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Forord
Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning
mellom 19 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 10. september 1998
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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
Torsken kommune var fram til 1902 en del av Berg og Torsken kommune. Tidligere hadde
Torsken en egen sognekommunal forvaltning med egne sognekasser for kirke-, skole- og
fattigsaker.

3) Arkivmaterialet
Arkivmaterialet som denne foreløpige katalogen omfatter, ble hentet av IKAT 14. og 15.
september. Materialet utgjør ferdig ordnet 18 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 lakuner/mangler i materialet. Mye eldre og uordnet
arkivmateriale ligger ennå på loftet i kommunehuset. Det er dessuten håp om at en del av det
eldre arkivmateriale fra andre forvaltningsorganer kan ligge 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 oppbevares i et felles fjernarkiv
for Torsken 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 adskilt (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
0 betyr at materialet enten ligger i boks eller er en del av en protokoll som står et annet sted i
katalogen
Pakkesak betyr at materialet er pakket inn i gråpapir eller annet på grunn av store formater

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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Torsken sognekommunale forvaltning
Formannskapsloven av 1837 for landet hadde prestegjeldet som utgangspunkt som
forvaltningsenhet. Kirkesognene skulle imidlertid få styre seg sjøl i saker som bare gjaldt det
enkelte sogn. En forutsetning for sognekommunen var at det ble holdt sognevise valg.
Tidligere praksis hadde vært at kirkesognene var forvaltningsenhet når det gjaldt rettigheter
og plikter overfor kirka og geistlige embetsmenn. Etterhvert ble det ved lover anledning til å
legge andre viktige forvaltningsområder under sognekommunen: Fattigvesen (fattigloven av
1863) og skolevesen (skoleloven av 1889).
Ved reskript 10. august 1810 ble Berg og Mefjord slått sammen med Torsken til ett
prestegjeld. Berg ble hovedsognet i det nye prestegjeldet. Torsken sogn har hatt 3 ulike
kasser; kirke-, skole- og fattigkasser. Dette viser at Torsken sogn har hatt en egen
sognekommunal forvaltning som har tatt seg av skole-, kirke- og fattigsaker.
Med formannskapslovene av 1837 ble ansvaret for de kommunale kassenes regnskaper lagt til
formannskapet. På landet skulle formannskapet tilsette regnskapsfører og kasserer for
kommunens kasser. Hver kasse kunne ha sin regnskapsfører. For Torsken sogn har de tre
kassene hatt felles regnskapsfører og felles revisjon. Ved skatteloven av 1882 (og endringslov
av 1891) fikk en felles utligning av skole-, kirke- og fattigskatt. Parallelt med dette har det
skjedd en gradvis utvikling mot en føring av regnskapene for de ulike kassene i samme
protokoll, noe vi kan se er tilfelle for Torskens vedkommende.

Berg og Torsken kommunes felleskasse 1864-1902
81

1864-1902

Berg Præstegjelds Kommuneregnskab. Kommunen har
hatt en fellesforvaltning med egen kasse. Kassa ble
oppheva i 1902 ved kommunedelingen. Inneholder også
avslutningsregnskap for 1902 ved kassas opphevelse.

Torsken sognekasse 1845-1902
134
80
283
067

1845-1888
1846-1888
1851-1888
1889-1905

Regnskapsprotokoll for Torsken skolekasse
Regnskapsprotokoll for Torskens kirkekasse (kirker)
Regnskapsprotokoll for Torsken fattigkasse
Regnskapsprotokoll Torsken sognekasse (skole-, kirke- og
fattigkasse)
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Torsken skolekommisjon 1836-1902
Forhandlingsprotokoll
234 17.08.1846-09.11.1889

Skolekommisjonen i Torsken skolekommune. Inneholder
også møter holdt i Berg skolekommune. Defekt

Korrespondanse arkivert kronologisk
--295 1890-1902
Korrespondanse

Skoleprotokoller
Oversiktsprotokoller
--19 1863-1866
1869-1876
1877-1889

Inneholder også:
1863-1875

Torsken (1863-1866), Grunnfarnes (1863-1865),
Kalfarnes (1863-1865), Veimannen (1863-1864),
Teistevik (1863-1865), Leikvik (1863-1864) kretser
Torsken (1869-1876), Sifjord (1873-1876), Selfjord
(1869-1876), Kaldfarnes (1869-1873), Ballesvik (1876)
kretser
Torsken (1877-1889), Sifjord (1877-1889), Selfjord
(1877-1889), Ballesvik (1878-1883), Sandvik (1883)

Eksamensprotokoll

Fraværsprotokoll/dagbok over skolesøkningen
135 1883-1891
Selfjord (1883-1891), Sifjord (1883-1891), Torsken
(1883-1891), Sandvik (1883) kretser
Fraværs- og karakterprotokoller
--11 1836-1856
1857-1863
1863-1865

1876-1889
21 1876-1889
20 1886-1889
190 1890-1901

Torsken skoledistrikt. Defekt
Torsken skoledistrikt
Torsken (1863-1875), Kalfarnes (1863-1875), Selfjord
(1869-1875), Grunnfarnes (1863-1865), Barbogen (1863),
Teistviken (1864-1865), Veimanden (1863-1864),
Leikviken (1863-1865) kretser
Torsken krets (1876-1889), Ballesvik krets (1876-1883)
Selfjord krets (1876-1889), Sifjord krets (1876-1885)
Sifjord krets
Torsken (1890-1901), Gryllefjord (1896-1901), Sifjord
(1890-1893), Selfjord (1890-1893), Kaldfarnes (1894),
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Flagstad (1894), Sandvik (1896-1901), Ballesvik (18961893) kretser. (Kretsendringer i 1886)
Eksamensprotokoller
019 1863-1875
133 1884-1901

Torsken skoledistrikt
Torsken skoledistrikt

Torsken fattigkommisjon 1864-1902
Forhandlingsprotokoll
288 16.01.1864-0.5.10.1889

Brevjournal
287 18.11.1864-02.02.1902

Ankomne skrivelser

9

1. De folkevalgte organ og sentraladministrasjonen i
kommunen
Valgstyret 1937-1967
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. Det 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.

Utskrift av valgbøker 1963-1967
--54

1963-1967

Utskrift av valgbok

Manntallslister 1937-1965
1937
1965

Avkrysningsmanntall
Manntallsliste
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Stemmestyrene 1921-1989
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 for stortingsvalg og folkeavstemning om brennevinsforbudet
1921-1989
--054 1921-1989
1921-1989
1921-1989
1921-1989
1921-1989
1957-1989

Medby krets
Sifjord krets
Flakstad krets
Grunnfarnes krets
Torsken krets
Gryllefjord krets
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Formannskapet/kommunestyret 1902-1981
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 Torsken kommune.

Valg til kommunale nemnder, styrer og råd 1910-1947
107 1910-1947
194 Udatert

Valg til kommunale nemnder og styrer. Med register
Medlemmer i nemnder og råd. Med register

Møteprotokoller 1902-1969
Formannskap/herredsstyre
258 12.05.1902-27.02.1919
259 08.05.1919-08.12.1928
260 15.02.1929-28.06.1934
261 21.08.1934-30.12.1940
69 31.05.1945-27.08.1947
70 20.09.1947-28.05.1951
264 11.07.1951-26.09.1955
265 28.09.1955-21.07.1959
266 08.08.1959-21.04.1963
267 16.05.1963-22.01.1964
Formannskapet
270 09.01.1964-28.12.1967
271 10.01.1968-13.12.1969
Kommunestyret
268 22.01.1964-06.12.1967
269 11.01.1968-29.12.1969
Herredstinget
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 NSfylkesføreren og ordføreren skulle fylkesmannen oppnevne kommunens formenn.
Formennene hadde bare rådgivende funksjon. Denne ordningen falt bort ved fredsslutningen i
1945.
263 30.05.1941-22.05.1945
262 04.02.1941-11.04.1945

Forhandlingsprotokoll herredsråd/herredsting
Vedtaksprotokoll for ordføreren
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Kopibøker 1902-1924
272 21.01.1902-02.11.1906
118 10.11.1906-29.03.1924

Brevjournaler 1902-1964
275
274
273
276
176
178
277
278

12.01.1902-08.02.1926
30.03.1924-06.01.1938
02.01.1938-27.05.1945
22.05.1945-06.01.1947
06.01.1947-03.05.1949
08.05.1949-04.05.1952
06.06.1952-09.02.1961
09.02.1961-17.08.1964

Ankomne skrivelser
Avsendte skrivelser

Saker behandlet i kommunestyret og formannskapet 1948-1963
Denne serien inneholder saker behandlet i kommunestyre og formannskap. Søknader og
korrespondanse er ordnet etter det året de er behandlet i kommunestyre og/eller formannskap
samt i noen tilfeller etter emne i tillegg. Noen saker er i tillegg ordnet etter dato og år for
behandling.
--348 1948-1953
Skattesaker. Inneholder dateringer fra 1947, 1954
--349 1954-1958
Skattesaker. Inneholder dateringer 1953, 1959-1961
--352 1959
Skattesaker
1960-1961
Kommunestyresaker ordnet etter dato og år. Inneholder
datering fra 1959
--353 1962-1963
Kommunestyresaker ordnet etter dato og år.
--351 1954-1956
Kommunestyre- og formannskapssaker
--350 1956-1961
Kommunestyre- og formannskapssaker
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Korrespondanse og saksdokumenter 1902-1981

