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Forord 
Etter avsluttet hovedfagseksamen i historie i Tromsø våren 1991, gikk jeg senere på høsten 

over tunet til Statsarkivet i Tromsø der jeg ble ansatt som prosjektarbeider under kyndig 

ledelse av statsarkivar Liv Mykland. Prosjektet var ordning og katalogisering av arkivet etter 

Amtmannen/fylkesmannen i Finnmark, noe som også inkluderte gjenreisningsarkiver som 

Fylkesgjenreisningsnemnda i Finnmark. Her ble jeg for første gang kjent med Trond Dancke.  

Da jeg i 2014 av familiære grunner var på utkikk etter et lite prosjekt i Hammerfest, min 

barndomsby, var gjenreisningsmuseet et naturlig sted og søke. Et hyggelig møte på museet 

og omvisningen i magasinet, ble foranledningen til prosjektet: Ordning og katalogisering av 

Trond Danckes privatarkiv. 

Heldigvis for meg sammenfalt mitt behov sammen med Gjenreisningsmuseets. Mitt to 

måneders engasjement i august og september 2015 har vært et spennende gjensyn med 

Trond Dancke og gjenreisningshistoria. I tillegg vil jeg takke for god mottakelse og et fint 

opphold ved Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. 

 

Tove Johansen 

Hammerfest 24.september 2015 
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Innledning 
Arkitekt Trond Dancke var en sentral personen i gjenreisningsadministrasjonen i Finnmark. 

Han kom til Finnmark første gang som BSRs representant i 1945. I 1946 ble han tilsatt som 

reguleringsarkitekt for Øst-Finnmark med sete i Vardø hvor han også fant sin livsledsager, 

Daisy. Sommeren 1947 fikk han stillingen som fylkesreguleringsarkitekt med sete i Vadsø. 

Han overtok etter hvert ledelsen av fylkesgjenreisningsnemnda, stillingene som fylkesarkitekt 

og distriktsarkitekt for DVI og DVII ettersom gjenreisningsadministrasjonen ble avviklet. Han 

tegnet også en rekke bygninger fra kapell til skoler mv. Dancke ble i Finnmark til våren 1961.  

Om Trond Dancke 
Trond Michael Eie Dancke var født 4.desember 1915 og døde 1.november 2001. Han vokste 

opp i Egersund, men opplyser i sin bok at foreldrehjemmet ble krigsskadet under en 

eksplosjon på Filipstad i Oslo i 1943. Han var Grefsen-russ i 1935 hvor han gikk ut fra 

reallinja. 

 

Han ble utdannet på den tekniske høgskolen i Trondheim (NTH). Deretter jobbet han som 

gjenreiser i Namsos og Steinkjer før han kom til Finnmark. Han var etter eget sigende en 

byplanarkitekt og muligens var han en av studentene som jobbet under professor Sverre 

Pedersen ved NTH. Sverre Pedersen fikk ansvaret for reguleringsarbeidet for de 

krigsrammede områdene i perioden 1940-1945 og var leder av BSR (Brente Steders 

Regulering).   

    

1935  Artianer fra reallinjen på Grefsen  

1940  Eksamen ved NTH (Norges tekniske høgskole i Trondheim) 

1941-1945 Leder av Norsk boligindustri, Namsos  

1945  Til Finnmark som BSRs representant 

1946  Reguleringsarkitekt i Vardø  

1947-1955 Fylkesreguleringsarkitekt og leder av det lokale BSR i Finnmark og Nord-

Troms (1945-1955) 

1948  Fylkesreguleringsarkitekten knyttes til fylkesgjenreisningsnemndas kontor (fra 

1.juli) 

1949/50 Stipendiat ved Norges tekniske høgskole 

1950  Leder av Finnmark fylkes Idrettsnemnd 

1950 Overtok som fylkesarkitekt etter Helge Enger 

 Distriktsarkitekt for DVI og DVII 

1953  Forretningsfører for Brakkesaneringsfondet 

1955-1960 Leder av Finnmark fylkesgjenreisningsnemnd 

1959-1962 Verv i Ságat (desisor og styremedlem)  

1961-1962 Åremålsstilling som reguleringsarkitekt i Oppegård  

1962  Ansatt i nyopprettet stilling som teknisk sjef i Oppegård kommune 

1965-1982 Fylkesreguleringsarkitekt i Akershus 

1969?  Utarbeidet generalplan for Vardø 

1970-1975 Utarbeidet generalplan for Båtsfjord i ferier og fritid med samtykke fra 

fylkesmannen i Akershus 

1975/76 Arbeidet med planer i sammenheng med havn og fastlandsforbindelse i Vardø 

i 14 måneder (et års permisjon) 
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1982 Sluttet i stillinga som fylkesreguleringsarkitekt for å skrive bok om 

gjenreisninga av Finnmark: «Opp av ruinene» 

1986  Boka «Opp av ruinene» utgis 

 

Om organisering av gjenreisningsarbeidet 
Tidslinja er laget med utgangspunkt i Trond Danckes bok «Opp av ruinene» 

 

15.4.1940 Administrasjonsråd opprettet av Høyesterett. Medlemmene la ned 

sine verv 25. september 1940 

1940 BSR (Brente Steders Regulering) opprettet. Forløpet var at 

Administrasjonsrådet hadde bestemte at staten skulle overta 

omkostningene ved utarbeidelse av reguleringsplaner. 

(Krigsskadetrygdens gjenreisningsnemnd). Professor Sverre 

Pedersen ved NTH ble leder av BSR (først tilknyttet 

Arbeidsdepartementets kontor for bygnings- og reguleringsvesen). 

BSR fungerte også som sekretariat for Rådet for Brente Steders 

Regulering (lagt ned 30.juni 1950) som skulle uttale seg om 

reguleringsplanene  

18.9.1942 Forsyningsdepartementet ble til Forsynings- og 

gjenreisningsdepartementet med Anders Frihagen som statsråd og 

Erik Brofoss som ekspedisjonssjef og Nikolai Schei som 

departementsrådmann 

11.-12.11.1944 Administrasjonsråd med Holt, Methi og Aas møtte i Vadsø for å 

opprette en administrasjonsordning i Finnmark  

14.11.1944 Peder Holt konstituert som fylkesmann i Finnmark.  

16.11.1944-16.8.1945 Fylkesutvalg (Finnmark)opprettet med P. Holt, sorenskriver Arne 

Aas, ordfører Sverre Dølvik. Administrasjonen besto blant annet av 

Sverre Olsen og Arnfinn Stenhaug fra Finnmark arbeids- og 

tiltaksnemnd, inntil kontorsjef Kristian Kjøler avløste de i desember 

1944) 

24.11.1944 Fylkesforsyningsnemnd (Finnmark) opprettet med Richard Bodin 

som formann og Einar Johannessen som forretningsfører med 

oppgave å fordele forsyningene 

2.1.1945 Fylkesarbeidsnemnd (tidligere Fylkes arbeids- og tiltaksnemnd) 

opprettet som organ for gjenreisningsarbeidet med egen 

gjenreisningsavdeling (Finnmark). Den besto av Bjarne Pedersen 

(senere ordfører Vadsø), ingeniør Karl Seinnes (AS Sydvaranger) og 

Ivar Grundnes som kontorsjef. Peder Holt som formann 

Mars 1945 Krigsskadekontor i Vadsø etablert av Peder Holt med Theodor Broch 

som leder for taksering av krigsskader. Kontoret ble underlagt 

Krigsskadetrygden for bygninger (ledet av Gunnar Bugge). 

