34
35

--172 1952-1970
1971-1974

36
37

Bjørkebakk skole: Søknad om byggeløyve, anbud,
masseberegning, kontrakter, septiktank, aggregat m.v.
9- årig skole: Utbygging, ombygging og ominnredning
av Dyrøy skole, finansiering m.v.
Lærerboliger: Finansiering, bygg, husleie
Søknader pedell og vaktmester, lønn, lønnsregulativ,
lærerlønn m.v.
Kastnes, Moen og Merkesnes skole, valg til skolestyre,
opplæring, lesetid, refusjoner m.v.
Skoleskyss
Skyss av skolebarn

Dyrøy aldershjem: Drift m.v.
Dyrøy aldershjem: Instrukser, styret, utvidelse, kjøp av
utstyr
Dyrøy aldershjem: Utvidelse - tegninger,
korrespondanse m.v.
Dyrøy aldershjem: Betjening, lønn, refusjoner,
pensjonsprisen, styre
Sosialstyre: Lover, garantier for lån. Forsorgsstyret:
understøttelsessaker, sinnssyke, vanførehjelp m.v.
Forpleining, hjemstavnsrett, arbeidshjem for
alkoholikere, eldreomsorg
Sosiale trygder: Uføre, tuberkuløse, ulykkestrygd
fiskere. Trygdekassen: styre, regnskap m.v.
Valg edruskapsnemnd, barnevernsnemnd
Husmorvikarer/husmorvikarnemnd, barnevern og
oppfostringsbidrag
Søknader om pengebidrag fra ulike organisasjoner
Aksjon flyktning -71 og -74
14

4 Helsevern
1954-1962

40

1951-1973

40

--173 1959-1961

40

1957-1963

40

5 Tekniske oppgaver
1968
50
1950-1970
51

Attføring, stønad til kjøp av traktor, tuberkuløse,
julebidrag
Distriktslegen, legekontor, helsesøsterstillingen,
tannklinikk
Legebolig for distriktslegen: Kontrakt,
arbeidsbeskrivelse, tegninger
Legebolig for distriktslegen: Tegninger, kontrakter,
malerarbeid, elektriske installasjoner m.v.
Kommunetekniker: Ansettelse
Brann og feievesen: Søkere til feierstilling,
branntakstmann m.v.
Havnevesen: Havneplan, moloanlegg, tilskott til kai

1956-1967

52

--174 1952-1971

54

1951-1968

56

1949-1973

56

1947-1965

56

--175 1951-1968

56

Veganlegg: Utbedring, tilskott, grunnavståelse m.v.

6 Næringsdrift
1952-1967

60

1952-1962
1953-1964
1949-1969

61
62
63

1952-1968
1931-1969

63
64

Kinodrift, Hålogaland teaterlag, handel,
håndverksnæringen, bevilling til lagerføring av øl
Kafé og skjenkebevilling
Utviklingstiltak i Indre Sør-Troms (næringsdrift)
Fredning av fjorder og sund, valg fiskenemnd,
fiskerimanntallsnemnd, innlandsfiskenemnd, M/K
«Peder Vinje»s forlis, A/L Fiske og fangst årsberetninger m.v.
Viltnemnda, fredning, skuddpremie, laksetrapper
Piggtrådgjerde, bærplukking, hagebruk, jordskiftesak,
diverse tilskott, jordbruks- og skogbrukstellinger,
handyrloven, konsesjon, storfe- og saueutstilling,
reinbeite m.v.

--176 1951-1973

64

Vann og kloakk: Statstilskott, tilknytning og
registrering av anlegg, vannanlegg Langhamn
Vegprosjekter, klassifisering av veg, erstatning,
avlevering av veganlegg, oppgaver til vegkontoret,
overenskomster
Veger: Melkeramper, ferister, jordbruksveger,
mellomriksveger, fylkesveger, reparasjon av bru,
brøyting m.v.
Veganlegg: Utbedring, tilskott, grunnavståelse,
refusjoner

Dyrøyhamn bonde- og småbrukarlag, jordstyret,
skogutvalg, herredsskogmester, distriktsveterinær,
leginseminør, planteleder, herredsagronom

15

1947-1969

65

Kraftforsyning: Utbygging, grunnavståelse, erstatning,
forliksklage, sammenslåing av kraftverk,
områdekonsesjon m.v.
Bevaring av vassdrag: Verneplan m.v.

1970-1971

65

7 Samferdsel
1947-1960
1952-1968

70
70

Drosje-, lastebil- og turbilbevillinger
Troms innland rutebil, drosjebevillinger/konsesjoner,
Dyrøy kjørekontor

--177 1950-1966

71

1963-1968

71

1951-1968

74

Båtruter, TFDS, ferge Kvaløy - Senja, isbryter og
slepebåt, sjømenn
Fergeforbindelsen Langhamn - Brøstadbotn: Fergeleie.
Dyrøy fergeselskap A/S
Post, telegraf og telefon. Avståelse av grunn m.v.

8 Finansforvaltning, regnskap og statistikk
1936-1950
80
Budsjett
--178 1950-1960
--179 1960-1970
1945-1949
--180 1952-1964
1948-1956
--181 1957-1970
--182 1951-1968
1952-1959
1952-1970
1960-1973
--183 1953-1966

80

Budsjett

80
80

Budsjett
Utskrift av driftregnskapet

80
81

Utskrift av driftsregnskapet
Søknad om skatteavslag

81

Søknad om skatteavslag

81
83
84
84

Diverse saker angående ligningen
Eiendommer
Lån og garantier til private
Garantier og lån/pantelån

84

Lån og garantier til foreninger, selskaper, fond,
minkfarmer, skoler
Skriv vedrørende lån/garantier i bustadbanken
Småbruk og bustadbanken/husbanken: Garanti for lån,
varsel om forfalte lån, oppgave samlet garantiansvar
m.v.