Korrespondanse ordnet kronologisk etter emne 1902-1968
--371 1910-1947

Vedlegg til protokoll for valg til kommunale nemnder,
styrer og råd
Vedlegg til forhandlingsprotokoll, vedtaksbok, kopibok,
brevjournal, anvisningsbok
Fylkesmannens godkjenninger av møtereferater
Budsjett og regnskap
Noregs Småbruk- og bustadbank, husbanken: Stønadslån
Turistutvalget
Torsken kommunale kraftverk: Utvidelse

1902-1964
1942-1953
1941-1946
1955-1962
1964-1968
1942-1945
--346 1953-1962
1948-1958
1963-1964

Torsken kommunale kraftverk: Korrespondanse
Medby skole: Korrespondanse, bygging A-Å
Reparasjon og tilbygg av forsamlingshus for «UL Fjelly»:
Korrespondanse, tegninger (14G)
Diverse korrespondanse

1955-1961
--354 1955-1962
--347 1962-1963

Korrespondanse A-Å
Korrespondanse A-Å

Korrespondanse og saksdokument arkivert etter Roalds arkivnøkkel 19321954
Materialet er ordnet etter Roalds kommunale arkivsystem som kom på markedet i 1935.
Formannskapet har i tillegg til de alfabetiske underpunktene utvidet nøkkelen med egne
undergrupper.
Arkivnøkkel mangler
0. Til behandling
--329 1951
0A
2. Arbeidsledighet
1948-1951
2(B)
4. Boligsaker
1946-1950

4(B)

1946-1952

4B

Til ekspedisjon
Formidling, arbeidsnemnda
Brakkekjøp, tilskott til reparasjon av våningshus,
byggenemnda
Husbanken, husfordelingsnemnd
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5. Budsjett og regnskap
1946-1954
5B
1942-1952
5C
--330 1941-1954
1947-1953

5(C)
5D/E

Budsjett: Forslag og behandling
Kommunens driftsregnskap, bilag til regnskap
Revisjon/antegnelser
Fylkesskatt, kommunens lån, Torsken sparebank

6. Bygnings-, regulerings-, vann- og brannsaker
1946-1954
6(B/C)
Bygnings-, regulerings-, vann- og brannsaker
8. Diverse. Folkeboksamlinger. Fortidsvern
1940-1950
8(B)
Evakuerte, krigsskadeoppgjør, falne, nasjonalhjelpen
1948-1954
8(B)
Diverse: Husstellnemnda, Nord-Norgeplanen, flytting fra
utværene, proviantering
1947-1951
8(B/C)
Diverse, folkeboksamlinger, brenselsnemnda,
belønninger/medaljer, herredsforbundet, reingjøring av
kommunale kontor
10. Eiendommer, kommunens
1932-1951
10(A)
Medby, gnr. 31, bnr. 2. Skylddeling
1945-1951
10(A/B) Hjemmelsdokumenter/branntakst
11. Elektrisitet og vassdrag
--331 1936-1954
11B
Torsken kommunale kraftverk: Korrespondanse,
utvidelse, regnskap
13. Folkeregister
1946-1950
13(A/B)

Folketellinger

14. Forsorg, fattigpleie
1946-1948
14(C)

Forsorg, fattigpleie: Vanføre, forsorgssaker

17. Garanti og utlån
1947-1954
17B
1942-1950
17(C)
1947-1954
17E

Småbruk- og boligbanken (B.1)
Fiskeribanken
Naturskadefondet

19. Handel og bevillinger
--332 1946-1953
19B

20. Helsestell
1935-1952
1946-1954
1950-1951

20A
20B
20C

Handel og bevillinger, edruelighetsnemnd, priskontroll,
handelsbrev
Rundskriv, helseforskrifter,
Helseråd, helsestasjonen, tuberkuløse, jordmødre
Leger og legebolig
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23. Industri, håndverk, fabrikker
1946-1953
23(B/C) Industri, hjemmearbeid: Lokaliseringsforhold,
håndverksfond, fryseri- og kjøleanlegg, arbeidstilsyn
25. Jakt, hunder, fiskeri
1947-1950
25B
1949-1950
25C
1948-1954
25D

Jakt og fredning
Hunder, avgift
Fiskeri og fangst

26. Jord og skog
1945-1954
26B
1946-1954
26C

Jordbrukssaker, jordstyre
Skogbrukssaker, skogråd

28. Kirke
1946-1953

Kirker, kirkegårder, geistlighet

28B

29. Kommunestyre
1946-1951
29B
1947-1951
29C
1947-1952
29D
1947-1954
29E
30. Kommunikasjoner
--333 1948-1951
30(A)
1946-1953
30B
1946-1954
30D
1947
30E
1947-1952
30F
33. Ligning og skatt
1945-1954
33B

Approbasjoner av møtevedtak
Valg til kommunale verv
Kommunens grenser
Sakslister Torsken herredsstyre o.a.

Skyss- og kostgodtgjørelse
Veisaker
Rutebiler og biltrafikk, bilkonsesjoner
Jernbanesaker
Havnevesen, dampskip, kaier, brygger, ferjer
Ligning og skatt, utpanting

35. Militær- og idrettssaker
--337 1947
1946-1948

35B
35C

Heimevernet, rodeforstandere
Idrett, skytesaker

38. Politi og rett
1935
38B
1948-1952
38C
1947-1951
38(D)
1947-1951
38E

Vedtekter
Politi, lensmann
Forliks- og domsmenn
Overformynderi

39. Post, telefon, telegraf
1945-1952
39B

Post, telefon, telegraf
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42. Skole
1946-1954

42(B)

1947-1954

42(B)

Medby skolehus, skoletannrøkt, budsjett, lærerlønn,
opplæringsfondet, skoleinspektøren, Torsken skole
Sør-Troms yrkesskole, yrkesopplæring, Gryllefjord
internat

45. Tjenestemenn, kommunens
1945-1954
45(A)
Attester, lønnsavtaler, fellessaker, forsyningsnemnd,
herredskasserer
46. Trygd og pensjon
1946-1953
46B
1947-1950
46C
1946-1953
46(?)

48. Valg
1951-1952

48B

Syke- og ulykkestrygd, krigspensjon
Fiskertrygd, sjømannspensjoner
Trygdekassens regnskaper, barnetrygd, kommunal
pensjonsordning
Kommunevalg
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Korrespondanse og saksdokumenter arkivert etter NHF-arkivnøkkel 19461981
NHF-arkivnøkkelen ble utviklet av Norges Herredsforbund og kom i 1951. Nøkkelen er
numerisk oppdelt i 10 hovedklasser, 10 hovedgrupper og 10 undergrupper. Den ble tilpasset
hver enkelt administrasjonsgren, men ble ved revisjonen i 1968 felles for alle kontorene.
Arkivnøkkel mangler
0 Organisasjon og administrasjon
00 Generelt
--334 1964
004
Møter, kongresser og fester
01 Valg
1965

014

Valgmanntall

02 Styrer, råd, utvalg m.v.
1966-1974
021
Kommunestyre og formannskap
1956-1960
(021)
Kommunale valg, klage på formannskapsvalget
1955-1964
022
Styrer, råd og utvalg m.v. i medhold av særlover (valg av
domsmenn og forliksråd m.v.)
1963-1966
023
Styrer, råd og utvalg m.v. i medhold av kommunelovene
1966-1974
024
Styrer og institusjoner ellers
1961-1967
027
Hovedapprobasjoner av møtevedtak (fylkesmannens
godkjenning)
1965
028
Godtgjørelse til medlemmer av styrer, råd og utvalg m.v.
03 Administrasjon
1967
031
1962-1967
032
1967-1974
033
1964
034
1967
036

Administrasjonsordning
Interkommunalt samarbeid
Foreninger og sammenslutninger
Kommunelokale, kontorlokaler, utstyr og inventar
Informasjon: Annonser

04 Tjenestemennene
1953-1959
041.2
1964
042.0
1964-1972
042.1
1969-1970
042.5
1959-1972
043.1
1972-1976
045
1974-1976
045.2

Stillingsinstrukser
Lønn og godtgjørelser: Generelt
Lønnsjusteringer, forhandlinger, tariffavtaler
Personlige lønnsforhold
Pensjon
Velferd, kurs og stipend
kurs, konferanser

--294 1957-1968

046

Tjenestemennene. En folder pr. tjenestemann
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1 Rettsvern
12 Rettergang
1956
1963-1967

121
122

Rettslokaler
Lagrettsmenn, domsmenn og rettsvitner

14 Forsvar og skyttersaker
1955-1968
142
Sivilforsvar
2 Kirker, kirkegårder og andre kulturformål
20 Kirker, kirkegårder og geistlighet
1957-1969
204
Annen kirkelig betjening
1956-1965
206
Menighetspleie
21 Skoler
1960-1968
1963-1968
1966
1966-1967
1964-1968

21(0)
212
213
214
217

1965-1968
1956-1960
1967

218
(218.1)
219

22 Skolens hus og grunn
--319 1952-1968
221

Skoler: Generelt
Barneskolen
Ungdomsskolen (framhaldsskolen)
Gymnaset (realskolen)
Tilsyn med private skoler. Inneholder også støtte til
elever/stipend
Støtte til elever og skoler
Søknad om støtte/stipend
Diverse

Skoler: Vedlikehold, utvidelse, etc.