Sommeren 1945 ble 5 takseringsmenn sendt nordover. Takseringa i 

øst ble utført i løpet av 1945, for Vest-Finnmark og i Nord-Troms i 

løpet av sommeren 1946 

Mai 1945 BSR flyttet fra Trondheim til Oslo og ny leder ble arkitekt Erik 

Rolfsen. Arbeidet ble desentralisert og underkontorer lagt til de 
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krigsskadede stedene. I Finnmark ble Finnmarkskontorets 

administrasjon veiledende 

Juni 1945 Hans Gabrielsen konsultativ statsråd for gjenreisningen av Nord-

Troms og Finnmark i Gerhardsens 1. regjering med Hans Hofseth 

(vegsjef) som hans stedfortreder i Finnmark 

19.5.1945 Gjenreisningsdirektorat under Forsynings- og 

gjenreisningsdepartementet med ansvar for alle departementenes 

gjenreisningsoppgaver 

Juni 1945 Finnmarkskontoret etablert i Sama-leiren i Harstad 

(tyskerbrakkene). Kontoret ble opprettet som et eget direktorat 

underlagt konsultativ statsråd. Kontoret skulle ta seg av alle 

gjenreisningsoppgavene i Nord-Troms og Finnmark. Det ble bygd opp 

med statsrådens sekretariat, selvstendige avdelinger 

(administrasjons- og regnskapsavdeling, bygnings-, landbruks- og 

fiskeriavdeling samt forsyningsavdeling lokalisert i Tromsø) og 7 

distriktskontorer med distriktsingeniør, distriktsarkitekt (BD), 

reguleringsarkitekt (BSR), distriktsagronom, velferdssekretær, 

byggeleder mv. Distriktsingeniørene ledet distriktskontorene. I tillegg 

ble det opprettet byggekontorer/gjenreisningskontorer med en 

byggeleder i nesten alle kommunene 

November 1945 Peder Holt konsultativ statsråd for gjenreisningen av Nord-Troms 

og Finnmark under Gerhardsens 2.regjering og Hans Gabrielsen gikk 

inn i sin gamle stilling som fylkesmann i Finnmark 

Januar 1946 Nasjonalhjelpen opprettet av Sosialdepartementet som en 

koordinerende instans for hjelpevirksomheten i Finnmark og Nord-

Troms  

Mai 1946 Gjenreisningsdirektoratet fikk navnet Boligdirektoratet og Christie 

Kielland overtok som direktør. De øvrige departementene fikk 

ansvaret for egne områders gjenreisningsoppgaver. Direktoratet 

fungerte som ei vanlig avdeling i departementet med ansvar for 

boligreisningen og materialforsyningen. En sentral oppgave var 

ledelse av distriktsarkitektene 

Våren 1946 Husbanken etablert som en «totalfinansieringsinstitusjon» og skulle 

formidle offentlig boligstøtte (nedskrivningsbidrag). Avdelingskontor 

ble etablert i Hammerfest med Trygve Aas som leder (høsten 1946) 

og Sigrid Bergendahl som sekretær (?) 

Høsten 1946  «Finnmarkssekretariatet» med konsultativ statsråd fikk en friere 

stilling i forhold til departementene, hadde et nært samarbeid med 

Boligdirektoratet. «Finnmarkssekretariatet» gikk inn i direktoratet da 

stillingen som konsultativ statsråd ble opphevet i 1948 

Sommeren 1947 Finnmark fylkesgjenreisningsnemnd ble etablert med kontor i 

Vadsø og fylkesmannen som formann i nemnda. 

Gjenreisningsnemnda overtok gradvis de oppgavene 

Finnmarkskontoret hadde hatt med blant annet ansvaret for 

distriktskontorene. Nemnda hadde særlig ansvar for den kommunale 

gjenreisninga 

29.11.1947 Studieselskapet for norsk-norsk næringsliv ble stiftet av 

enkeltpersoner og organisasjoner (drev i stor grad 
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informasjonsvirksomhet) og samarbeidet med utbyggingsfondet og 

staten 

1948 Kommunaldepartementet ble opprettet med Ulrik Olsen 

(Kristiansund) som sjef. Han ble som statsråd sentral i finansieringen 

av gjenreisningsoppgavene og hadde som stortingsrepresentant tatt 

initiativ til Kommunenes krigsskadefond 

1948/49 Kontoret for områdeplanlegging etablert i Arbeidsdirektoratet med 

ansvar områdeplanlegging med vekt på arbeidsliv og sysselsetting. 

Kontoret ble etablert i Finnmark i 1953 og hadde blant annet en rolle i 

utredning av planer om samarbeid med Finland (for Fylkesrådet) 

Mars 1950 Finnmarkskontoret flyttet til Oslo 

30.6.1950 Forsynings- og gjenreisningsdepartementet lagt ned og de 

gjenværende oppgavene ble fordelt på Kommunal- og 

arbeidsdepartementet, Handelsdepartementet og 

Landbruksdepartementet 

30.6.1951 Byggekontorene/gjenreisningskontorene avviklet (kommunale 

byggekontor overtok) 

1.7.1952 BSR oppløst og gikk inn i Boligdirektoratet 

1.1.1953 Brakkesaneringsfondet etablert for å få fart på brakkesaneringen. 

Ansvaret for gjennomføringen av saneringen ble lagt til 

formannskapene i de enkelte kommunene. Avviklet i 1966 

30.5.1955 BSR i Finnmark endelig avviklet 

30.5.1955 Finnmarkskontoret i Oslo nedlagt (flyttet til Oslo i mars 1950) 

1960 Distriktenes Utbyggingsfond ble etablert og det tidligere 

Utbyggingsfondet for Nord-Norge og Arbeidsløysetrygdens 

utbyggingsfond gikk inn i organisasjonen. Fondet skulle stimulere 

utviklingen av næringslivet i nord. Utbyggingsprogrammet ble benevnt 

«Nord-Norgeplanen» og Kontoret for områdeplanlegging behandlet 

søknadene om støtte. 

30.6.1960 Fylkesgjenreisningsnemnda i Finnmark lagt ned og 

fylkesarkitekten ble Husbankens distriktsarkitekt for Øst-Finnmark. 

Fylkesforsyningsnemnda overtok forsyningsoppgavene til 

gjenreisningsnemnda 

1.7.1965 Boligdirektoratet lagt ned, Boligkontorets stillinger lagt til 

Husbanken og resten gikk inn Kommunaldepartementets 

«alminnelige avdeling» 

 

 

Norsk Boligindustri A/S 
Norsk Boligindustri A/S var et norsk selskap som produserte ferdighus. Hovedkontoret var i 

Oslo. En av fabrikkene lå i Namsos. Fabrikken i Namsos ble stiftet i begynnelsen av 1941 og 

hadde et arkitektkontor som bidro med konsulenthjelp til befolkninga. Trond Dancke var leder 

av fabrikken fram til 1945. 
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Reguleringsarkitekten for Øst-Finnmark 
Dancke ble tilsatt som reguleringsarkitekt i Vardø i 1946 og var der til han fikk stillingen som 

fylkesreguleringsarkitekt. Reguleringsarkitekten skulle påse at byer og steder som var 

ødelagt, ble regulert på en måte som var til det beste for de menneskene som skulle bo der 

(fritt etter brev, se Kringkasting» februar-mars 1946 Trond Dancke).  