1948-1960
1952-1963

84
84

--185 1952-1964

84

1956-1966

84

1948-1956

85

Bustadnemnd/husbanknemnd/hypotekbanken:
Talsmann. Diverse skriv vedrørende bustadnemnda
m.v.
Småbruk- og bustadsbanken: Lån og garantier, renteog avdragstilskudd
Oppgaver over gjeld og kontantbeholdningen /
finansielle aktiva og passivaposter, kommunalstatistikk
- skatteinngangen

16

9 Diverse
1952-1960
1951-1954
1953-1960
1950-1952
1959-1960
1950-1956

90
91
92
92
92
93

Forsyningsnemnda: Valg, permisjon
Fraflyttingsstønad, husspørsmål
Naturskader
Krigsskadeerstatninger
Økonomisk oversikt over flomskader i Dyrøy 1959
Forlis: «Brodd», «Harmon» og «Brenning»

Regnskap 1895-1951
Anvisningsbøker
60
1895-1900
63
1901-1919
61
1920-1932
59
1932-1936
62
1936-1942
58
1942-1946
64

1949-1951

Defekt (sider er skåret ut)

Med register
Med register
Med register

17

Nemnder oppnevnt av kommunestyre/formannskap
Kommuneloven av 1921 ga kommunene adgang til å opprette faste eller midlertidige
utvalg, styrer og komiteer for å ivareta oppgaver som lå under kommunestyret.
Utvalgene skulle føre protokoll over forhandlingene og sende utskrift til
kommunestyret. Fordi de fungerte etter fullmakt fra og på vegne av kommunestyret, er
protokoller, korrespondanse og annet arkivmateriale fra slike utvalg å betrakte som en
del av kommunestyrets arkiv.

Kommunikasjonsnemnda 1965-1981
Samferdselsloven av 11. juli 1947 bestemte at det skulle finnes ei samferdselsnemnd i
hvert fylke. For at denne nemnda ikke skulle forveksles med de kommunale nemndene
som behandlet samferdselssaker, ble kommunene bedt om å benytte andre betegnelser som
kommunikasjonskomitè eller -nemnd, trafikkutvalg, trafikkkomitè eller lignende.
119

??.10.1965-23.09.1981

Møtebok

Arbeidskomiteen for utbygging av kraftforsyningen i distriktet 1942-1945
Se løpenummer 69
0
20.06.1942-11.04.1945

Møtebok for Arbeidskomiteen for utbygging av
kraftforsyningen i distriktet/Lyskomiteen for Dyrøy
og Tranøy innland 18.12.1947-02.12.1948

18

2 Folkeregister

19

3 Økonomiforvaltningen
Herredskassen/kommunekassen 1887-1968
I følge formannskapsloven av 1837 for landdistriktet skulle formannskapet oppnevne
regnskapsførere og sørge for at regnskapet ble avlagt, revidert og desidert av
formannskapet selv. Formannskapsloven for landet regnet bare med to
kasser; fattig- og skolekassene. Etter hvert fikk en også en herredskasse som var
nødvendig for å dekke de øvrige kommuneutgiftene. Bestemmelsene om at
landkommunene skulle ha fast ansatt herredskasserer kom med kommuneloven av 1921.
Kommuneloven av 1954 opprettholdt kravet om fast kommunekasserer.
Etter 1882-lovene ble skatteinnkreving og utpantingsrett lagt til kommunekassererne. Ved
skattebetalingsloven av 1952 ble kommunekassererens skatteinnkrevingsfunksjon utvidet
til også å gjelde statsskatt.
Kommunene har vært nødt til å rette seg etter ulike regnskapsforskrifter ved føring av
regnskapene. Disse har vært forskjellige for by- og landkommunene helt fram til 1942. Da
ga Innenriksdepartementet felles regnskaps- og budsjettforskrifter for alle kommuner
uansett størrelse og uansett om det var by- eller landkommuner. Forskriftene har i stor grad
vært bestemmende for utformingen av regnskapsmaterialet som finnes i disse arkivene.
Dyrøy kommunes regnskapsmateriale er ført etter regnskapsforskrifter fra årene 1883 og
1936.

Korrespondanse og saksdokument 1907-1959
--157

1907-1936
1941
1944-1949
1951-1956
1951-1954
1951-1959

Vedlegg til kassabok B og D
Korrespondanse, utskrift av utpantingsbok
Utbetaling av stønad til evakuerte
Forpleining Dyrøy aldershjem
Skattesaker, forpleiningskontrakter
Korrespondanse

Inneholder også:
1934-1969

Kommunerevisoren: Revisjonsprotokoll

Inventarprotokoll 1945-1968
65

1945-1968

Inventarfortegnelse

20

Kommuneregnskapet 1887-1936
Kassadagbøker 1907-1936
133
132

16.12.1907-22.08.1917
23.06.1926-24.07.1936

B
D

Kassakontobøker (dagbøker) 1895-1925
Dette er kassakontobøker for alle kommunale «kasser». Denne inneholder «inngaaet og
utgaaet» føringer for følgende kontoer/rubrikker: Kassen, herredsskatt, restanser,
omkostninger, kredsskatt, refusjoner, forskjelligt, fattigvesen, skolevesen, kommunevesen,
kirkevesen
135
136

02.01.1895-31.12.1910
31.12.1910-30.06.1925

Defekt

Regnskapsprotokoller (hovedregnskap) 1887-1918
Protokollene inneholder detaljerte føringer over de ulike kontoene. 15. november 1883
kom det nærmere bestemmelser om regnskapsføringen i kommunene. Det ble sendt ut trykt
skjema for regnskapsutdraget som årlig skulle sendes departementet. Dette er kopi av
regnskapet som er innsendt og ble kalt «regnskapskopibøker» fra 1894 i Dyrøy kommune.
131
130