24 Opplysnings- og ungdomsarbeid
1967-1968
241
Folkeopplysningsrådets virkesaker
1964
242
Ungdomsarbeid
25 Andre kulturformål
1967-1975
25
3 Sosiale tiltak
30 Arbeidsløshet
1963-1964
30
1964-1968
301
1959-1963
303
31 Boligtiltak
1955-1964
1964-1968

311
312

32 Sosial omsorg
1956-1968
321
1966-1967

324

Andre kulturformål

Arbeidsløshet
Arbeidsanvisning
Tiltak mot arbeidsløshet
Tiltak til avhjelp av bolignød
Tilskudd til boligreparasjoner
Alminnelig forsorg, sosialstyret, sosialleder, lover og
instrukser, etablering av kontor m.v. (se også A. 338)
Annen eldreomsorg
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33 Sosiale trygder
1954-1959
335
1964
338

Syke- og ulykkestrygd
Sosial forsorg: Stønad

34 Edruskapsarbeid
1967-1971
(341)
1955-1964
345

Edruskapsarbeid/edruskapsnemnda
Edruelighetsnemnder

35 Mødre og hjem
1949-1964
355
1967-1968
351
1968
352
1949-1964
355

Husmorvikarer
Farskapsbidrag, søknad om nedsettelse
Hjelp i hjemmet
Husmorvikarer

36 Barnevern
1955-1968

Barnevern, barnevernsnemnd (se også A. 356)

36

4 Helsevern
40 Alminnelig helsevern
--320 1955-1957
40
1946-1968
401
1956-1957
403
1948
(405)
1965
406

Alminnelig helsevern
Legeboligen (se også A. 831), distriktslegen, tannlege
Tuberkuløse
Sinnssyke (se A. 463)
Helserådet

41 Helse- og næringsmiddelkontroll
1966-1967
411
Alminnelig helsekontroll
42 Helseinstitusjoner
1946-1954
423

Pleiehjem

44 Idrett
1964-1965

Stønad til idrettsforeninger

444

45 Friluftsliv og naturfredning
1968-1975
450
Friluftsliv og naturfredning
5 Tekniske oppgaver
50 Bygnings-, regulerings- og oppmålingsvesen
1948-1975
500
Bygnings-, regulerings- og oppmålingssaker
1964-1965
504
Regionalplanlegging
1964
505
Oppmålingssaker
51 Brann- og feiervesen
1960-1965
512
1956-1961
513
1959-1964
514
1947-1963
517

Mannskaper
Materiell
Feiervesen og brannsyn
Brannkassen: Assuranse, tariffer og bestemmelser
(se A.516)
20

52 Havner
1964

525

Skipsavgifter

53 Parker, grøntanlegg og lekeplasser
1960-1964
531
Planer og anlegg (herunder grunnervervelse)
54 Vann og kloakk
1961-1966
543
--321 1953-1965

546

56 Veier og gater
1958-1968
560
1952-1974

561

--322 1946-1968

561

1968-1981
1968-1975
--323 1964-1967

561.01
561.3
562

1957-1968

563.2

1964-1965

564

Gryllefjord vannverk A/L
Private vannverk og kloakker
Veger og gater: Generelt. Kommunikasjonsplaner,
veiklassifiseringer, korrespondanse (se A. 561, 565)
Veganleggene Grunnfarnes - Kaldfarnes, Kaldfarnes Sifjord, Kaperdalsvegen, Finnes - Sifjord
Veganlegget Strømmen - Gryllefjord - Torsken
(se A. 561.1)
Ekspropriasjonssaker
Torsken gårdsveg
Biler, maskiner og redskaper. Søkere maskinist på
knuseverket
Kommunale veger: Vedlikehold, brøyting m.v.
(se A. 561.2)
Gatebelysning

58 Verksted, garasjer og lager
1967
581
Maskiner og utstyr
1966-1975
589
Diverse. Verksted, garasjer og lager, sysselsetting m.v.
6 Næringsdrift
61 Hoteller, herberger og servering
1964-1965
611
Hotelldrift
1965-1967
613
Kafèer, bevertning
1967
614
Skjenking av øl, vin og brennevin
1963-1968
615
Midtre Troms Reiselivsforening, turistnæringen
62 Håndverk og industri
1968
621
1966
625
1964
631
63 Jakt, fangst og fiske
1964-1973
633
1965

635

Arbeidstilsyn, arbeids- og tiltaksnemnd
Hjemmeindustri
Jakt
Gryllefjord fiskeriselskap A/S, Gryllefjord fryseri- og
kjøleanlegg, fiske diverse korrespondanse
Jeger- og fiskeforeninger
21

64 Jord og skog
1964-1967
640
1967
1966-1968
1964-1967
1964-1965

641
644
645
646

Rundskriv og bestemmelser, distriktsveterinærordningen.
(se A. 644)
Skogvern og skogreisning
Jordbruk og bureising
Husdyr og dyrevern
Jordsaker (se A. 644) og reindrift

65 Kommunal næringsdrift
--324 1961-1971
651
Kraft- og lysverker
1959-1968
651
Torsken kommunale kraftverk
1963-1971
651.2
Sammenslutning av Torsken kommunale kraftverk med
Troms fylkes kraftforsyning: Korrespondanse og vedtak
1955-1964
654
Kinodrift/teaterselskap (se A. 607/608)
1967-1968
657
Leiegårder
1963-1969
657.1
Utleie av eiendommen «Fjellheim» 24/34
7 Samferdsel
70 Motorvognkjøring
1972
700
1952-1966
701
1966-1967
702
--325 1965-1968
703
1964
705
71 Skipstrafikk
1964-1965
711
1956-1965
712

Motorvognkjøring
Bevillinger/konsesjoner
Holdeplasser og stasjoner
Bussruter og takster
Trafikksaker
Ferger
Rutebåter

74 Post, telefon og telegraf
1964-1965
741
Postkontor og ruter
1966-1968
743
Private telefonanlegg. TV-omformer
1964
744
Telefon
8 Finansforvaltning, regnskap og statistikk
80 Budsjett og regnskap
1951-1968
801
Budsjett og budsjettforslag
--326 1969-1974
801
Budsjett og budsjettforslag
1968
801.2
Driftsbudsjett Torsken kommunale kraftverk
1963-1968
802
Budsjettendringer
1950-1955
(803.1)
Regnskap
--327 1967
(803.1)
Regnskap
1956-1968
803.3
Revisjon
1967-1972
803.4
Desisjon av kommunekassens regnskap
1967
803.5
Oppgaver og meldinger
22

1966-1968

804

Refusjoner og tilskudd

81 Ligning, skatt og avgifter
1965-1967
811
Reduksjonstabeller og ligning
1948-1968
812
Skattetvister (se også A. 121-125)
1966-1968
814
Fylkesskatt
--335 1955-1966
1955-1964
1956-1959
1964-1966

815
816
(816)
818

Skatteligning
Innfordring av skatter og avgifter
Skatteinngangen i kommunen, utpantinger
Skatteutjamningstilskott

82 Penger, verdipapirer og fond
1964-1965
821
Kommunens bankforbindelser
1970-1977
824
Verdipapirer Sør-Troms Fiskeriselskap A/S
83 Eiendommer
1953-1976
831

Herredshuset: Grunnervervelser, erstatninger, skjønn
Finansiering m.v. herredshuset/ Brox-gården m.fl.
Eiendommene Beten (22/97) og Støa (22/61). Vedtatt
bygging av tomannsboliger m/hybel i Gryllefjord og
Medby. Ny legebolig i Torsken

84 Garanti og lån
--328 1954-1971

841

1948-1968
1964

842
843

Småbruk- og bustadbanken/Statens Landbruksbank.
Inneholder noen dokumenter fra Husbanken
Husbanken
Fiskenemnda

901
911
921

Forsyningsnemndas saker
Prisnemnd
Krigsskadenemnd

9 Diverse
1964
1964
1964

Regnskap 1933-1951
Anvisningsbøker
103 1933-1937
281 1947/48-1950/51
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2. Folkeregister
Folkeregisteret 1943-1946
Under okkupasjonen 1940-1945 ble det gitt en rekke bestemmelser om folkeregistrering.
«Lov» om folkeregistre 3. september 1942 (opphevet 1915-loven) bestemte at det skulle
opprettes folkeregistre i alle landets kommuner med egen folkeregisterfører. Ordningen med
kommunale folkeregistre ble legalisert ved lov 15. november 1946.
239 14.04.1943-31.12.1946

Brevjournal (Gryllefjord)

0385 1943-1946

Vedlegg til brevjournal
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3. Økonomiforvaltningen