 

Fylkesreguleringsarkitekten i Finnmark 
I brev av 17.juni 1947 undertegnet av arkitekt Johs. L. Borchsenius står det at stillingen som 

fylkesreguleringsarkitekt er besatt og at Trond Dancke er tilsatt. «Alle meldinger, 

månedsrapporter og alle ting av regional interesse skal nå sendes 

fylkesreguleringsarkitekten.». Fylkesreguleringsarkitekten skulle ansettes av 

Boligdirektoratet, og sortere faglig under BSRs hovedkontor i Oslo.  

Fylkesreguleringsarkitekten hadde kontor i Vadsø og skulle være den nærmeste 

administrative leder og tilsynshaver for reguleringskontorene i Finnmark fylke, og den faglige 

leder av reguleringsarbeidet. (Den faglige ledelsen av oppmålingsarbeidet sorterte under 

BSRs oppmålingskonsulent). Videre om fylkesreguleringsarkitektens oppgaver, se instruks 

for reguleringsarkitektene fra 1946. 

 

Stillingen som fylkesreguleringsarkitekt ble opphevet 30. juni 1955.  

 

Fylkesarkitekten i Finnmark 

Fylkesarkitektens hovedoppgave var å lede og samordne distriktsarkitektarbeidet. I tillegg 

var han fylkets og gjenreisningsnemndas konsulent i byggesaker. I gjenreisningsloven av 

1946 het det at tegninger for permanent byggverk skulle godkjennes av departementet eller 

den han bemyndiger (distriktsarkitektene). For å få lik praksis for distriktsarkitektkontorene 

ble det holdt informasjonsmøter i Boligdirektoratet, og i Finnmark reiste fylkesarkitekten fra 

kontor til kontor og formidlet retningslinjer og opplysninger.  

 

Helge Enger reiste til Vadsø som distriktsarkitekt i mars 1947. Han ble ansatt som 

fylkesarkitekt ved fylkesgjenreisningsnemndas administrasjon. Da Enger sluttet sommeren 

1950, overtok Dancke stillingen. Fylkesarkitekten var knyttet til Boligdirektoratet (BD) 

 

Distriktsarkitekt for DVI og DVII 
Ved gjenoppbyggingen av Nord-Troms og Finnmark ble Finnmarkskontorets 

distriktsinndeling benyttet (DI-DVII) og distriktsarkitektene fikk kontorfellesskap med 

Finnmarkskontorets distriktsingeniører mfl. Distriktskontorene var plassert i henholdsvis 

Skjervøy (DI), Alta (DII), Hammerfest (DIII), Honningsvåg (IV), Vardø (V), Vadsø (VI) og 

Kirkenes (VII). I forbindelse med den gradvise avviklingen av distriktskontorene overtok også 

Dancke stillingene som distriktsarkitekt for Distrikt VI og VII (Vadsø og Kirkenes). Dette 

omfattet kommunene Nord-Varanger, Vadsø, Nesseby, Tana, Polmak og Sør-Varanger 

 

Leder av Fylkesgjenreisningsnemnda 

Det ble opprettet ei fylkesarbeidsnemnd i Øst-Finnmark i 1944 som skulle lede 

gjenreisningsarbeidet i fylket. Da Finnmarkskontoret ble etablert i Harstad, ble nemndas 
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arbeid overført dit. Etter hvert ble Finnmarkskontoret oppgaver gradvis overførte lokalt. Dette 

førte til opprettelsen av fylkesgjenreisningsnemnda (utskilt fra fylkesarbeidsnemnda oktober 

1946 som egen etat) og etablert i Vadsø sommeren 1947. Den overtok mange av 

Finnmarkskontorets oppgaver og ble det ledende organ i gjenreisningsarbeidet i Finnmark. 

Nemda ble pålagt et særlig ansvar for kommunale gjenreisningsoppgaver og ble et speilbilde 

av den kommunale administrasjon. Den ble også en forløper for etableringen av fylkenes 

utbyggingsavdelinger etter den nye bygningsloven av 1965. Fra januar 1948 ble 

forsyningskontoret med rasjonering flyttet til Vadsø. Fra og med 1948 førte 

fylkesgjenreisningsnemnda en nøyaktig bygge- og rasjoneringsstatistikk. 

 

Ledere av nemnda var: Ingeniør Jacob Matzow (fra oktober 1946), avdelingssjef Kristian 

Kjøler (fra juni1947), kontorsjef ved det juridiske kontor Finn Jerwell (1948-1955 da han ble 

sorenskriver i Alta) og Trond Dancke (fra 1955). 

    

BSR og fylkesgjenreisningsnemnda sto i spissen for den overordnede planleggingen fram til 

og med 1953 (område-/regionplaner) da Kontoret for områdeplanlegging overtok denne 

oppgaven. 

 

Offentlige utredninger, meldinger og innstillinger  

NOU-er utarbeides av utvalg nedsatt av regjering eller departement. En utredning kan også 

komme i form av en rapport. Dette danner grunnlaget for regjeringens forslag til Stortinget og 

blir ofte sitert i stortingsmeldinger. Jurister omtaler disse som lovforarbeider. 

St.meld.: Stortingsmelding er et dokument fra regjeringa til Stortinget om saker som 

regjeringa ønsker å orientere eller få drøftet i Stortinget uten at de er knyttet til et ferdig 

forslag til plenumsvedtak. Etter 2009 er betegnelsen Prop.S. (Stortingsvedtak), Prop.SL. 

(Stortings- og lovvedtak) 

Ot.prp.: var tidligere en betegnelse på forslag fra regjeringa til Odelstinget vedrørende 

lovsaker. Disse ble brukt når regjeringen foreslo nye lover eller opphevelse eller endringer av 

eksisterende lover. Etter at Odelstinget ble lagt ned 1.oktober 2009 har slike forslag 

betegnelsen proposisjon til Stortinget forkortet Prop.L. (Lovvedtak) 

 

Fylkesmenn i Finnmark 1928/1945-1960/1989 

1928-1948 Hans Gabrielsen 

1948-1963 Peder Holt (kst.nov.1944-sept.1945) 

1951-1955 Dag Tønder (kst.) 

1963-1974 Kolbjørn Varmann 

1974-1989 Anders Aune (kst. mars 1963-juli 1965) 

 

Finnmarkskommunene 
Da Dancke kom til Finnmark var kommunestrukturen en helt annen enn den er i dag. Det har 

siden også skjedd mindre justeringer av kommunegrensene. I tillegg har en del kommuner 

fått samiske navn. 

Alta  1838 Endringer 1863 og 1964 

Berlevåg 1914 Før en del av Tana (og Lebesby) kommune 
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Båtsfjord 1955 Før en del av Vardø landsogn 1939-1894 og Nord-

Varanger kommune 1894-1955 

Gamvik 1914 Før en del av Tana (og Lebesby) kommune 

Hammerfest 1838  Endringer 1839,1869, 1916 og 1992 

Hammerfest landdistrikt 1852 Med Kvalsund og Sørøysund. Endring 1869 

Hasvik  1853 Før en del av Loppa kommune 

Karasjok 1866 Før en del av Kistrand kommune 

Kautokeino 1851 Før en del av Kistrand kommune 

Kistrand 1838-1964 Endret navn til Porsanger kommune. Endring 1851 

og 1866 

Kjelvik 1861-1950 Endret navn til Nordkapp kommune. Før en del av 

Kistrand 

Kvalsund 1869 Før en del av Hammerfest landdistrikt 

Lebesby 1838 Endring 1864 (Tana ut) 

Loppa 1838 Endring 1853 

Måsøy 1839 Før en del av Hammerfest landdistrikt 

Nesseby 1864 Før det en del av Vadsø. Nesseby 1839-1858 

deretter sammen med Vadsø igjen 1858-1864. 