1887-1898
1899-1918

Kommunerevisjonen 1934-1969
Formannskapslovene av 1837 slo fast at kommunestyrene skulle sørge for at de
kommunale regnskapene ble revidert. Bestemmelsene ble fastholdt i kommunelovene av
1921 der det også ble gitt anledning til å ansette fast revisor. Ved kommunelovene av
1938 ble kommunene pålagt å ansette en eller flere revisorer.
Revisjons- og antegnelsesprotokollene (revisjonsdagbok) inneholder revisors merknader
og regnskapsførers besvarelser.
134

1934/35-1969

Revisjonsprotokoll for kommuneregnskapet

0

Se løpenummer 157
1934-1969
Vedlegg til revisjonsprotokoll

21

4 Kirke og kultur
Menighetsrådet
Lov av 3. desember 1920 opprettet menighetsråd i alle sogn. Loven trådte i kraft 1. januar
1922. Menighetsrådet skulle sette i gang og lede kristelig virksomhet i sognet og fremlegge
årsberetning for menighetsmøtet. Rådet skulle avgi erklæring i forbindelse med reparasjon
og utbedring av kirkene i sognet, utvidelse av kirkegården, endring av fordelingen av
prestens arbeid, bruk av lærebøker i offentlige barneskoler i sognet m.v. De hadde også
anledning til å uttale seg ved besettelse av preste-, proste,- eller bispeembeter.
Menighetsrådet skulle velges av stemmeberettigede medlemmer av statskirken bosatt i
sognet og skulle bestå av 4-10 medlemmer for 3 år, etter lov av 29.04.1953 i 4 år.
Sognepresten eller en annen prest skulle alltid være med i menighetsrådet.
Riksarkivaren har bestemt (i brev datert 5. april 1994) at menighetsrådenes arkiver skal
avleveres til statsarkivene på linje med det øvrige kirkelige arkivmateriale. Arkivmateriale
for Dyrøy menighetsråd er avlevert til Statsarkivet i Tromsø.

Forhandlingsprotokoll 1922-1952
107 13.04.1922-08.01.1952

Protokoll over menighetsrådsvalg 1949
106 04.12.1949

Kopibok
--158 1931-1933
Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne
Lakune i korrespondansen: 1925-1930 og 1939-1947
1922-1955
--*159 1957-1961
1949
1949-1958

Innkommende post (noen utgående brev)
Innkommende post (noen utgående brev)
Vedlegg til protokoll over menighetsrådsutvalget
Sogneråd: Valgbøker

Inventarfortegnelse
111 05.01.1962 Inventarfortegnelse ved Holm kirke og fortegnelse over alterutstyret
ved Brødstad kapell

22

5 Undervisning
Skolekommisjonen/skolestyret 1863-1955
«Lov om Almueskolevæsenet» 16. mai 1860 for landet fastslo at skolekommisjonen i
herredene skulle bestå av sognepresten og eventuelt kapellanen, ordføreren for
kommunestyret, en representant for lærerne og så mange medlemmer valgt av
herredsstyret som det besluttet å ha med. Ved folkeskolelovene 26. juni 1889 for landog bykommunene opphørte sognepresten å være selvskreven formann i
skolekommisjonen. Skolekommisjonen ble nå omdøpt til å hete skolestyret som fritt
kunne velge formann. Ved lov 10. april 1959 om folkeskolen fikk by og land felles
folkeskolelov. Sogneprest eller annen prest oppnevnt av biskopen hadde møterett og rett
til å uttale seg i saker som gjaldt kristendomsopplæringa. Ellers var sognepresten ikke
lenger automatisk medlem av skolestyret. Ved lov om grunnskolen 13. juni 1969 ble
hele skolestellet endret. Skoletida ble utvidet fra 7 til 9 år og grunnskolen ble delt i
barne- og ungdomstrinnet. Det var imidlertid fortsatt skolestyret som på vegne av
kommunen skulle stå i spissen for skolestellet.
Skolelovene av 1936 gjorde det mulig med samtykke fra skolestyret, å ansette en
skoleinspektør for alle kommunens skoler.
Statsarkivene har etter bestemmelser gjort av Riksarkivaren, depotansvar for
skolekommisjonens arkiver fram til 1889. Materialet før 1889 skal derfor avleveres til
Statsarkivet sammen med sokneprestens arkiv.

Forhandlingsprotokoll 1941-1945
70

19.04.1941-24.01.1945

Også kalt skoleråd i en periode

Kopibøker 1942-1948
Se løpenummer 148
0
1942-1947
1947-1948

Skolestyret
Skoleinspektøren

Brevjournaler 1901-1950
73
72
76
80
71
75
74

11.01.1901-07.01.1907
11.01.1907-18.03.1912
06.04.1912-03.12.1915
06.12.1915-17.10.1918
20.10.1918-05.09.1925
04.10.1925-30.11.1938
30.11.1938-06.06.1943

Defekt
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77
78

06.06.1943-06.02.1948
02.02.1948-05.06.1950

Skoleinspektøren
Ved skolelovene av 1936 kunne det etter skolestyrets samtykke, ansettes en skoleinspektør
for alle kommunens skoler.
79

26.07.1947-23.09.1948

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk etter emne 1915-1954
--148

--144
--145

Inneholder også:
1942-1947
1947-1948

Kopibok skolestyret
Kopibok skoleinspektøren

1940-1941
1947
1947-1953

Arkivnøkkel skolestyrer og skoleinspektører
Korrespondanse
Korrespondanse (j.nr. 1-172)
Korrespondanse ( kretsregulering m.v.)

1948
1949
1949-1951

Korrespondanse (A-Å)
Korrespondanse (A-Å)
Korrespondanse (etter emne)

1936-1954

Lærerposter: Søknader, kunngjøringer, oppsigelser, attester
m.v.