Ligningsnemnda/overligningsnemnda 1894-1936
Ved innføringen av formannskapslovene i 1837 gikk den formelle retten til å utligne skatt på
kommunens innbyggere til formannskap og kommunestyre. Disse overtok det allerede
eksisterende apparat med en ligningskommisjon som sto for den praktiske utligningen og en
overligningskommisjon som var klageinstans.
Med skattelovene av 1882 og 1911 ønsket en å skape en fastere og mer ensartet
utligningspraksis for by- og landkommunene. Skattelovene av 1911 bestemte at
ligningskommisjonen nå skulle få navnet ligningsnemnd og at utligning på skatt og formue
skulle bygge på selvangivelser og næringsoppgaver. 1911-lovene bestemte at innkrevingsåret
for skatt skulle følge budsjettåret 1. juli-30. juni, mens det tidligere hadde fulgt kalenderåret.
Skattelovene av 1911 er i hovedsak blitt stående. Det er imidlertid gitt en rekke endringslover.
På kommuneplan utfylte endringsloven 15. februar 1935 for landkommunene bestemmelsene
om ligningsnemnd og ligningsråd. Der det ikke var opprettet ligningsråd, skulle herredsstyret
årlig opprette et utvalg til å foreta foreløpig behandling av selvangivelser og
næringsoppgaver. Ved endringslover 10. juli 1936 ble det bestemt at hver kommune skulle ha
fast forretningsfører for ligningsvesenet. På dette tidspunkt hadde de fleste kommuner en
stilling som ligningssjef eller ligningssekretær. Endringslover 30. juni 1955 styrket
ligningssjefens stilling, og ligningsråd og ligningsutvalg ble avskaffet. Det fikk også
betydning for skatteligninga at en fra 1. januar 1957 for store grupper gikk over til å kreve
forskuddsskatt (skatt av årets inntekt).
Ved endringslover 21. juni 1963, satt i kraft fra 1. januar 1965, ble ligningsforvaltninga i sin
helhet overført til staten. De valgte organene i hver kommune er fortsatt kommunale.

Lignings- og forhandlingsprotokoller med utligning
Ligningsprotokoller
117 1894-1916
83

1927-1934

Ligningsprotokoll, utligning av stats- og herredsskatten,
ligningskommisjonen (uten forhandlinger m/skjema)
Ligningsprotokoll for stats- og kommuneskatten (uten
forhandlinger m/skjema 04.11.1894-29.02.1916)

Lignings- og forhandlingsprotokoller
233 04.03.1905-18.10.1913
Lignings- og forhandlingsprotokoll: Lignings- og
overligningsnemnda (utligning av herredsskatten
m/skjema og forhandlinger)
120 14.02.1918-15.09.1924
Forhandlingsprotokoll: Lignings- og overligningsnemnda
293 05.02.1925-22.10.1931
Forhandlingsprotokoll: Lignings- og
overligningsnemnda
282 20.11.1931-19.05.1936
Forhandlingsprotokoll lignings- og overligningsnemnda
25

Brevjournal
0292 08.01.1917-28.12.1920

Brevjournal for innkomne næringsoppgaver og
selvangivelser, skattesaker m.v.

Journal for innkomne selvangivelser
196 1920-1924

Journal for selvangivelser/næringsoppgaver og forlangte
opplysninger

Kladdelister (Kladdebøker)
106
109
112
89

1914/15
1916/17
1920/21
1924/25

Inntekt/formue m.v.
Inntekt/formue m.v.
Inntekt/formue m.v.
Kladdeliste

Korrespondanse
0385 1916-1936
1932-1933

Vedlegg til forhandlingsprotokoll, ligningsprotokoll
Korrespondanse

26

Herredskassen/kommunekassa 1845-1963
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.
Etterhvert 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. Torsken
kommunes regnskapsmateriale er ført etter regnskapsforskrifter fra årene 1883 til og med
1958.

Administrasjonen 1864-1933
Kopibøker
279 06.02.1912-03.03.1924
0291 05.01.1925-14.03.1925
Brevjournal
292 02.01.1921-14.11.1928

Presskopibok. Med register
Presskopibok

Inneholder også brevjournal for ligningsnemnda
08.01.1917-28.12.1920

Korrespondanse og saksdokumenter
--*385 1864-1902
Vedlegg til Berg præstegjelds kommuneregnskab
1846-1888
Vedlegg til Regnskapsprotokoll Torsken kirkekasse
1906-1957
Vedlegg til kontobøker, skattebøker, regnskap,
hovedbøker, avgiftsprotokoller, utpantingsprotokoller,
oppgjørs- og statusbøker, hjelpekassen og evakuerte
1930-1933
Innkomne brev

Inneholder også:
1943-1946
1916-1936

Folkeregisteret: Vedlegg til brevjournal
Ligningsnemnda: Vedlegg til forhandlingsprotokoll,
ligningsprotokoll
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1932-1933
1906-1961

Ligningsnemnda: Korrespondanse
Kommunerevisjonen: Revisjon og desisjon:
Protokollvedlegg

Kommuneregnskapet 1864-1963
Regnskapsprotokoller
081 1864-1902
0134 1845-1888
080 1846-1888
0283 1851-1888
67

1889-1905

96

1906-1924

71

1919-1925

Berg Præstegjelds Kommuneregnskab. Felleskasse. Kassa
ble oppheva i 1902 ved kommunedelinga
Regnskapsprotokoll for Torsken skolekasse
Regnskapsprotokoll for Torskens kirkekasse
Regnskapsprotokoll for Torsken fattigkasse
Regnskapsprotokoll Torsken sognekasse (skole-, kirke- og
fattigkasse)
Regnskapsbok. Inneholder flere regnskapstyper
mellomregnskap (reskontro), kassaregnskap og
kommuneregnskap
Hovedregnskapsbok. Med register

Kassabøker
Kassadagbøker/kassakontobøker/kassamemorial
93 07.02.1906-01.10.1911
Kassadagbok
192 01.11.1911-05.07.1917
Kassadagbok
123 1917-1919
Kassakontobok. Med register. Føringer av utgifter (D)
146 1917-1919
Kassakontobok. Føringer av inntekter (K)
74 01.07.1933-20.10.1936
Kassabok (memorial) for det ordinære regnskapet og
skatteregnskapet
183 1951-1952
Kassamemorial
Kassabok for boliglån
280 13.01.1955-31.12.1956

Kassabok for boliglån med henvisning til reskontro.
Reskontro mangler

Kassabok for utbetalinger til evakuerte
94 21.12.1944-16.06.1948
Utbetalinger til evakuerte. Statlig bevilgning gjennom
skattefogden. Utbetalt av herredskassa
Kassakladdebøker
210 10.06.1933-31.01.1942
225 15.07.1942-25.01.1945

Kassakladd
Hjelpekassebok for direkte inn- og utbetalinger.
Inneholder også utbetalinger til evakuerte
28

Kontobøker
Kontobok
111 1916/17-1932/33

Med register

Kontobok for det ordinære budsjett
27 1933/34-1935/36
Med register
46 1936/37-1940/41
42 1942/43
Kontobok for aktiva og passiva
47 1942/43-1946/47
Kontokladdebøker
163 1933/34-1935/36
23
24

1933/34-1936/37
1941/42-1947/48

Oppgjørs- og statusbøker
162 1942/43-1944/45
160 1945/46-1947/48
143 1948/49-1950/51
158 1951/52-1953/54
142 1954/55-1955/56
159 1956/57-1957/58
141 1958/59
157 1959/60
156 1960

Med register
Kontobok for ubetalte anvisninger, refusjoner etc.
Med register
Kontobok for kreditorer og debitorer. Med register
Kontokladd. Med register

2. halvår

Hovedbøker
48 1936-1942
172 1942-1947
113 1947-1952
243 1952-1955
108 1955-1956

Fattigvesenets refusjonsbøker
110 15.01.1912-11.03.1929
1
1936-1941

Riskontro. Med register

Råbalansebøker
257 1942/43-1947/48
256 1948/49-1952/53
Lønningslister
200 1962-1963

Diverse veganlegg
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Regnskapsbok for fylkesvegens vedlikehold
86 1945-1957

Skatteregnskapet 1908-1958
Skattekassabøker
85 01.07.1917-27.03.1923
191 13.01.1923-30.03.1925
180 02.11.1929-15.12.1932
179 06.12.1932-30.06.1933

Skattedagbøker med alderstrygd- og krigspensjoneringsavgift
126 02.07.1942-17.04.1944
Med alderstrygdeavgift
104 18.04.1944-14.03.1946
152 14.03.1946-28.02.1948
150 01.03.1948-31.07.1948
98 03.08.1948-30.06.1949
99 04.08.1949-31.07.1950
100 03.08.1950-31.07.1951
128 01.08.1951-31.07.1952
151 02.08.1952-31.07.1953
149 04.08.1953-31.07.1954
101 01.08.1954-04.07.1955
102 05.07.1955-25.06.1956
127 25.06.1956-31.01.1958

Kontobøker for innbetaling av skatt
26 1920-1932
Kontobok for Ballesvik, Teistevik, Sandsvik, Barbog,
Laberget og Gryllefjord. Med et løst register
15 1926-1932
Kontobok for Torsken, Kongsnes, Kjerringvik,
Grunnfarnes, Holmenvær. Med løst register
16 1926-1933
Kontobok for Kaldfarnes, Elvejord, Medby, Buskenes,
Strand, Botn, Veimannen, Sifjord, Finnes, Vikan, Leikvik
(skrevet i journal for selvangivelser, næringsoppgave
m.v.). Med løst register
187 1933-1942
Kontobok for Ballesvik, Teistevik, Sandsvik, Barbog,
Laberget og Gryllefjord. Med register. Bok 1
30 1933-1942
Kontobok for Torsken, Kongsnes, Grunnfarnes,
Holmenvær. Med register. Bok 2
177 1934-1942
Kontobok for Kaldfarnes, Elvejord, Medby, Botn,
Veimannen, Sifjord-Finnes, Vikan. Med register. Bok 3
139 1932-1942
Kontobok for Leikvik, Aaberg, Flakstad, Stenjord,
Bunkan, Røsand, Fiskenes, Kalvassøy?
Med register. Bok 4
138 1937-1942
Kontobok for Torsken, Grunnfarnes, Kallfarnes, Elvejord,
Medby, Botn, Veimann, Sifjord, Finnes, Vikan, Leikvik,
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Aarberg, Flakstad, Bunkan, Rødsand, Fiskenes,
Halvardsøy, Kongsnes, Medby, Holmenvær. Med
register. Restanser (oppsummering hvert 5. år)