Endringer 1903 (Polmak ut) 

Nordkapp 1950 Kjelvik endret navn til Nordkapp 

Nord-Varanger 1894-1964 En del av Vadsø kommune (Vadsø landsogn før) 

Polmak 1903-1964 Før en det av Nesseby. Etter en del av Tana 

kommune 

Porsanger 1964 Før Kistrand kommune 

Sør-Varanger 1858 Før en del av Vadsø 

Sørøysund 1916-1992 Før Hammerfest landdistrikt (landsogn) 

Talvik 1863-1964 Før og etter dette tidspunktet en del av Alta 

kommune 

Tana 1864 Før en del av Lebesby. Endring 1914  

Vadsø 1838 Endring 1839,1858,1864 og 1894 og 1964 

Vardø 1838 Endring 1839 

Vardø landsogn 1839-1955 Før en del av Vardø. Endret navn til Båtsfjord  

 

Om arkivet 
Arkivet ble avlevert til gjenreisningsmuseet i 1997 etter initiativ fra Dancke selv (Odd Selnes). 

Odd Selnes tok imot arkivet og la det i arkivbokser. Materialet utgjorde da 53 (store 

arkivbokser) og merket aksesjon GMH1997-004 og arkivnummer GMA 03/1997. Etter 

ordning og katalogisering utgjør arkivet 65 arkivbokser dvs. 6,5 hm (hyllemeter) materiale. 

Arkivet er ordnet og katalogisert i perioden 1.august-25.september 2015 på 

Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. 

Arkivet etter Trond Dancke er først og fremst resultatet av hans arbeid knyttet til Finnmark. I 

arkivkatalogen er arkivet systematisert i omvendt kronologisk rekkefølge der de nyeste 

prosjekter og arbeider kommer først. Dette er gjort fordi hele arkivet er preget av det siste 

avsluttende prosjektet, historia om gjenreisninga av Finnmark. Deretter kommer hans arbeid 

med generalplanene for Vardø og Båtsfjord på 1970-tallet. Materialet etter Dancke lange 

fartstid i gjenreisningens tjeneste på fylkesnivå i Vadsø er ordnet til slutt. I tillegg til dette 

materialet er frittstående kopier av tidsskrift, publikasjoner, bøker mv. ordnet under 
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overskriften «Publikasjoner». Store deler av arkivet består av trykksaker som offentlige 

dokumenter, hefter, avisutklipp og kopi av artikler vedrørende krig, evakuering og 

gjenreisning, men dette er integrert i det øvrige materialet. 

Det har ikke alltid vært lett å skille mellom Danckes egne kopier fra sin virksomhet i 

gjenreisningsadministrasjonen i Vadsø, kopier han har fått tilsendt fra sine 

informanter/kontakter eller kopier innhentet fra blant andre kommunaldepartementets og 

fylkesmannens arkiver i forbindelse med bokprosjektet.  

Arkivet er ordnet, så langt det var mulig, etter Danckes eget system. Arkivet etter 

bokprosjektet er ordnet kapittelvis med de endelige overskriftene i boka «Opp av ruinene». 

Det er stort sett i tråd med Danckes egen mappeordning (noen plasser forekom arbeidstitler). 

Dette materialet består av en blanding av brev og gjenparter fra korrespondanse med 

kontaktene (stort sett tidligere kollegaer), deres kommentarer til utkast til kapitler, hefter, 

artikler, avisutklipp, kopier av arkivmateriale og beretninger som de har sendt over.  I 

mappene ligger også en del postkort og fotografier «hulter til bulter» som har blitt oversendt 

og/eller tatt av Dancke selv. Bildene/fotografiene ligger stort sett der de var plassert, men er 

lagt i brettet A4-ark merket i katalogen med foto. En stor del av arkivet etter bokprosjektet 

består av avisutklipp og artikler samlet av Dancke selv. Mange arkivmapper er merket med 

«Brukt stoff» og/eller med fornavn til kontaktpersonene. 

 

Arkivet etter gjenreisningstida består stort sett av gjenparter av brev og rundskriv. Dancke 

drev også en del foredragsvirksomhet, skrev i aviser og ble intervjuet av NRK lokalt i Vadsø. 

I dette materialet ligger også mapper ordnet etter en arkivnøkkel. Opphavet til denne 

arkivnøkkelen er ikke funnet. Disse mappene er ordnet emnevis etter type bygg og 

inneholder utdrag av nasjonale og internasjonale tidsskrift samt avisutklipp. Det ligger 

unntaksvis kopier av brev fra fylkesadministrasjonen her. Tidsmessig går materialet også 

utover finnmarksoppholdet som ble avsluttet våren 1961 og er preget av Danckes utdanning 

og yrkesliv som arkitekt/byreguleringsarkitekt. Han har også samlet offentlige utredninger, 

stortingsmeldinger, odelstingsproposisjoner mv. 

 

Generelle merknader om kilder til gjenreisningshistoria 
Forsynings- og gjenreisningsdepartementet hadde fram til mai 1946 ansvaret for alle 

gjenreisningsoppgavene. Etter den tid overtok det enkelte fagdepartement ansvaret for 

gjenreisningsoppgaver på sine felt. Dette var ikke til hinder for en samlokalisering av 

administrasjonene, noe blant andre Finnmarkskontoret var et eksempel på. 

Ut på våren 1946 overtok Arbeidsdirektoratet ansvaret for all formidling av arbeidskraft til 

Nord-Norge, og Flyktninge- og fangedirektoratet organiserte transporten. Etter avtale med 

Finnmarkskontoret opprettet Arbeidsdirektoratet en egen Finnmarksavdeling for formidling av 

arbeidskraft til Finnmark og Nord-Troms i Harstad med Kåre Brendhagen som leder. I 

Finnmark var det byggenemndene som var arbeidskontor. De ga beskjed til 

Finnmarksavdelingen om behov for arbeidskraft. Alle som ønsket å reise nordover for å 

jobbe måtte melde seg på det lokale arbeidskontoret. Da fulgte det også en del 

støtteordninger som fri reise, opphold mv. Da Harstadkontoret ble avviklet 15.august 1946 

overtok fylkesarbeidsnemndene i Troms og Finnmark ansvaret. 

Sommeren 1949 forslo Boligdirektoratet at det skulle foretas en boligundersøkelse og 

fylkesgjenreisningsnemnda sa seg enig i dette i møtet 11.november 1949. Det skulle foretas 
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befaringer og intervjuundersøkelse. Det ble utarbeidet rapport for hvert besøk, med 

registreringsskjema (opplysninger om familie, inntekt, finansieringsplan, boligstandard, nye 

og gamle hus, eiendommer mv.), tegninger av nye hus, situasjonsplan, møbleringsplan og 

opplysninger om leveforhold, miljø osv. Husene ble fotografert både innvendig og utvendig. 