--*146 1949-1954
1942-1947
1949-1954
1947-1949
--149

--147

Lærerposter: Søknader
Lærere: Pensjon, NS-medlemskap
Lærerlønn under militærtjeneste. Målavstemning
Tilskudd til klær og sko for skolebarn, regulerings- og
krisetillegg, riks- og alderstillegg

1947-1953
1948-1952
1947-1954
1920-1954

Skoleruter/timeplaner
Materiell/innkjøp
Refusjoner og refusjonskrav
Byggesaker

1948-1949

Ominnredning av Espejord internat: Korrespondanse og
tegninger
Årsmeldinger/oppgaver
Søknader om forhøyet statsbidrag til skolevesenet, statsbidrag
til skoleboksamlinger
Søkere til lærerpost (folio format)
Vedlegg til skolestyrets brevjournaler, skoleprotokoller,
anvisningsbøker

1915-1954
1922-1937
1938
1864-1955

24

Regnskap 1921-1948
Anvisningsbøker
81
1921-1926
82
1926/27-1933/34
84
1933/34-1937/38
83
1937/38-1947/48

Skolestyrets underutvalg
Tilsynsutvalg 1890-1925
Folkeskolelovene av 1899 bestemte at det skulle opprettes egne tilsynsutvalg for hver
skolekrets på landet og for hver folkeskole i byene. På landet skulle tilsynsutvalget bestå
av ett medlem fra skolestyret og tre medlemmer valgt av kretsmøtene. Utvalget fikk blant
annet til oppgave å føre tilsyn med skolene.

0

Se løpenummer 91
18.01.1890-25.01.1925

Kastnes krets: Møtebok

De enkelte kretser og skoler 1863-1955
Skoleprotokoller (fraværs- og karakterprotokoller) 1863-1955
Dagbøker
Dagbøkene er en daglig registrering av elevenes fravær.
85

1939-1955

Merkesnes. Defekt

Fraværs- og karaktererprotokoller ført for hver skoleperiode
Disse protokollene ble ført 3-5 ganger i året med fravær og karakterer for hver elev.
96
97
87

1864-1869
1870-1875
1876-1880

88
95
90
98

1881-1885
1886-1889
1890-1893
1918-1930

Espejord, Holm, Lid og Vinje (3 føringer)
Espejord, Holm, Lid og Vinje (3 føringer)
Espejord, Holm og Storelv (4 føringer). Inneholder også
føringer fra 1918
Espejord, Merkesnæs, Storelv (4 føringer)
Espejord, Merkesnes, Storelv kretser (5 føringer)
Espejord, Merkesnes (5 føringer)
Kastnes folkeskole (5 føringer)
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Oversiktsprotokoller
Protokollene inneholder en registrering av elevenes fravær og karakterer for hvert avsluttet
hele eller halve skoleår.
--91
1863-1868
Espejord, Holm, Lid og Vinje kretser
1869-1874
Espejord, Holm, Lid og Vinje kretser. Defekt
1883-1890
Espejord, Merkesnes og Storelv kretser
Inneholder også:
18.01.1890-25.01.1925
94

1893-1916

99
86

1922-1942
1926-1942

Tilsynsutvalget for Kastnes krets: Møtebok

Espejord og Merkesnes kretser (hovedbok for 1. og 2.
halvår)
Merkesnes. Defekt
Brøstadmarken

Registre over elever
Denne protokollen inneholder en oversikt over elever.
89

1890-1897

Merkesnes og Espejord

26

6 Sosiale oppgaver
Fattigstyret/forsorgstyret/sosialstyret 1900-1971
Fattiglovene for by og land 20. september 1845 var tilpasset formannskapslovene og ga
fattigvesenet en plass i det kommunale styringsverket. I følge § 21 i fattigloven for
landet skulle fattigkommisjonen (fortsatt) ledes av sognepresten som formann.
Kommisjonen skulle ellers bestå av så mange medlemmer utpekt av formannskap og
kommunestyre som disse bestemte. I fattigloven 6. juni 1863 for landet var ikke
sognepresten lenger selvskreven som formann, men var fortsatt medlem av
kommisjonen. Fattigloven 1. januar 1900 (gjort gjeldene fra 1. januar 1901) endret
fattigkommisjons navn til fattigstyret. Styret skulle nå ha minst et kvinnelig medlem.
Ved lov 18. juni 1948 endret fattigstyret navn til forsorgsstyre.
Ved lov om sosial omsorg 5. juni 1964 ble hele forsorgsvesenet nyorganisert.
Forsorgstyret ble omdøpt til å hete sosialstyret. Styret skulle bestå av 5 medlemmer eller
så mange som kommunestyret fastsatte. Formann og nestformann skulle velges av
kommunestyret og presten var ikke lenger selvskreven medlem. I følge § 10 skulle
administrasjonen av sosialstyrets virksomhet legges til et sosialkontor, ledet av en
tjenestemann.
Statsarkivene har etter bestemmelser gjort av Riksarkivaren, depotansvar for
fattigkommisjonens arkiver fram til 1863. Materialet før 1863 skal derfor avleveres til
Statsarkivet i Tromsø sammen med sokneprestens arkiv.

Forhandlingsprotokoller 1910-1971
104
112

03.01.1910-01.08.1964
24.10.1964-11.12.1971

Brevjournaler 1900-1946
105
103

08.04.1900-08.01.1925
09.01.1925-28.12.1946

Korrespondanse og saksdokumenter 1900-1971
--*160 1919-1952
1926-1954
1935-1951
1900-1964

Forpleiningskontrakter, kjøpekontrakter, sirkulærer fra
sosialdepartementet
Hjemstavnsforklaringer, rettsbøker
Korrespondanse
Fattigstyret: Vedlegg til møteprotokoll, brevjournal,
alfabetisk register
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1964-1971
Inneholder også:
1900-1923(1927)
1937-1959
1946-1970

Sosialstyret: Vedlegg til møteprotokoll

Vergerådet: Vedlegg til brevjournal
Alderstrygdenemnda/trygdenemnda: Vedlegg til
forhandlingsprotokoll, brevjournal
Edruskapsnemnda: Møtebok, årsmeldinger og særutskrifter