Skatte- og avgiftsprotokoller
95 1919-1937
115 1936-1951
153 1937-1942

Restanseprotokoller
90 1908-1917
155 1917-1919
84 1913-1926

Handelsskatt, hundeskatt (løsblad i protokollvedlegget)
Handelsskatt, hundeskatt (1942-1951), premier for
manntallstrygd og ulykkestrygd for fiskere (1945-1948)
Kontobok alderstrygdavgift for Ballesvik, Gryllefjord.
Med register

Oversiktsprotokoll restanser

Utpantingsprotokoll
154 17.05.1924-24.03.1926

Innkassoprotokoller
40 1917-1925
122 1919-1926

Inkassoprotokoll: Fiskerpremie, skatt, klokkertoll
(matrikkelskatt)
Inkassojournal. Herredsskatt (oversiktsprotokoll)
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Kommunerevisjonen 1906-1963
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.

Revisjons- og desisjonsprotokoller
97 19.09.1907-08.12.1928
Revisjon og desisjon av regnskapsårene 1906-1925/26
121 18.05.1928-22.01.1933
Revisjon av regnskapsårene 1926/27 -1930/31
45 16.05.1933-17.12.1943
Revisjon av regnskapsårene 1931/32-1940/41. I tillegg har
revisjonen hatt bok- og kassaettersyn i 1942-1943
161 17.04.1945
Revisjon av regnskapsåret 1942/43
31 06.08.1947-16.09.1947
Protokoll nr. II. Revisjon av perioden 1.10.194630.06.1947. Bok- og kassaettersyn 6.08.1947
2
25.08.1949-27.09.1963
Revisjon og desisjon av regnskapsårene 1947/48-1961

Protokollvedlegg
0385 1906-1961
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4. Kirke og kultur

Menighetsrådet 1957-1989
Lov 3. desember 1920 opprettet menighetsråd i alle sogn. Loven trådte i kraft 1. januar 1922.
Menighetsrådet skulle sette igang 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 prestenes
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 staskirken 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. Derfor har IKAT
på vegne av kommunen avlevert dette materialet til Statsarkivet i Tromsø.

Valgbøker ved menighetsrådsvalg
I 1933 kom det nærmere regler om valg av menighetsråd. Valgmåten ble lagt opp til den som
gjaldt ved andre offentlige valg. Menighetsrådet fungerte som manntallsnemnd og valgstyre.
Lov 29. april 1953 om Den norske kirkes ordning bestemte at stemmestyrene (oppnevnt av
menighetsrådet) skulle føre valgbok når det ble avholdt valg flere steder i sognet.
Valgresultatet skulle føres inn i menighetsrådets møtebok.
1957-1985
1961-1989
1961-1989
1961-1989
1961-1989
1961-1989
1961-1989
1957-1989

Torsken krets
Flakstadvåg krets
Sifjord og Finnes (1973-1981) krets
Finnes krets (1961-1969, 1989)
Gryllefjord krets
Medby krets
Grunnfarnes krets
Vedlegg til valgbøker for menighetsrådsvalg
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5. Undervisning

Skolekommisjonen/skolestyret 1845-1977
«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 land- og 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.

Forhandlingsprotokoller
0234 17.08.1846-09.11.1889
217 25.05.1890-05.08.1911
36
130
131
034

07.01.1942-23.09.1955
16.03.1960-10.06.1965
17.08.1965-12.02.1970
03.05.1971

Skolekommisjonen i Torsken skolekommune. Inneholder
også møter holdt i Berg skolekommune. Defekt
Defekt
Skoleråd/skolestyre
Møte i skolerådet

Kopibøker
52 29.07.1898-28.05.1930
137 16.05.1931-08.04.1935

Inneholder også brevjournal 03.02.1934-08.04.1935

Brevjournaler
237 11.01.1902-20.12.1932
235 01.12.1935-04.03.1942
22 01.04.1942-03.12.1942

Ankomne skrivelser
Ankomne skrivelser
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236
38
49
37
125
53
129

11.01.1943-19.09.1947
22.09.1947-18.02.1950
25.02.1950-20.03.1952
20.02.1952-11.06.1954
12.06.1954-31.12.1958
03.01.1959-22.05.1962
07.04.1965-09.05.1968

Ankomne skrivelser
Ankomne skrivelser

Korrespondanse ordnet etter emne 1845-1977
--386 1845-1971
1956-1959
1969
1969
1941-1970
1954-1967
1967
1968-1971
--345 1959-1963
1964-1967
1954-1974
1951-1966
1970-1971
1964-1966
1962-1963
1960-1964
1967-1969
1966-1967
1958-1965
--318 1953-1970
1965-1968
1965-1966
1969-1971
--369 1960-1971
1960-1968
1965-1971
1930-1934
1947-1977
1952-1960
1955-1958
1960-1967
1962-1964

Vedlegg til møteprotokoll, skoleprotokoll, kopibok,
eksamensprotokoll, barneliste, regnskap, brevjournal
Utskrifter fra møtebok
Innkallinger, utskrift fra møtebok 08.12.
Saksdokumenter til skolestyremøte
Diverse korrespondanse
Korrespondanse A-Å
Søknader til inspektørpost
Lønninger/revisjon
Saker angående pedeller
Lærerboliger
Sør-Troms yrkesskole, hovedutskrifter, korrespondanse
Refusjoner skolebygg, fylket m.v.
Kommunalt innlosjeringstilskott Gryllefjord/Medby
Sifjord skoletilsyn
Skoleforsømmelser
Skyss av skolebarn
Innlosjering av skolebarn (B-II-11-a)
Framhaldsskolen: Klasseordning/eksamen
Folkeskoleeksamen
9-årig skole (innføring)
Klassedeling
Skoleruter
Hjelpeundervisning
Skoleboksamlinger: Rødsand, Finnes, Flakstad, Medby,
Grunnfarnes, Sifjord, Gryllefjord
Skoleidrett (B-III-6)
Leirskolen ved Bardufoss yrkesskole
Barbog skole
Finnes skole
Torsken skolestyre: Utvidelse av Torsken skole og
lekeplass
Grunnfarnes skole
Flakstadvåg skole, gjenoppbygging m.v.
Sifjord skole
35

Korrespondanse og saksdokumenter arkivert kronologisk 1890-1969
Korrespondansen har i perioden 1890-1969 vært arkivert kronologisk. I slutten av denne
perioden har kronologien delvis blitt brutt opp. I tillegg er det spor etter 3 ulike arkivnøkler
der emnene er nummerert for hvert år. Dette betyr at skolestyret i praksis har brukt kronologi
som overordnet prinsipp for arkivlegging. I perioden 1951-1969 har denne nummereringen av
emnene vært omfattende. Derfor er numrene beholdt i katalogen. For å lette bruken av dette
materialet er det derfor laget en rekonstruksjon av arkivnøklene. Den er lagt i saksarkivet.
Korrespondansen i perioden 1890-1950 omhandler refusjoner, statistikk, lærertilsettinger,
skolehus m.v. Fra og med 1951 blir korrespondansen mer omfattende og behovet for å
spesifisere korrespondansen blir større. Dette materialet omhandler administrasjon, økonomi,
bygninger og inventar, personalia, undervisning, eksamensordninger, elever,
skolehelsetjenesten m.v.
--0295
--296
--297
--298
--299
--300
--301
--302
--303

1890-1902
1903-1910

Lite korrespondanse for 1904

1911-1926

Lakune 1918, 1921. Lite materiale for de enkelte år

1927-1935
1936-1940
1941-1945
1946-1948
1949-1950
Arkivnøkkel: Rekonstruksjon
1951
10-40
1952
11-19

--304 1952
1953
--305 1953
1954
--306 1955
1956
--307 1956
1956
1957

21-39
10-29
30-39
10-39
10-39
10-19
20-39
80/84
10-24

Skolelege, helsesøster, helseråd. (utvidet nøkkel)
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--308 1957
1958
1958

25-39
11-38
76/79/
80/84

--309 1959
1959
1959

Videregående skoler, diverse, skolelege, helsesøster,
helseråd, abnorme barn
Klassedeling. Inneholder også korrespondanse for 19571958

10-39
40/63/
73/80

Forhandlinger/lønninger pedeller/vaktmester, tilsetting,
adferd/forsømmelser, abnorme barn,
avslutning/årsmelding (annen nøkkel)
Tilsettinger, videregående skoler, diverse, skolelege,
abnorme barn (annen nøkkel)

1960

40-84

--310 1960
1961
--311 1961

40-79

Tilsetting, årsmelding - avslutning, evner, målinger,
undersøkelser, adferd, forsømmelser m.v.