Sommeren og høsten 1950 ble det foretatt undersøkelser av ca. 100 hus i Sør-Varanger, 

Tana, Polmak, Gamvik, Hasvik, Sørøysund og Nord-Troms. Arkitekt Inger Ullern ble 

engasjert for å bearbeide stoffet. Da hun sluttet i juli 1951, ble saken ikke fulgt opp og det 

kom aldri noen avsluttende rapport. I sin doktorgradsavhandling «Som fugl føniks av 

asken?» refererer Ingebjørg Hage i sin kildebruk til to kassetter merket «Boligundersøkelsen 

i Finnmark 1950» oppbevart i Husbankens kontor i Oslo. Her finnes ifølge Hage bare planer, 

statistikk og manuskript. I arkivet til fylkesmannen i Finnmark (Statsarkivet i Tromsø) kan det 

finnes vedtak og rapporter fra denne undersøkelsen. Men hvor er grunnlagsmaterialet 

(registreringsskjemaene, intervjurapportene og fotografiene som er tatt)? 

 

I materialet etter Dancke finnes A4-stensilkopier av bilder (2-3 per ark) merket BD 

(Boligdirektoratet) og FK (Finnmarkskontoret). Disse bildene finnes med stor sannsynlighet i 

Riksarkivets samlinger.  

 

BSR (Brente steders regulering) var de som gjorde kartlegginger/forundersøkelser av 

krigsrammede områder og utarbeidet by- og stedplanene. I følge Åse Langes artikkel i 

Arkivmagasinet 3/08: «Brent, regulert og fotografert» har BSR et stort bildearkiv.  

 

I Danckes arkiv finnes både foto og postkort fra gjenreisningstida. Her er Mittet (se 

Riksantikvaren/Nasjonalbiblioteket) og Wilse (Norsk folkemuseum, Nasjonalbiblioteket, 

Teknisk museum, Preus museum, Norsk maritimt museum mv.) gjengangere. 

Noen bilder og postkort fra Vadsø er henholdsvis merket Henry Hansen og Vadsø bok og 

papirhandel (Finnmarksbiblioteket).  

 

Avisa «Finnmarken» (Vadsø) hadde i perioden januar-april 2001 en artikkelserie med 

beretninger fra Trond Dancke med overskriften «Gjenreisninga av Finnmark». I følge 

«Finnmarken» og Roger Skotnes skrev Dancke ned et 85 A4-siders dokument hvor han 

hadde samlet inn og tatt vare på gode historier, anekdoter og handlinger som hadde funnet 

sted i hele fylket i etterkrigstida. Manuskriptet hadde dumpet ned i postkassa til Skotnes med 

spørsmål om dette kunne brukes til noe. Samlingen kalte han «Humor fra Bygg og Brakker. 

Gode historier fra gjenreisningstiden i Finnmark». Dette manuskriptet finner jeg ikke i arkivet 

etter Dancke 

 

Kilder 
Informasjonen om gjenreisningsadministrasjonen mv. er hentet Trond M.E. Dancke: «Opp av 

ruinene. Gjenreisningen av Finnmark 1945-1960» Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1986. Mye 

av dette er hentet nærmest ordrett. 

 

Informasjonen om Dancke som artianer fra reallinjen på Grefsen fra 1935 er hentet fra 

Internett (Lokalhistoriske bilder i Oslo) http://bildebaser.deichman.no/items/show/55063. 

 

Opplysninger om Danckes eksamen ved NTH (Norges tekniske høgskole i Trondheim) er 

hentet fra «Finnmarken» 15.1.2001. Det samme gjelder oppvekst i Egersund. 

http://bildebaser.deichman.no/items/show/55063
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Opplysninger om Dancke som leder av Norsk boligindustri i Namsos er hentet fra Internett 

(Gjenreisningsarkitektene PDF). 

 

Opplysninger om fødsels- og dødsår er hentet fra Wikipedia. 

 

Opplysninger om verv i Ságat 1959-1962 (desisor og styremedlem) hentet fra «Sagat» via 

Internett (http://www.sagat.no/183.html) 

 

Opplysninger om finnmarkskommunene er hentet fra Dag Juvkam: Historisk oversikt over 

endringer i kommune- og fylkesinndelingen. SSB (Statistisk sentralbyrå) mai 1999 og 

Wikipedia.  

 

Opplysninger om stortingsmeldinger og proposisjoner er hentet fra Wikipedia.  
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Arkivmaterialet etter bokprosjektet «Opp av ruinene» 1982-

1986 
30.april 1983 sluttet Trond Dancke i sin stilling som fylkesreguleringsarkitekt i Akershus for å 

skrive bok om gjenreisningstida i Finnmark 1945-1960. 

Her skrev han om sin erfaring og sitt opphold i Finnmark, «Opp av ruinene», som ble gitt ut i 

1986. I rapport 1 i februar 1983 (se arkiv) opplyser han om at han har etterlyst stoff og 

bidragsytere til historia om gjenreisninga av Finnmark 1945-1960. Mange av bidragsyterne 

har gitt Dancke fullmakt til å bruke tidligere foredrag som de har holdt i ulike fora og annet 

om sine erfaringer fra gjenreisningstida, noen har også bidratt direkte med avsnitt og kapitler. 

Alle finnmarkskommunene hadde utpekt en kontaktperson i forbindelse med prosjektet, 

fortrinnsvis blant Danckes venner. I september 1982 tok Dancke en rundtur langs 

Finnmarkskysten og besøkte de han kunne nå fra hurtigruta.  

 

Trond Dancke understreker at fremstillinga i boka er preget av at han er utdannet 

byreguleringsarkitekt og var departementets representant (BSR og Boligdirektoratet) i 

Finnmark. Dette kan til en viss grad også leses ut av arkivmaterialet han har etterlatt seg. 

Men materialet viser også at han var et samfunnsengasjert menneske. 

 

Fylkesmannen i Finnmark var ifølge Dancke en av initiativtakerne til å få skrevet historia om 

gjenreisningen av Finnmark. Utgivelsen var støttet av Kommunaldepartementet, 

Miljøverndepartementet, Finnmark fylkeskommune og Norsk kulturfond.  

 

Korrespondanse i forbindelse med bokprosjektet: «Opp av ruinene» 

01 1981-1986 Korrespondanse i forbindelse med bokprosjektet ordnet alfabetisk 

på etternavn/instans A-L (1) 

01 1981-1986 Korrespondanse i forbindelse med bokprosjektet ordnet alfabetisk 

på etternavn/instans M-V (2) 

 

Biografier 

01 1962-1994 Biografier F.: Avisutklipp, brev, dødsannonser, artikler mv. A-L 

01 1962-1994 Biografier F.: Avisutklipp, brev, dødsannonser, artikler mv. M-Å 

 

02 1975 F: Hauglid og L‘orang: Kopier og notater fra hovedfagsoppgavene 

som omhandler gjenreisninga av Finnmark og Nord-Troms 

02 1982 Manuskript av påtenkt bok om gjenreisninga skrevet 1947-1948, 

oversendt av arkitekt Arne Foss (om hans 21 måneders virke i 

gjenreisningens tjeneste, i hovedsak i Tana)  

 

Skisser til innledningskapittel 

02 1982 Skisser til et innledningskapittel om «Gjenreisningens historie i 

Finnmark», eksemplar B, D, E, F 
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Kapittel 1: Forspillet 

02 1982-1983 Forspill: Evakuering og frigjøringen av Øst-Finnmark 1944. Kopi av 

fylkestingsforhandlinger 1945-46 med beretning om sykehusdrift 

1946 mv. Avisutklipp «Finnmarken» om hemmelig rapport 

Londonregjeringen og politikorpset i Vadsø våren 1945. Opprop til 

befolkningen i befridde områder 16. november 1945. Rundskriv fra 

fylkesmannen til formannskapene i befridde områder. Referat fra 

møte på Finnmark fylkeskontor 5.mars 1945. Kopi av brev fra 

importutvalget Kirkenes. Bekjentgjørelse Kirkenes 18.oktober 

1944. Kommandoforhold norske styrker i forhold til russiske styrker 

på norsk jord. «Sovjet-nytt» 1974 og 1982: Minner fra frigjøringa. 