Register til fattigstyrets anvisningsbøker
57

Udatert

Alfabetisk register

Vergerådet 1900-1944
Vergerådet ble opprettet ved lov 6. juni 1896 om behandling av forsømte barn. Til å
administrere loven skulle det i hver kommune opprettes et vergeråd. Det skulle bestå av
stedets underdommer, prest og fem medlemmer valgt av kommunestyret.
Barnevernsloven av 1953 avløste Vergerådsloven. Dessuten erstattet den
Pleiebarnsloven av 1905 og deler av Barneforsorgsloven av 1915. Loven trådte i kraft 1.
juli 1954. Endringsloven 5. juni 1964 bestemte at de barnevernsoppgaver som hørte
under det sosiale arbeidet i kommunene, skulle samordnes av sosialstyret.

Forhandlingsprotokoll 1903-1944
129

18.02.1903-03.07.1944

Brevjournal 1901-1923
128

12.10.1901-21.10.1923

Inneholder også en registrering 8.02.1927

Korrespondanse og saksdokumenter 1900-1923
0

Se lnr. 160
1900-1923

Vedlegg til brevjournal
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Administrasjon av trygder
Fiskermanntallsnemnda 1929-1943
Ved lov 8. august 1908 om ulykkesforsikring for fiskere, ble det bestemt at det skulle
opprettes manntall over alle yrkesfiskere til bruk for ulykkestrygden. Bestemmelsene ble
gjentatt i lov 6. august 1915 og lov 10. desember 1920. Kommuner med mange
yrkesfiskere opprettet egen manntallsnemnd for å sette opp manntallene.
--161

1938-1942
1929-1943

Korrespondanse
Manntall over fiskere og fangstmenn

Alderstrygdenemnda/trygdenemnda 1937-1959
Ved lov 16. juli 1936 fikk alle norske borgere over 70 år rett til alderspensjon.
Sosialdepartementet skulle fungere som trygdestyre. I hver kommune skulle det
opprettes ei trygdenemnd på 5 medlemmer og like mange varamedlemmer. Etter
innstilling fra kommunestyret, skulle trygdestyret oppnevne formann med varamann for
3 år. Kommunestyret skulle velge de andre medlemmene med vararepresentantene som
alle skulle sitte i en valgperiode om gangen. Kommunestyret skulle bevilge de midler
som var nødvendig for nemnda å utføre sin kontrollfunksjon og eventuelt ansette lønnet
forretningsfører. Ved lov om alderstrygd 6. juli 1957 ble Rikstrygdeverket det øverste
sentralstyret for alderstrygden. Trygdens lokale organer var i følge § 10 de offentlige
trygdekassene.
Barnetrygd ble innført ved lov 24. oktober 1946. Sosialdepartementet var også her det
øverste styret. Barnetrygdens lokale organ var de samme som for alderstrygden. Ved lov
om folketrygd 17. juni 1966 ble barnetrygden sammen med alderstrygden og andre
trygder innlemmet i et samlet og enhetlig system under navnet Folketrygden.

Forhandlingsprotokoll 1937-1958
101

13.04.1937-29.12.1958

Brevjournal 1937-1959
102 01.02.1937-08.01.1959
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Korrespondanse og saksdokumenter 1937-1959
0

Se lnr. 160
1937-1959

Vedlegg til forhandlingsprotokoll, brevjournal

Edruskapsnemnda 1946-1970
I 1930-årere ble det etablert en egen alkoholistomsorg. Det ble vedtatt en edruskapslov i
1932 som trådte i kraft 1. juli 1939. Ved endringslov 26. mai 1939 ble det bestemt at det
skulle være edruskapsnemnder i alle kommuner. Disse skulle arbeide for bedring av
edruskapen i kommunen. By- eller herredsdommer ledet nemndas forhandlinger når det
skulle vedtas tvangstiltak overfor misbrukere av alkohol. Endringslov 5. juni 1964
bestemte at edruskapssaker som hørte under det sosiale arbeidet i kommunene skulle
samordnes i sosialstyret. Minst ett medlem av edruskapsnemnda skulle være medlem av
sosialstyret.

0

Se lnr. 160
09.06.1946-21.03.1970
1947-1970

Møtebok
Årsmeldinger, særutskrifter m.v.
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7 Tekniske oppgaver
Veibyggingskomité 1892-1902
Veiloven av 1824 delte veiene i to grupper: hovedveier og bygdeveier. Amtet var oppdelt i
veikommuner som igjen var inndelt i roder. Innen rodene ble vedlikeholdet fordelt på
gårdene. Før 1837 var det amtmannen i samråd med representantene for bøndene som
avgjorde hvilke bygdeveier som skulle anlegges. Etter 1837 ble det formannskap og
kommunestyre som uttalte seg og i realiteten fattet vedtak om dette. Først ved veiloven av
1851 ble det formelt at kommunestyret og ikke amtmannen bevilget penger til bygdeveier.
Kommunelovene av 1921 ga adgang til å opprette faste eller midlertidige utvalg, styrer og
komiteer som skulle ivareta oppgaver som lå under kommunestyret. Praksisen med
opprettelse av veibyggingskomiteer er imidlertid eldre (særlig når det gjaldt anlegg av
bygdeveier).