1962
1962

40-81

Tilsetting, skolelege, skoletannklinikk. Inneholder også
korrespondanse for 1963-1966

--312 1963

63-81

Avslutning/årsmelding, diverse, flyttemeldinger,
skolelege, tannpleie. Inneholder også korrespondanse for
1955-1962 og 1964-1965

63-83

Avslutning/årsmelding, skolelege, skoletannrøkta

50-84
04
11-83

Klasseordning/timefordeling, Skolelege, Abnorme barn
Ymse ordninger - skolerute

1963
--313 1964
1964
--314 1965
--315 1966
1966
1967
1967

--316 1967

Refusjonskrav, pedeller, skoletilsyn, utleie av lokaler,
vaktmesterinstruks, lærertilsettinger, lærerlønn
Lærerlønn, overslag over skoleutgifter, vikariater.
Inneholder også korrespondanse for 1968

1967
1968

11-31

--37

317 1968

34-93

1969
1969
1969
1969
1969

10-93
56
77

Nr. 34 er blitt til trygding og avgift. Inneholder også
korrespondanse for 1954-1967 og 1969
Vaktmestre, pedeller, kommuneingeniøren, diverse.
Inneholder også korrespondanse for 1963-1968
Vaskehjelpen ved Gryllefjord skole, sluttoppgjør
statstilskott, diverse. Inneholder også korrespondanse for
1967-1968 og 1970
Inneholder også korrespondanse for 1964-1968
Særskilt undervisning
Utenbys elever. Inneholder også korrespondanse for
1970-1971

Regnskapsbok
145 1901-1915

Utgifter

Eksamensbesvarelser folkeskolen/framhaldsskolen
--339
--340
--341
--342
--343
--344

1943-1948
1954-1957
1959-1961
1962-1964
1965-1966
1967-1969
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Skolestyrets underutvalg

Skoleidrettsnemnda 1966-1971
34

04.03.1966

Møtebok skoleidrettsnemnda. Inneholder også et
skolerådsmøte 03.05.1971

Skoleboksamlingens fellesstyre/samstyre 1942-1971
32

26.02.1942-30.11.1948

33

04.03.1966-03.10.1971

Skoleboksamlingens fellesstyre. Del 1: Brevjournal.
Del 2 : Oversikt over årsmelding, regnskap, bestillinger,
søknad m.m. for de enkelte boksamlingene 1930-1948
Skoleboksamlingenes samstyre. Møtebok

De enkelte kretser og skoler
Torsken skoledistrikt 1836-1969
Liste over elever innmeldt i skolen
136 1936-1950
Oversiktsprotokoller
019 1863-1866
019 1869-1876
019 1877-1889

Torsken (1863-1866), Grunnfarnes (1863-1865),
Kalfarnes (1863-1865), Veimannen (1863-1864),
Teistevik (1863-1865), Leikvik (1863-1864) kretser
Torsken (1869-1876), Sifjord (1873-1876), Selfjord
(1869-1876), Kaldfarnes (1869-1873), Ballesvik (1876)
kretser
Torsken (1877-1889), Sifjord (1877-1889), Selfjord
(1877-1889), Ballesvik (1878-1883), Sandvik (1883)

Fraværsprotokoll/dagbok over skolesøkningen
0135 1883-1891
Selfjord (1883-1891), Sifjord (1883-1891), Torsken
(1883-1891), Sandvik (1883) kretser
Fraværs- og karakterprotokoller
--011 1836-1856

Torsken skoledistrikt. Defekt
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1857-1863
1863-1865

1876-1889
021 1876-1889
020 1886-1889
0190 1890-1901

Eksamensprotokoller
019 1863-1875
0133 1884-1901
72 1961-1969

Torsken skoledistrikt
Torsken (1863-1875), Kalfarnes (1863-1875), Selfjord
(1869-1875), Grunnfarnes (1863-1865), Barbogen (1863),
Teistviken (1864-1865), Veimanden (1863-1864),
Leikviken (1863-1865) kretser
Torsken krets (1876-1889), Ballesvik krets (1876-1883)
Selfjord krets (1876-1889), Sifjord krets (1876-1885)
Sifjord krets
Torsken (1890-1901), Gryllefjord (1896-1901), Sifjord
(1890-1893), Selfjord (1890-1893), Kaldfarnes (1894),
Flagstad (1894), Sandvik (1896-1901), Ballesvik (18961893) kretser. (Kretsendringer i 1886)

Avgangseksamen

Sandvik skolekrets 1892-1932
Fraværsprotokoll/dagbok over skolesøkningen
50 1892-1932
Sandvik krets. Defekt
1892-1894
Selfjord krets
1893-1912
Torsken krets
1892-1894
Sifjord krets
1896-1907
Gryllefjord
1895-1908
Grunnfarnes

Ballesvik folkeskole 1907-1935
Fraværs- og karakterprotokoll
132 1907-1935

Ballesvik fellesskole. Inneholder også skoleåret 1944/45

Barbog folkeskole 1931-1958
Fraværsprotokoll/dagbok over skolesøkningen
28 1931-1958
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Torsken folkeskole 1902-1968
Fraværsprotokoll/dagbok over skolesøkningen
188 1944-1968
Torsken folkeskole. Defekt
Fraværs- og karakterprotokoller
9
1902-1911
1902-1910
1902-1907
12 1908-1920
10 1914-1945

Torsken folkeskole
Sandvik folkeskole
Gryllefjord folkeskole
Nordre Torsken skole
Torsken folkeskole. Inneholder også inventarliste

Torsken framhaldsskole 1955-1959
Fraværsprotokoll/dagbok over skolesøkningen
29 1955-1959
Torsken framhaldsskole
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6. Sosiale oppgaver
Fattigkommisjonen/forsorgstyret/sosialstyret 1851-1972
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 av 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
0288 16.01.1864-0.5.10.1889
185 13.09.1890-03.02.1917
289 01.07.1917-10.12.1965

Fattigkommisjonen/fattigstyret

Kopibøker
284 22.12.1864-15.04.1903
291 14.02.1917-03.05.1921
290 22.05.1917-21.02.1931

Presskopibok fattigstyret. Fortsetter som kopibok for
herredskasserer 05.01.1925-14.03.1925. Defekt
Fortsetter som brevjournal 06.03.1931-27.07.1952 for
fattigkommisjonen

Brevjournal
0287
286
144
0290

18.11.1864-02.02.1902
25.07.1904-22.03.1917
07.05.1917-21.05.1931
06.03.1931-27.07.1952

Ankomne skrivelser
Ankomne skrivelser
Ankomne skrivelser

Korrespondanse og saksdokumenter
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--357 1851-1965
1900
1921-1949
1936-1953
1952-1964
1958-1970

Vedlegg til brevjournal, kopibok, forhandlingsbok,
regnskapsbok, anvisningsbok
Sunnhetsforskrifter for Berg herred
Hjemstavnsforklaringer, farskapsforelegg, korrespondanse
Korrespondanse
Korrespondanse og saksdokument, budsjett
Korrespondanse, betaling av strøm

Regnskap
Anvisninger
285 01.01.1904-10.05.1917
17 21.04.1931-13.01.1951
238 08.11.1933-08.10.1960
--*364 1961-1967
1962-1970

Sosialkontorets anvisningsskjema ordnet på person
Sosialkontorets anvisningskort

Klienter ordnet alfabetisk etter navn
--380 1950-1972
--381 1950-1972
--*382 1950-1972

Klienter A-J
Klienter J-Ol
Klienter Ol - Å
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Helseinstitusjonene
Gryllefjord Sykestue og Helsestasjon 1948-1970
--358 1948-1958
1958-1960
--359 1957-1961
1957
1959-1970

Gryllefjord sykestue: Korrespondanse vedrørende
bygging, finansiering
Gryllefjord sykestue: Styret, byggekomite, finansiering,
korrespondanse
Gryllefjord sykestue og helsestasjon: Arbeidsbeskrivelser,
sanitær-, varme- og oljefyringsanlegg, ventilasjonsanlegg,
kontrakter, anbud m.v.
Gryllefjord sykestue og helsestasjon: Tegninger
Gryllefjord sykestue: Korrespondanse, søknader, lønn,
overenskomster, pensjonsordning, utlysninger (A. B.0?)