Utkast til kapittel  

 

Kapittel 2: Organisering av gjenreisningsarbeidet sentralt 

02 1982-1986 Oppbygging av administrasjonen: Brev om forespørsel til 

Finnmarkskontoret om dokumentasjon av ødeleggelsene (bilder og 

film). Foredrag av I. Telnæs i Grimstad 21. og 22.mars 1947. 

Krigsskader på bygninger (Krigsskadetrygden). Meldinger 

fylkesgjenreisningsnemnda. Rundskriv fra Forsynings- og 

gjenreisningsdepartementet. Hefte «Norway war damage and 

transport problems». Avisutklipp og utklipp tidsskrift. Norske 

kvinners sanitetsforening: Brev, kopi av artikler og oversikter. 

Frelsesarmeen: Protokollutskrift fra fellesmøte 25.11.1945 i 

Kirkenes. Brev 1946 den svenske frelsesarmes virksomhet i Nord-

Norge. Brev og minnemateriale. Fredsvenners hjelpetjenester: 

Rapport 1946 

 

03 1984 Krigsskadetrygden: Månedsrapport for juni 1946 fra 

Boligdirektoratet. Beløp avsatt til gjenreisningsformål i Finnmark og 

Nord-Troms. Odelstingsproposisjoner, stortingsmeldinger og 

rundskriv. Utkast til brev (Boye Andersen) og notater  

03 1984-1986 Husbanken: Lover, endringer av lov, odelstingsproposisjoner, 

stortingsmeldinger. Hefter og orienteringer 1946-1957. Avisutklipp, 

kopi av 10-årsminne. Brev (Ranveig Bjerck, Hammerfest), utkast 

og kladd kapittel  

03 1984 Nasjonalhjelpen: Skjema pantobligasjon, retningslinjer for avvikling 

1954. Rundskriv fra Finnmarkskontoret 1947. Melding fra 

fylkesgjenreisningsnemnda. Skjema for gaver. Søknadskjema om 

hjelp fra Nasjonalhjelpens fond. Avisutklipp 1940. Beretninger om 

virksomheten 1947-1956. Kopier av artikler om virksomheten . 

Tegninger av Nasjonalhjelpens tømmerfjøs. Kladd og utkast til 

kapittel  
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Kapittel 3: Finnmarkskontoret 

Finnmarkskontoret ble opprettet sommeren 1945 og etablerte seg i Harstad i den tidligere 

tyske brakkeleiren på Sama. Det ble organisert som et eget direktorat underlagt konsultativ 

statsråd for gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms.   

 

03 1983-1986 Finnmarkskontoret: Sama-leiren i Harstad: Kart over brakkebyen, 

bilde av Sama 1946-1950. Rundskriv Finnmarkskontoret 1946. 

Melding fylkesgjenreisningsnemnda 1948. Skisse 

administrasjonsordning. Boligdirektoratets arbeidsprogram 1947. 

Permanente bygg samlet oversikt 1947. Særtrykk Teknisk ukeblad 

1948: «Godt og galt i Finnmark». Instruks byggenemder. Brev 

(Aksel Hillestad, byråsjef i Innenriksdepartementet under krigen, 

senere sentral i Gjenreisnings-/Boligdirektoratet), utkast kapittel og 

private bilder tilsendt (fokus på duk 1980-tallet) (1) 

 

04 1983-1986 Finnmarkskontoret: St.prp.nr. 21 1946 og nr. 54 1949 om 

vareleveranser. Melding fra Finnmarkskontoret om organisasjonen 

1946. Referat fra møte i Harstad 29. og 30.september 1947 

mellom Forsynings- og gjenreisningsdepartementet og 

Finnmarkskontoret. Referat fra møter med distriktsingeniørene 

1946. «Oppreisninga» husorgan for funksjonærene ved 

Finnmarkskontoret 1946. Oversikt over statsadministrasjonen for 

gjenreisningsarbeidene 1946. Foredrag av Gabrielsen i Kiruna 

1945. Avisutklipp om brakkebebyggelse 1946, 1949. Svensk 

ukeblads artikkel «Nordnorge reser sig ur ruinerna» 8.juni 1946 av 

Jôran Forsslund. Årsoversikt fra departementet om 

trelastforsyninga 1948 (2) 

 

Kapittel 4. Administrasjonen i Finnmark 

Fiskerinæringens gjenreisningsnemnd var samlokalisert med fylkesgjenreisningsnemnda, 

men lå direkte under Fiskeridirektoratet. Jordsalgskommisjonen foretok salg og bortfeste av i 

Finnmark.  

04 1985 Fiskerinæringens gjenreisningsnemnd: Notat konferanse 1949, 

protokoll 13.april 1950, Oversikt over reguleringa i Finnmark etter 

1945: Statistikk kjøpkapasitet, kvantum, permanente bruk 1949. 

Notat om nemndas befatning om samvirkebrukene 1949. Notat om 

isbehov 1948. Brev 1951 om kapasitet til fiskebrukene. Brev (Egil 

Leithe) og notater 

04 1984 Utbyggingsprogram for Nord-Norge: Nord-Norgeplanen utgitt av 

utbyggingsfondet 1953. Utredning/kompendium fra Kirke- og 

undervisningsdepartementet om undervisning og næring m/notat 

1951. Utredning Landbruksdepartementet. Artikkel fra Dancke om 

problemer på Nordkalotten 1960. Artikkel Erik Brofoss. Rundskriv 

Handelsdepartementet 1951. Brev (Asbjørn Austvik, leder av 

Kontoret for områdeplanlegging i Finnmark i 1953) 1984 
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04 1966-1982 Distriktenes utbyggingsfond: brosjyrer, utklipp, lov av 18.juni 1966 

fra 1966-1982 

 

05 1958-1960 Oppbygginga av administrasjonen: St.meld.6 (1959-60) om 

utbygging av industri i distriktene. Finnmark fylkesting sak 51/1958 

Næringsøkonomisk fylkesoversikt 1957/1958. Kontoret for 

områdeplanlegging i Finnmark: Økonomisk oversikt 1960 for 

Finnmark: Finnmark under utbyggingsprogrammet for Nord-Norge 

05 1983 Jordsalgskommisjonen: Brev/rundskriv om oppmåling 1948. 

Oppgaver over utmålinger 1954-1958. Forslag til ordning av 

utvisning av tomter på statens grunn – forholdet mellom 

jordsalgskommisjonen og BSR 1947. Ot.prp. nr.48 (1963-64) og 

nr.20 (1901-1902) om statens grunn i Finnmark. Innstilling om lov 

og forskrifter om statens umatrikulerte grunn 1962. Artikkel 

«Statskog» 4/82. Bestemmelser om salg og feste 1967. 

Bestemmelser om salg og bortforpakning 1946. Avskrifter 

skylddeling i Finnmark 1948. Skjema skyldelingsforretning og 

festekontrakt. Brev (Per Abelvik) med notat av Aronsen (muligens 

Karl Aronsen, fullmektig ved Jordsalgskontoret) 

05 1950-1982 Nord-Finland-Finnmark samhandel: økonomisk samarbeid notater, 

avisutklipp 1950-1957. Enarekommisjonens betenkning 1954. 