0

Se løpenummer 50
1892-1902

Kastnes og Faksfjord veiutbyggingskomite: «Cacabog» med
møtereferat, fortegnelse over bidrag til veien,
regnskapskopier/regnskapskonto. Defekt (også brukt av
skoleelever). Protokollvedlegg
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8 Rettsstell
Forlikskommisjonen/forliksrådet 1901-1933
Ved lov 8. september 1842 gikk forlikskommisjonene over til å bli kommunale organ. I
følge lovens § 1 var det formannskapene og kommunestyrerepresentantene som skulle
nominere kandidater til forlikskommisjonene. Fortsatt ble forlikskommissærene valgt av
de stemmeberettigede. Ved lov 8. juni 1869 om «Paakjendelse af smaa Gjældssager....»
fikk forlikskommisjonene domsmakt i visse saker. Ved lov 9. mai 1891 ble det fastslått
at stemmeberettigede ikke lenger var bundet av formannskapets og kommunestyrets
forslag til valg av forlikskommissærer.
I lov om domstolene 13. august 1915 (i kraft fra 1. juli 1927) ble betegnelsen
forlikskommisjon erstattet av forliksråd. Forliksrådet ble fra nå av ansett som en vanlig
domstol som skulle bestå av tre medlemmer og like mange varamenn. Rådets formann
skulle velges av kommunestyret. Ved lov 19. juni 1947 bortfalt det direkte valget av
forlikskommissærer. Forlikskommissærene skulle heretter velges av kommunestyret for
fire år om gangen.
Riksarkivaren har bestemt (i brev datert 5. januar 1990) at forliksrådenes arkiver skal
avleveres til statsarkivene. (Rundskriv 22. juli 1953 fra Justisdepartementet). Dette
betyr at alle forliksprotokollene for Dyrøy krets skal avleveres til Statsarkivet i Tromsø.
Forliksprotokoller for Dyrøy krets 1901-1933
138 03.01.1901-28.09.1911
Med register
137 05.10.1911-06.01.1921
Med register
139 06.01.1921-06.06.1933
Med register (forliksprotokoll for lensmannen i Tranøy)
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Overformynderiet 1886-1968
Ved lov 28. september 1857 fikk overformynderiet på landet en nærmere tilknytning til
kommunene enn de hadde hatt tidligere. Sorenskriveren skulle blant annet ikke lenger være
overformynder. Lovens § 1 fastslo at det i hvert tinglag på landet skulle velges to
overformyndere som skulle ha kontrollen med umyndiges midler. Overformynderne skulle
velges av sorenskriveren og formannskapet i fellesskap og fungere i 4 år.
Formannskapsdistriktet var den minst mulige enheten for et overformynderi. Fram til
Vergemålsloven av 1927 kunne formannskapene vedta å ha større distrikter. Dyrøy var en
del av Tranøy overformynderi fram til 1. januar 1918 (indisier framkommet fra
arkivmaterialet). Noe av arkivmaterialet fra Tranøy overformynderi ble overtatt av Dyrøy
og ført videre der. Dermed vil spørsmålet om hvor materialet egentlig hører hjemme være
uklart.
1857-loven ble gjort gjeldene for landdistriktene i Finnmark og Troms fra 1. januar 1899.
Ved lov 22. april 1927 opphørte sorenskrivernes tilsyn med overformynderne.
Overformynderiet skulle fra nå av bare velges av formannskapet og en bestemte at det
skulle være en overformynder i hver kommune.

Kopibok 1899-1936
124 22.04.1899-11.03.1936

Tranøy overformynderi

Brevjournaler 1899-1949
123

12.03.1899-26.08.1948

Tranøy overformynderi

120

11.01.1948-27.12.1949

Dyrøy overformynderi: Inn- og utgåtte brev.
Inneholder også føringer datert 31.12.1953,
1.01.1954, 19.06 og 16.10.1962
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Dagbok 1899-1930
Dagboken overlapper delvis brevjournalen, men inneholder flere og tildels mer omfattende
føringer enn denne.
126

12.03.1899-05.12.1930

Tranøy overformynderi: Journal over innkomne saker.
Inneholder også en føring fra 1947

Den store rulle 1899-1950
122

1899-1950

Tranøy overformynderi: Med register. Enkelte
personer overført til Tranøy overformynderi
1.01. 1918

Skifteutleggsprotokoll 1886-1947
121

1886-1947

Tranøy overformynderi

Oversikt over panteobligasjoner 1899-1908
125

1899-1908

Tranøy overformynderi

Register over umyndige og verger
127

udatert

Register over umyndige og verger (nyere protokoll)

Korrespondanse m.m. 1899-1961
--154

1900-1917
1918-1931

Tranøy overformynderi
Dyrøy overformynderi

--155 1899-1950
Tranøy overformynderi: Vedlegg til kopibok, brevjournal,
overformynderirulle (fra 1918 Dyrøy)
1921-1927
Panteobligasjon/panteretsutlegg
1931-1948
Skjema dødsfall
1935-1937
Forsikringer, attester, korrespondanse
1950-1961
Utgåtte midler

Overformynderiregnskap 1933-1968
1933-1951
--156

1952-1968
34

9 Nærings- og ressursforvaltning
Næringsnemnda og jordstyret 1919-1945
Ved provisorisk anordning 10. januar 1918 ble det bestemt at alle herredsstyrer skulle velge en
eller flere næringsnemnder som skulle arbeide for å øke jordbruksproduksjonen. Denne
anordningen ble avløst av midlertidig lov 23. mars 1918 om kommunale næringsnemnder.
Loven fastsatte betalingen til arbeidere utskrevet til jordbruksarbeid, den kunne pålegge
hesteeiere å stille hester til disposisjon for jordbrukere som manglet trekkraft m.v.
Jordstyreloven 19. november 1920 avskaffet næringsnemndene og bestemte at det i
hvert herred skulle være et jordstyre bestående av 3 jordbrukskyndige medlemmer med
varamenn valgt av herredsstyret for 3 år av gangen. Valg av jordstyre måtte godkjennes
av fylkets landbruksselskap. Jordloven 22. juni 1928 bestemte at styret skulle bestå av
5 medlemmer. Jordstyrenes utgifter ble dekket av staten med 50 %, fylket og
kommunen med 25 % hver. Jordloven 1928 ble fra 1. januar 1956 erstattet av jordloven
av 1955.
Bygningsloven av 1965 bestemte at jordloven med visse unntak skulle gjelde for hele
landet.
Med virkning fra 1. januar 1981 ble jordstyrets oppgaver overtatt av staten. I de fleste
kommuner ble det opprettet en ny statlig institusjon; landbrukskontoret under en
landbruksnemnd. Overordnet myndighet var fylkeslandbrukssjefen. Landbruksnemnda
og landbrukskontoret ble kommunalt 1. januar 1994. I rundskriv 17. august 1993 fra
Riksarkivaren til Landbruksdepartementet ble det bestemt at alt arkivmateriale
produsert i perioden landbrukskontoret var statlig, skal tilhøre kommunene.