Administrasjon av trygder
Syke- og ulykkestrygd
I lov om sykeforsikring 6. august 1915 ble det sterkere fremhevet at sykekassene var
kommunale organ. I lov om syketrygd 6. juni 1930 ble navnet kretssykekasse endret til
trygdekasse. Lovens § 41 slo fast at hver trygdekasse skulle ha et styre på 5 medlemmer
oppnevnt av kommunestyret for 3 år om gangen. Hver trygdekasse skulle dessuten ha en
forretningsfører som skulle ansettes av kommunestyret etter innstilling fra kassens styre.
For å bli gyldig skulle ansettelsen godkjennes av Rikstrygdeverket. Trygdekassene skulle
også være lokale organ for ulykkestrygden for industriarbeidere, sjømenn og fiskere.
Ved lov 2. mars 1956 om syketrygd ble det innført obligatorisk syketrygd for alle med
hjemstavn i Norge. De fleste enkelttrygdene ble sammen med syketrygden innlemmet i et
felles system; folketrygden. Den lokale administrasjonen ble overlatt til trygdekassene.
Ved lov 19. juni 1970 gjort gjeldende fra 1. januar 1971 opphørte trygdekassene å
eksistere. I stedet ble det opprettet trygdekontor i hver kommune. Kommunene skulle
fortsatt velge styre for trygdekontorene, men ellers opphørte nå den kommunale
administrasjonen av trygdeutbetalingene. Trygdeetaten ble en statsetat under ledelse av
Rikstrygdeverket.
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Tilsynsmannen/kretssykekassen/trygdekassen 1897-1938
Lov 23. juli 1894 om ulykkesforsikring for arbeidere i fabrikker påla kommunene å beskikke
en eller flere tilsynsmenn. De skulle ta seg av Riksforsikringsanstaltens gjøremål lokalt og
skaffe tilveie opplysninger som var nødvendige for saksbehandlingen sentralt.
Kommunestyret fastsatte tilsynsmannens godtgjørelse, og den ble utredet med halvparten av
kommunen og halvparten av Riksforanstaltningen. Kommunen sto ansvarlig for
tilsynsmannens oppebørsel.
Ulykkesforsikringslovene av 1908 og 1911 for henholdsvis fiskere og sjømenn organiserte
forsikringene lokalt på samme måte som ulykkesforsikring for fabrikkarbeidere. Kgl.res. 4.
juni 1920 fastslo at tilsynsmennene var å anse som kommunale tjenestemenn. Ved
endringslov 17. juli 1925 kunne Riksforsikringsanstalten bestemme at forretningsføreren for
kretssykekassen også kunne være tilsynsmann for ulykkesforsikringen.
Riksforsikringsanstalten skulle fastsette og utrede tilsynsmannens lønn og garantere for
oppebørselen. Endringslov 6. juni 1930 bestemte at dersom ikke særlige forhold talte mot det,
skulle de offentlige trygdekasser være lokale organer for ulykkesforsikringen.

Kopibok
184 20.01.1923-07.11.1923

Presskopi med register

Brevjournal
114 10.06.1917-16.11.1928

Brevjournal for inn- og utgåtte saker tilsynsmannen (for
utbetaling av premie). Inneholder saker som klage på
erstatning fra kredssykekassen

Korrespondanse o.a.
--*388 1912-1919
1923-1933
1927-1936

Inneholder også:
1926-1928
1937-1938
1936-1951

Kretssykekassen: Korrespondanse, oppgaver, regnskap
Kretssykekasse/trygdekasse: Protokollvedlegg
Arbeidsgivernes konti/arbeidsgiverprotokoll:
Protokollvedlegg

Kretssykekassen: Kontobok
Fiskermanntallsnemnda: Manntall
Fiskermanntallsnemnda: Protokollvedlegg
manntallstrygden
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Regnskap
Kassabok
140 1897-1911

Tilsynsmannens kassabok.

Kassajournaler (med kontorubrikker, en for hver måned)
181 1917-1919
Kassajournal A. Medlemmer i kretssykekassen
202 1917-1919
Kassajournal B: Spesifikasjon av kassajournalens
utbetalingsrubrikk vedkommende bipersoner
186 1920-1922
Kassajournal (for hver måned)
Kassabøker
4
1911-1918
253 1918-1925
211 1925-1931
203 1931-1933
Kontobok
0388 1926-1928

(Navn, bilagsnr.)

Kontobok for medlemmer av kretssykekassen. Inneholder
også oversikt over kreditorer og debitorer pr. 01.01.1928
og regnskap for Torsken Kretssykekasse 1928

Arbeidsgiverprotokoller (arbeidsgivernes konti)
8
197
170
6
165
3
18
223
195
182
251
219
224
212
169
206
198
222
207
205
167
168

1912-1914
1915-1917
1918-1919
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Med register
Med register: Inneholder også en veiledning
Med register. Inneholder rubrikker fra 1918-1920
Med register. Inneholder rubrikker fra 1919-1921
Med register
Med register
Med register
Med register
Med register. Inneholder også innførsler fra 1925-1926
Med register
Med register
Med register. Inneholder også innførsler for 1928
Med register
Med register
Med register
Med register
Med register
Med register
Med register
Med register
Med register
Med register

46

Arbeidsgivere utenfor kommunen
227 1949

Arbeidsgiverinnbetalinger til trygdekassen.
Regnskapsprotokoll for arbeidsgivere utenfor kommunen

Præmieprotokoller for frivillig forsikring
221 1917-1919
220 1920-1922

Utpantingsprotokoll for skyldig forsikringspræmie
208 1923
252 1923-1928

Revisjonen for Torsken Kretssykekasse 1923-1933
147 30.08.1923-15.05.1933

Revisjonsprotokoll for kredssykekassa

47

Fiskeriforsikringsnemnda/fiskermanntallsnemnda 1910-1951
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.

Fiskermanntall
171 1910-1913
7
1914-1918
92 1919-1930

Forsikringspliktige
Forsikringspliktige
Fiskermandtal

--0388 1937
1938

Manntallstrygden. Defekt
Manntallstrygden

Protokollvedlegg
1936-1951

Manntallstrygden

Regnskap
68
166
5
213
204

1936-1937
1936-1937
1936-1937
1921-1930
Udatert

Kassabok
Kassesammendrag
Hovedbok
Innbetalings- og restansejournal for fiskerforsikringen
Restanser (fiskerkortnr)
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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.

Brevjournal
244 01.01.1947-10.06.1953

Barnetrygden: Søknad om trygd

Kassabøker
116
25
41
119

25.09.1937-06.01.1947
06.01.1947-30.06.1948
1948-1959
11.03.1946-15.07.1952

Alderstrygden
Alderstrygden
Alderstrygdens konto- og kassabok. Med register
Kassabok for utbetalinger av barnetrygd (?)

Kontobøker
44 1937-1948
214 1947-1955

Alderstrygden. Med register
Barnetrygden. Med register

Pensjonskrav
--368 1937-1954
1937-1959

Alderstrygden: Pensjonskrav
Barne- og alderstrygden: Protokollvedlegg
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7. Tekniske oppgaver
Brannsjefen 1947-1958
Byer og kjøpsteder fikk tidlig organisert et brannvesen. Forordning 18. august 1767 om
brannvesenet for kjøpstedene ga detaljerte regler for brannvesenets og brannkorpsets
organisering. Endringslov av 1854 ga en generell bestemmelse om at Kongen kunne la
opprette brannkommisjoner i ladestedene og på landet der han fant det nødvendig. Lov 15.
august 1908 om brannvesenet som gjaldt for byene, ga bestemmelser vedrørende
brannsjefstillingen. Han skulle være lønnet, ha ettersyn med brannvernets redskaper og ha
ansvaret for brannettersyn og feiervesen. Loven av 1908 kunne dersom Kongen bestemte det,
også gjøres gjeldende for landdistrikter utenom byggebeltet og forstedene.
Brannforretningene skulle i så fall tillegges herredsstyret, eller Kongen kunne fastsette at det
skulle opprettes egen brannkommune for det aktuelle området.
Lov 19. november 1954 om brannvesenet fastsatte at det i alle kommuner skulle være en
brannsjef med stedfortreder og en brannmester. I kommuner der brannsjefen, stedfortrederen
eller brannmesteren ikke var fast tilsatt, skulle disse velges av kommunestyret for 4 år etter
uttalelse fra brannstyret. Loven og forskriftene ble stående til de ble avløst av lov 29. mai
1970 om brannvern.
230 03.12.1947-27.02.1958
229 1951-1952

Brevjournal brannsjefen i Gryllefjord
Feierprotokoll I for Gryllefjord. Med register

Bygningsrådet 1957-1958
Lov 22. februar 1924 om bygningskommuner (trådte i kraft 1. januar 1929) gjaldt for alle
landets byer. Departementet kunne imidlertid bestemme at loven også skulle omfatte større
samlinger av bygninger på landet. 1. januar 1964 gjaldt loven helt eller delvis i 378
kommuner (innkludert byene). Først i 1965 ble det gitt en felles bygningslov for hele landet.
De enheter bygningsloven gjaldt i, kaltes bygningskommuner.
Med bygningsloven av 1924 fikk kommunene et nytt organ, bygningsrådet, som avløste
bygningskommisjonen og reguleringskommisjonen. Rådet ble sammensatt av
politimesteren/lensmannen, helserådets ordfører, brannsjefen, bygningssjefen og
reguleringssjefen (der slike var tilsatt) samt et tilsvarende antall medlemmer valgt av
kommunestyre. Bygningsrådet skulle delta i behandlingen av vedtekter, dispensasjoner, anker
og byplaner, gi byggetillatelser og se til at gjeldende bestemmelser ble overholdt.
Formannskapet skulle gi uttalelser om anker og dispensasjoner, og kommunestyret skulle fatte
vedtak om bygningsvedtekter, byplaner og ekspropriasjoner. Dessuten var kommunestyret
ansvarlig for å opprette den nødvendige tekniske administrasjon.
199 03.09.1957-28.02.1958

Brevjournal for bygningsrådet
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8. Rettsstell
Forliksrådet 1945-1969
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. Statsarkivet i Tromsø har kalt inn forlikskommisjonens/-rådets
arkiv fra kommunene. IKAT har derfor på vegne av kommunen avlevert dette materialet til
Statsarkivet i Tromsø.
03.03.1945-03.11.1962
09.12.1963-27.01.1969
1928-1958
1945-1962

Møteprotokoll
Protokoll behandlede forliksklager
Forhandlingsbok uteblivelsesdommer
Vedlegg til møteprotokoll
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9. Nærings- og ressursforvaltning
Jordstyret 1925-1976
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 av 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 ei
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.
Fra 1. januar 1966 ble det opprettet et felles jordstyrekontor for Tranøy, Berg og Torsken
kommuner. Denne ordningen med en et interkommunalt landbrukskontor har kommunene
fremdeles.