Kontoret for områdeplanlegging i Finnmark: Finnmark Fylkesråds 

møte i Vadsø 7. mai 1955. Notat om utnytting av det nord-finske 

tømmeret 1954 (merket strengt fortrolig). Avisutklipp 1982 

05 1950-1971 Kredittvesen (fond): Hefte regler for Statens Fiskarbank Nord-

Norges fond 1953. St.prp.nr.110 (1950) Gjenreisningsfondet. 

Rundskriv fra Kommunal- og arbeidsdepartementet til 

fylkesmennene om garantifondet 1952. Forskrift, rundskriv og 

st.prp. nr.13 om garantifond 1954-1958. Hefte 

finansieringsinstitusjoner 1971. Stortingsproposisjoner om 

oppretting av investeringsfond 

06 1982-1985 Skattetrekkontoret for gjenreisningsarbeidet i Finnmark: 

Sluttstatistikk 1959. Kladd til brev (Olav Holthe) med beretning 

 

Kapittel 5: Finnmark fylkesgjenreisningsnemnd 

Kommunene utarbeidet gjenreisningsbudsjetter for all kommunal gjenreisning, 

fylkesgjenreisningsnemnda bearbeidet disse og tilrettela oppgjøret mellom kommunene og 

Krigsskadefondet. Etter at materialet var gjennomgått og vurdert av kommunaldepartementet 

foretok statsråd Ulrik Olsen en reise i hele Finnmark i august/september 1954. Med på 

befaringa var boligdirektør Jacob Christie Kielland og sekretær Jens Syvertsen. Lokalt fulgte 

konstituert fylkesmann Dag Tønder, avdelingssjef Finn Jervell, fylkesarkitekt Dancke, 

overingeniør Erling Corneliussen og på en del av reisen statsråd Peder Holt. Det viste seg 

under befaringa at forholdene lå til rette for å foreta endelig oppgjør med kommunene. 

 

06 1983 Finnmark fylkesgjenreisningsnemnd: Beretning fra nemnda for 

1953/54. Midlertidige regler for stønad til vannforsyningsanlegg 



 

21 
 

1949. Innstilling fra Vassforsyningsnemnda 1946. Notater og 

utdrag fra tidsskrift om vannverksutbygging i Finnmark 1948. Ulrik 

på Finnmarksturne – dikt. Gabrielsens boligplan (mappe): Bilde 

Vadsø 1949, kartplan Vadsø, byggeoversikt 1947 (1) 

06 1983 Finnmark fylkesgjenreisningsnemnd: Boligsituasjonen i Finnmark 

1950, meldinger og oversikter 1948, foredrag av Holt 1950: «Hvor 

langt er gjenreisningen i Finnmark kommet?». Notat og brev om 

administrasjonen av byggevirksomheten. Kontorordning for 

fylkesreguleringsarkitekten mv. 1948. Tegninger av 

administrasjonsleieren i Vadsø 1947. Notat om 

fylkesgjenreisningsnemndenes administrasjon 1947. Fylkestingsak 

30/46 gjenreisningsspørsmål fylkesarbeidsnemnd. Notat om 

ansettelser og administrasjon 1946 og 1947. Brev (Corneliussen, 

Erling overingeniør? som var med på rundreise med statsråd Ulrik 

i 1954) med beretning (2) 

06 1983 Rasjonering, forsyningsnemnd, statistikk: Rundskriv fra 

departementet om planer for byggematerialer 1946. Meldinger fra 

Finnmarkskontoret om byggekontorenes arbeid med rasjonering 

1947. Notat rapport fra forsyningskontoret 1.1-30.9.1948. Brev 

(Anders Tolleshaug, Asta Loftesnes) 1983  

06 1984 Brakkesanering: Tegninger av midlertidige arkitektbrakker i 

Kjøllefjord, Gamvik og Tana 1946. Detaljkonstruksjoner svenske 

trehus 1940. Regler saneringstilskott 1953. Skisser 1945. 

Avisutklipp 1948. Rundskriv 1956. Brev 1984 

 

Kapittel 6: Distriktsarkitektene 

Distriktsarkitektene skulle godkjenne tegninger, forholde seg til finansiering, 

krigsskadeerstatning, deling, salg, sammenslåing, ferdigattest mv. Utbetalinger kunne bare 

skje med anvisning fra distriktsarkitekten. Han skulle godkjenne byggeplanen og 

byggearbeidet når det var gitt boliglån. I tillegg utarbeidet distriktsarkitekten tegninger for 

både private og offentlige, førte boligstatistikk, gjorde boligundersøkelser, informere om 

byggeskikk, brakkesanering mv.  

 

07 1946-1949 Distriktsarkitektene (DA): Instrukser for DA 1946. Artikkel Hus og 

hjem i Nord-Troms 1949. Lovhjemmel fra DAs arbeid i Finnmark 

1949. Rundskriv til DA 1950. Avisutklipp, rapporter mv. 

Boligdirektoratets typetegninger arbeidsbeskrivelser mv. Bilde av 

tjenesteveier Boligdirektoratet – DA (Distriktsarkitektene) i 

Finnmark med tilpasninger til fylkesgjenreisningsnemnda 1949 

07 1945-1946 Distriktsarkitektene (DA): Beskrivende masseberegning uthus, 

våningshus. Standard byggebeskrivelse for gjenreisningsbygg 

utarbeidet av Gjenreisningsdirektoratet 1946. Rundskriv fra 

Arbeidsdirektoratet: Formidling av evakuerte 1945 
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Kapittel 7: Tilbake på den brente jord 

Hans Petter Matzow kom som distriktsarkitekt til Kirkenes i 1945. 

 

07  Tilbake på den brente jord: Brev fra private til Kistrand og Kjelvik 

byggenemder om forholdene lokalt 1946. Regler for hjemreise. 

Hefte «Norway war damage and transport problems». Avisutklipp 

Finnmarsksfolkets tragedie 1945 (november). Foredrag ved 

arkitekt Hans Petter Matzow 1947. «Gjenreisningsnytt» nr.2/46 fra 

Boligdirektoratet 

 

Kapittel 8: Planlegging av byer og steder 

Da Finnmark skulle gjenreises på ny, sto en mange steder overfor nye problemstillinger med 

utbygging infrastruktur med vei-, vann- og kloakkanlegg, kaianlegg mv som ikke hadde vært 

der fra før, dvs. nyreisning. Dermed kom diskusjonen om flytting av fiskevær og etablering av 

nye sentra opp. I følge Dancke var verken myndigheter eller Finnmarks befolkning modne for 

nedleggelse og sentralisering basert på overordnede regionplaner, men diskusjonen var der; 

møter ble holdt og artikler skrevet.  

 

Det ble utarbeidet 22 byplaner basert på tidligere bygningslov for byer og 

bygningskommuner. Med hjemmel i gjenreisningsloven av 1946 ble det utarbeidet 38 

stedsplaner med byplanene som modell. BSR utarbeidet by- og stedsplanene på grunnlag av 

regionundersøkelser foretatt i forkant. 