Forhandlingsprotokoll 1919-1928
--*190 21.03.1919-18.12.1928

Næringsnemnda/jordstyret

Korrespondanse (1934) 1940-1945
(1934)1940-1945

Korrespondanse, revegårder i Troms

Kassabok 1922-1935
1922-1935
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Protokoll over nybrottsbidragene 1919-1940
1919-1940

Med vedlegg

Protokoller over jordbruksarealet ved bruk over 5 dekar 1939-1945
--50

1941-1945
1939-1945

Inneholder også:
1930-1972

1892-1902

I gårdsnummer 1-19
II gårdsnummer 20-

Dyrøy skogråd: Forhandlingsbok 1933-1967. Inneholder også
møter i styret for det kommunale plantefelt i 1968 og 1972.
Korrespondanse
Kastnes og Faksfjord veiutbyggingskomite: «Cacabog»: med
møtereferat, fortegnelse over bidrag til veien,
regnskapskopier/regnskapskonto. Defekt (også brukt av
skoleelever). Protokollvedlegg

Skogrådet 1930-1970
Skogvernloven av 8. august 1908 bestemte at det kunne opprettes skogråd i de herredene
hvor det ble innført vedtekter for bevaring av verneskog. Skogrådet skulle velges av
herredsstyret. Det skulle bestå av 5 medlemmer med vararepresentanter med minst 3
skogeiere representert. Rådet skulle passe på at vedtektene om bevaring av verneskog ble
overholdt.
Ved lov 12. februar 1932 om skogvern ble både skogrådets sammensetning og oppgaver
endret og ble nærmest et fylkeskommunalt organ. Tre av medlemmene skulle være
skogkyndige og bosatt i kommunen. Formannen med varaformann skulle velges av fylkets
overoppsyn for skogen. Et medlem med vararepresentant skulle velges av herredsstyret,
mens et medlem med vararepresentant skulle velges av herredets skogeierorganisasjon (og
hvis slikt ikke fantes av herredsstyret).
Ved lov 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern skulle skogrådet ha 5 representantene med
personlige varamedlemmer. De skulle velges av kommunestyret for den kommunale
valgperioden. Ett av medlemmene skulle velges blant personer foreslått av skogeiernes
organisasjoner i kommunen. Skogrådet skulle føre oppsyn med at loven ble overholdt samt
gi fylkesskogrådet de oppgaver og meddelelser som ble krevd og hjelpe til med utøvelsen
av dette rådets virksomhet innen kommunen. Med virkning fra 1. januar 1981 ble
skogrådets oppgaver overtatt av staten.

Se løpenummer 50
0
17.05.1933-09.05.1967
1930-1972

Forhandlingsbok. Inneholder også møter i styret for
det kommunale plantefelt i 1968 og 1972
Korrespondanse
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10 Krise- og reguleringstiltak
Kontrollnemnda/prisnemnda 1939-1983
I følge lov 12. mars 1926, Trustloven § 24, kunne kommunestyrene etter samtykke fra
kongen opprette kontrollnemnder. Ved provisorisk anordning 22. september 1939 ble
ordningen med kontrollnemnder gjort obligatorisk. I følge forskrifter gitt 2. september
1939 om kommunale kontrollnemnder skulle nemnda bestå av formann og minst 3
medlemmer. Både forbrukere og næringsdrivende skulle være representert. Nemnda
skulle oppnevnes av kommunestyret. Kontrollnemnda skulle føre tilsyn med at
bestemmelser om maksimalpriser og maksimalavanse ble overholdt, behandle klager,
fastsette lokale prisreguleringer (etter fullmakt), foreta prisundersøkelser og innhente
prisoppgaver m.v.
Ved forskrifter 12. desember 1947, stadfestet ved kgl.res. 13. oktober 1950, ble de
kommunale kontrollnemndene delt i flere avdelinger. Byene fikk en mer omfattende
oppdeling av kontrollnemndene enn landkommunene. De kommunale
kontrollnemndene på landet trengte i følge forskriftene bare å ha en alminnelig avdeling
og en avdeling for fast eiendom. Formannskapet kunne imidlertid bestemme at en skulle
opprette avdelinger for husleiesaker og for byggesaker.
Ved lov 26. juni 1953 om kontroll og regulering av priser, utbytte og
konkurranseforhold ble de kommunale kontrollnemnder omdøpt til prisnemnder. Dette
navnet var også tidligere delvis blitt brukt.

Forhandlingsprotokoll 1939-1983
56

17.11.1939-1983

Kontrollnemnd/prisnemnd
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Husfordelingsnemnda 1945-1949
Husleieloven 16. juni 1939 ga retningslinjer for innholdet i kommunale vedtekter om
husleie. Etter innføringen av de ekstraordinære prisbestemmelsene høsten 1939, ble det gitt
prisforskrifter som også gjaldt husleie. Trustkontrollkontorets kunngjøring 4. mai 1940
forbød husleieforhøyelser uten samtykke av kontrollnemnda. I følge Administrasjonsrådets
bestemmelser 27. juni 1940 kunne fylkesmannen gi kommunene rett til å kreve bruksrett til
husrom. Ei nemnd skulle fastsette vederlaget etter skjønn. Vedtak om avståelse av husrom
og anbringelse av husville skulle treffes på kommunens vegne av et eget utvalg.
Administrasjonsrådets bestemmelser ble avløst av «lov» 7. november 1942 om rett for
kommuner å kreve avstått bruksrett til husrom. «Loven» ble gitt forlenget gyldighet ved
provisorisk anordning 18. mai 1945. Midlertidig lov 19. juli 1946 om avståing av bruksrett
til husrom kalte nemnda for husfordelingsnemnda (rekvisisjonsnemnda).