Forhandlingsprotokoll
78

30.11.1929-17.04.1945

--389 27.06.1946-09.12.1976

Inneholder også regnskap over Torsken Jordstyre
ankomne jorddyrknings- og uthusbidrag 1934-1935
Defekt. Inneholder også korrespondanse m.v. 1925-1966

Brevjournaler
174
76
43
242
245

02.01.1929-31.01.1935
01.05.1935-26.12.1940
06.01.1941-25.10.1944
02.11.1944-07.11.1949
05.11.1949-16.07.1960

Ankomne brev
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Korrespondanse
--0389 1925-1945
1929-1976
1966

Vedlegg til møteprotokoll, oppgaver, regnskap, kassabok
Vedlegg til forhandlingsprotokoll, jorddyrkningsprotokoll,
«jordbruksarealet»
Kunstgjødseltilskudd

Protokoll over dyrka mark
75

1941-1942

Usikker datering

Jordbruksarealet ved bruk over 5 dekar
390 1939-1949

Skjema for hvert bruk

Protokoller over tilskott
175 1926-1928
391 1929-1954

Oppgaver over jorddyrkning med statsbidrag
Inneholder også jordstyrets regnskap for 1925-1934
Jorddyrkningsprotokoll. Inneholder også tilskott for
utbedring av ny kjeller 1930-1957

Protokollskjema for nydyrking, grøfting eller overflatedyrking
392 1956-1965
Vanlig tilskott til nydyrking
393 1956-1965
Forhøyd nydyrkingstilskott til småbrukere
394 1956-1963
Tilskott til grøfting av jord som før er dyrka
395 1962
Tilskott til overflatedyrking til beite og slått
Protokollskjema for gjødselsoppsamlingsanlegg
396 1956-1970
Bok over tilskott til gjødseloppsamlingsanlegg & silo

Dagliste for anvisning av kraftfôr til forbrukere
397 1956-1962

Kassabøker
216 1936-1942
215 1942-1950
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10. Krise- og reguleringstiltak

Provianteringsrådet 1917-1924
Lov 26. juli 1916 om kommunale provianteringsråd bestemte at det skulle opprettes et eller
flere provianteringsråd i hver kommune. Rådene skulle sørge for tilstrekkelig forsyning av
viktige forbruksvarer, legge opp reserver av disse samt føre kontroll med prisene på matvarer
og andre nødvendighetsartikler. Der varene ble solgt med statstilskudd, skulle de se til at
forbrukerne fikk kjøpe dem til rimelige priser og i passe mengder. For å oppnå det kunne det
opprettes kommunale utsalg eller inngås avtaler med handlende. Rådene kunne ansette lønnet
forretningsfører.
Forskriftene gitt ved kgl. res. 26. august 1916 ble erstattet av nye ved kgl. res 26. april 1918.
Heretter skulle bare være ett råd i hver kommune. Rådet skulle ha minst tre medlemmer,
derav minst en kvinne, og dessuten representanter både fra produsenter og forbrukere. Rådets
priskontrolloppgave ble overtatt av en egen kontrollnemnd. De kommunale
provianteringsrådene ble avskaffet som statsforanstaltninger ved lov 7. desember 1923.

Kassabøker
Kassajournal
363 1917-1920

Månedsvise regnskap over inn- og utbetalinger ført pr.
siste dag i måneden

Kassadagbok
105 16.08.1917-30.07.1923
Kassakontobok
226 29.11.1917-07.05.1923
Kassakladdebøker (memorial)
14 01.08.1917-29.06.1918
30.09.1920-30.07.1921
209 02.07.1918-09.08.1920

Dyrtidsbidrag, fattigstyret, omkostningskonto, varer
Inneholder også varefortegnelse

Kontobøker
173 1918-1919
148 1918-1924

Kontobok for matvarer. Leveranser til og fra lager
Kontobok. Med register. Hovedregnskapsbok som andre
bøker viser til
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Hovedbok
124 1917-1920

Kapitalkonto og aktiva og passiva. Med register

Reskontro
193 1917-1918

Med register

Kontrollnemnda/prisnemnda 1947-1959
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.
255 28.05.1947-27.02.1959
231 04.01.1950-25.04.1951

Forhandlingsprotokoll
Brevjournal
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Forsyningsnemnda 1942-1956
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
254 01.04.1949-12.06.1949

Korrespondanse
--367 1945-1954

Vedlegg til forhandlingsprotokoll, daglister

Lagerprotokoll og regnskapslister
1945-1948
1944-1954

Lagerprotokoll for rasjoneringskort
Regnskapsliste for anvisningsblokker

Daglister for utdeling av rasjoneringskort
26.11.1946-09.05.1949
1947-1948
11.06.1943-02.02.1946
01.01.1943-11.02.1946
1950
Udatert
14.12.1948-24.04.1949
246 1944-1945

Dagliste for (etter) utdeling av rasjoneringskort
Dagliste for utdelte skotøykort
Dagliste for utstedelse av skjema nr. 300
Dagliste for endringer i registret
Dagliste for utdeling av kort til erstatning av tapte kort
Dagliste for utdeling av rasjoneringskort for matvarer
Dagliste for utdeling av kort til ekstrarasjoner for fiskere
Dagliste for merker og anvisninger
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Pakkesak
*366 1942-1945

Dagliste for utdeling og ombytting av løse kort

Daglister for utstedte anvisninger
01.03.1945-15.12.1945
164 1951-1952
--383 27.06.1950-11.01.1951
13.01.1950-08.04.1951
1945-1954
1950-1956

Dagliste for innkomne merker og utstedte anvisninger
m.v. på tobakk
Dagliste for anvisning av sukker m.v
Dagliste for utstedte anvisninger av sukker, kaffe m.v.
(mot legeattest) til bevertningssteder m.v.
Dagliste for anvisning av arbeidsklær
Dagliste for anvisning av kraftfor
Dagliste for anvisning av kraftfor

Registre
1944
1945-1950

Register over utdeling av kort/korthefter
Registerkort for anvendelse av fiskeredskap m.v.
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Særnemnder under forsyningsnemnda
Byggenemnda 1946-1966
I rundskriv 15. desember 1946 ba 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
232 21.03.1947-14.08.1952

Brevjournaler
77
73

01.01.1948-13.06.1949
20.06.1949-02.01.1958

Korrespondanse, søknader, meldinger m.v.
--360 1953-1954
1948-1956
1949-1955
--361 1946-1951
1948-1958
--365 1947-1966

Vedlegg til forhandlingsprotokoll
Korrespondanse A-Å
Innstillingslister for søknader om byggetillatelse og
reparasjonsmaterialer
Søknader ordnet alfabetisk, korrespondanse
Søknader, korrespondanse m.v.
Melding om bygg som er tatt i bruk
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11. Kommunal næringsdrift

Torsken Kommunale Kraftverk 1957-1958
--82

1957-1958

Underkassebok
2 stempler

Gryllefjord Vannverk A/L 1954-1966
--375 1954-1963
1963-1966
1963-1964
1962

Korrespondanse ordnet alfabetisk etter avsender/mottaker
Vedlegg til anvisningsbok
Finansiering, anbudsinnbydelser
Byggeprosjekt: Tegninger, kostnadsoverslag

228 1963-1966

Anvisningsbok
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12. Forsvar og beredskap
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13. Tillegg

Gryllefjord Idrettslag 1948-1984
--356 1948-1958
1975-1984
--387 1951-1956

Korrespondanse og rapporter A-Å. Arkivert etter
avsender/mottaker
Korrespondanse. Inneholder også utskrift fra møtebøker
Regnskapsbilag

Gryllefjord Teaterlag 1952-1953
1952-1953

Korrespondanse

Torsken Sjømannsmisjonsforening 1961-1968
1961-1968

Møtebøker og korrespondanse

Skogshamn Skytterlag 1910-1954
--374 14.08.1945-02.01.1952
1946-1954
1945-1953
1910-1952

Møtebok
Vedlegg til møtebok, korrespondanse, årsmelding,
rundskriv, kontoblad m.v.
Hovedkort for medlemmer
Regnskapsbok 1946-1952, premiejournal 1946,
hovedbøker for innføring av skott 1910-1947
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Praktiske opplysninger
Løpenumre som er tatt ut av katalogen:
L.nr. 13, 35, 39, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 88, 91, 189, 218, 240, 241,
247, 248, 249, 250, 336, 338, 362, 370, 372, 373, 384.
Menighetsrådet 55
Forliksrådet 87
Distriktslegen 355
Lensmannen i Berg og Torsken 376, 377, 378, 379, 201

Løpenummer ledig fra og med:
--398
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