Forhandlingsprotokoll 1945-1949
--*191 20.08.1945-24.01.1949

Korrespondanse og saksdokumenter 1945-1949
1946-1949
1945-1949
Inneholder også:
1939-1951
1947-1956
1950-1954

Vedlegg til forhandlingsprotokoll
Korrespondanse

Dyrøy forsyningsnemnd: Vedlegg til forhandlingsprotokoll,
journal over tekstil og lær
Dyrøy byggenemnd: Vedlegg til forhandlingsprotokoll 19511953 og dagbok for bygg under arbeid
Kommunalt utvalg for utskrivning av hester: Møteprotokoll
med vedlegg
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Forsyningsnemnda 1939-1951
Lov 9. juni 1939 opprettet forsyningsnemnder i alle kommuner. Loven ble satt i kraft ved
kgl.res. 25. august 1939. Forsyningsnemndene ble i stor grad organisert på samme måte
som provianteringsrådene og fikk mange av de samme gjøremålene. Forskrifter gitt 29.
august 1939 om kommunale forsyningsnemnder, bestemte at kommunestyret kunne velge
særnemnder som var lagt til forsyningsnemndene. Den enkelte forsyningsnemnd skulle ha
lønnet forretningsfører tilsatt av kommunestyret. Han skulle stå for det daglige arbeidet.
Formannen i forsyningsnemnda skulle føre tilsyn med forretningsførerens virksomhet og
med særnemndene.
Forsyningsnemndene skulle hjelpe til med å gjennomføre og håndheve de tiltak som
myndighetene hadde satt i verk for å sikre landets forsyning. De skulle føre kontroll med at
reglene for rasjonering ble fulgt, og skaffe til veie opplysninger som departement,
fylkesmann og fylkesforsyningsnemnd hadde behov for. Det var forsyningsnemndas
oppgave å sørge for at tilgangen på viktige varer var tilstrekkelig og føre tilsyn med
omsetningen av varene. Dersom forsyningen eller fordelingen av varene ikke kunne sikres
gjennom de ordinære omsetningsledd, var det forsyningsnemndas plikt å overta dette. De
kommunale forsyningsnemndene er av beredskapsmessige hensyn blitt opprettholdt etter
krigen.

Forhandlingsprotokoll 1939-1951
51

04.09.1939-07.06.1951

Brevjournaler 1942-1949
Journalene er ført for inn- og utgående korrespondanse med blant annet departement og
fylkesforsyningsnemnda. I tillegg inneholder journalene registreringer av søknader om
rasjoneringskort og brev om anvisninger på utlevering av rekvisisjoner til klær og skotøy
m.v. til befolkningen.
52
53

10.07.1942-06.02.1948
06.02.1948-03.10.1949

Protokollvedlegg
Se l.nr. 191
0
1939-1951

Vedlegg til forhandlingsprotokoll, brevjournal
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Særnemnder under forsyningsnemnda
Byggenemnda 1947-1977
I rundskriv 15. desember 1946 bad Forsynings- og gjenreisningsdepartementet om at det
måtte bli opprettet kommunale byggenemnder som skulle fungere som særnemnder for
rasjonering av byggematerialer. Byggenemndene skulle forberede alle søknader om
byggematerialer fra kommunen.

Forhandlingsprotokoll 1947-1956
109

01.03.1947-23.02.1956

Protokollvedlegg
0

Se l.nr.191
1947-1956

Vedlegg til forhandlingsprotokoll, dagbok for bygg under
arbeid

Dagbok for bygg under arbeid 1951-1977
54
55

1951-1960
1960-1977

Defekt
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11 Kommunal næringsdrift

41

12 Forsvar og beredskap
Kommunale utvalg for utskrivning av hester 1950-1954
Hesteutskrivningsnemndene ble opprettet i 1896. Ved lov av 1938 ble bestemmelsene fra
1896 om at hver kommune skulle ha ei slik nemnd gjentatt. 1938-loven bestemte at
utskriving av hester bare skulle gjelde ved mobilisering.

Se løpenummer 191
0
03.07.1950-28.04.1954

Møteprotokoll med vedlegg
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13 Tillegg
Private arkiver
--162

1844-1846
1850-1902
1867-1963
1869-1906
1870-1930
1912-1925
1916-1956
1908-1910
1932-1935
1978

Skifte etter Sofie Christiansdatter Sæthre
Diverse skjøter m.v. for Ola Arnoldussen
Hans Strøms dagboksnotater
Kopier av skjøte, skylddelingsforretning, skadesløsbrev og
obligasjoner
Kopi av 13 skylddelingspapirer, testamenter o.a. fra
Gudrun Hansen
Leiekontrakt, brandtaxtforretning og skjøte fra
Jørgen Kjærvik
Kopier av diverse papirer etter Ole Kvalnes
«Dit og Dat», organ for ungdomslaget «Framstig»,
Dyrøyhavn
Protokoll for «Spøk og alvor» og første del av protokoll for
Langhamn husmorlag
Særoppgave «Kastnes før og nå» av Robert Chruichshank

Løpenummer som ikke lenger er i katalogen for Dyrøy kommune
Løpenummer slettet under redigering: 45, 46, 47, 48, 49, 92, 93, 100, 108, 113, 115, 116,
117, 118, Menighetsrådet: 106, 107, 111, 158, 159, Forliksrådet: 137, 138, 139, 187
Ledig løpenummer:
--192
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