 

Det ble holdt kart- og oppmålingsforretninger i alle stedsplanområdene. Det måtte utarbeides 

et kartgrunnlag før en kunne lage stedsplanene. Arbeidet med dette gikk over to perioder og 

ble betegnet som «Finnmarksmålingen 1945» og «1946». Stedene som ble kartlagt, ble 

også flyfotografert (samt 51 steder som ikke ble kartlagt). Distriktskontorene (7 stk.) hadde 

hver sin oppmålingssjef og oppmålingsingeniører. 

 

De tidligere oppmålingssjefene i Finnmark (Vadsø), Thorleif Skjævesland og Otto 

Frydenlund, skrev ifølge Dancke avsnittet i boka om kartlegging og oppmåling. 

 

Steds- og byplanene kunne ikke gjennomføres uten ekspropriasjon. Dette var en sak for 

blant andre fylkesgjenreisningsnemndas jurister. En av dem var Håvard Nesheim. Han har 

ifølge korrespondansen med Dancke, tatt vare på kopi av rapporter og notater fra sine reiser 

i Finnmark. Han jobbet blant annet som juridisk konsulent ved fylkesgjenreisningsnemnda i 

Finnmark, senere kontorsjef i samme nemnd. 

 

07 1948-1950 Regionalplaner: Rolfsøyhamn: Befaringsrapport, avisoppslag 

flytting, bilder fra befaring, kopi av skjøte 1950. Hopseidet: Prosjekt 

kanal gjennom Hopseidet, BSR 1948 med kart og brev. Rundskriv 

nr.36/48: Forslag til herredsvise regionundersøkelser i Finnmark 

 

08 1984 By- og stedsplanlegging: Artikkel Dancke: Et regionplanproblem i 

Finnmark. Regionplananalyse 1948. Planer for fiskevær. 

Rundskriv og meldinger 1947-1949. Brev (Thorleif, Erik Lorange - 

fra reguleringskontoret i Alta til BSR i Oslo 1947) og notater 
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08 1984 Oppmålingskontorer: Finnmarksmålingen rapport 1945. Skjema 

målebrev. Lov 1946. Rundskriv til distriktsoppmålingssjefene 1946. 

BSR: Referat fra møte om oppmålingsarbeidet i Finnmark 1948. 

Brev (Fjellanger, Widerøe AS, Fylkeskartsjef i Vadsø og Thorleif 

Skjævesland) og utkast til kapittel 

08 1949-1951 Nesheim: Kopier av notat, rapporter og foredrag av Håvard 

Nesheim om reguleringsplaner, økonomisk oppgjør, 

bygningsrester og gjenverdier i og på tomtene, tomtespørsmål 

fiskeindustrianlegg, vann- og kloakkanlegg, rekkehusbebyggelse, 

tinglysningsbestemmelser mv. 1949-1951 (Nesheim var juridisk 

konsulent hos fylkesgjenreisningsnemnda) 

08 1984 Skjønnsnemnd – ekspropriasjon: Melding Finnmarkskontoret 

1947: Regulering og ekspropriasjon etter gjenreisningsloven og 

lovverk. Rapport fra Nesheim fra reise til Oslo 1949 i forbindelse 

med møte med Boligdirektoratet, Krigsskadetrygden mfl. Referat 

Nesheim fra foredrag på kretsmøte for Finnmark og Nord-Troms 

1950. Artikkel om ekspropriasjon 1946. Rettsbok Kirkenes 

skjønnskommisjon 1950 og stevning. Rettsbok og stevning Vadsø 

1951. Brev (Nesheim) 1984 

 

Kapittel 9: Boligbyggingen 

Kurt referert til i arkivmaterialet er Kurt Jørgensen, arkitekt, stasjonert i Honningsvåg i ett år 

like etter krigen, senere byråsjef i Boligdirektoratet og sjefsarkitekt i Husbanken. Se også 

reportasje om Jørgensen i «Finnmark Dagblad» 3.mars 2001. Jørgensen skrev kapitlet om 

boligbyggingen. 

 

For å få en rask gjenoppbygging av landsdelen gjaldt det å få utarbeidet tegninger som lett 

kunne settes inn i ferdighusproduksjon. Utgivelsen av typetegningssamlingen «Norske hus 

fra land og by» for oppførelse av hus i krigsrammede områder i 1940-41, ble i liten eller 

ingen grad brukt i Nord-Norge (unntatt «Land 30» med betegnelsen A1). Det var viktig å 

finne fram til en hustype som passet for landsdelen, så Gjenreisningsdirektoratet utlyste en 

ny arkitektkonkurranse med spesifiserte krav. 12 premierte utkast til hustyper. Disse ble lagt 

til grunn for ferdighusproduksjonen.  

 

I januar 1946 ble det planlagt flere typer bårstuer, enetasjes hus (bl.a. Nasjonalhjelpens 

bårstuer). Planavdelingen ved Finnmarkskontoret tegnet 30 forskjellige typetegninger basert 

på mål på de gamle grunnmurene (fra oktober 1945 til mars 1946), Premiehus og 

Harstadtegningene. Dette kom i tillegg til egne ønsker og tilpasninger. Husbankens 

nedskrivningsbidrag og materialmangel satte begrensninger på arealstørrelsen og 

utformingen. 

 

08 1982-1985 Boligbyggingen: Materialer og konstruksjoner av hus 1951. Hefte 

vern av eldre bolighus i Finnmark 1977 mv. Brevveksling med Kurt 

 

09 1983 Hustyper: Artikler om materialproblemer og arkitektur 1946. 

Boligdirektoratets typetegninger katalog 1964. Konkurranse om 
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småhus for gjenoppbygging i Finnmark. Arbeidsbeskrivelse for 

typetegninger. Artikkel hus i Finnmark. Montering av laftehus 

departementets byggeforskrifter 1946-1964. Brev (Anne Margrethe 

Skjævesland, arkitekt premiehus C61)1983  

09  Brente Steders Regulering (BSR): Data og opplysninger om 

Finnmark 1945. Oversikter kart over folkefordeling i Finnmark 

1946. BSRs rundskriv til reguleringsarkitektene1945. 

Regionundersøkelse i Finnmark 1947. Notat regionplanlegging 

1948. Artikkel Dancke: Hva er regionplanlegging? 

09  Boligbyggingen: Utkast til kapittel. Mappen merket Kurt 

09  Masseberegning: meldinger om materialbehov til boliger og 

trelastforbruk 1948. Forslag til veggtyper for fjøs og våningshus 

1947. Beregning av forbruk av materialer 1948. Pris for bårstuer 

1946. BD-orientering 1952 (Boligdirektoratet) og informasjon 1961 

Landbruksbygg 

09  Arbeidskraft: meldinger og rundskriv om formidling av arbeidskraft, 

avlønning og akkordoppgjør mv. Avisutklipp 

 

Kapittel 10: På byggeplassen 

09 1982-1985 kap.10: På byggeplassen: Byggekostnader 1960. Oversikt over 

boligbebyggelsen i Finnmark. Private oppdrag for 

distriktsarkitektene brev 1949. Instruks og rettledning om utførelse 

av bygningskontroll 1948. Skjema byggekontrollkort. Melding fra 

Finnmarkskontoret 1947 om behov for håndverksmestre. Artikler 

Mur Mesteren 1981. Ot.prp. nr.28 (1948) om foreløpig lov om å 

drive håndverk. Avisutklipp 1961 og 1985. Brev, utkast til kapittel 

og kopier fra kontakter med tegninger av skoleinternat, oversikt 

over skolebygg, dagbok anleggsarbeid mv. 

 

10 1985 Byggepriser mv.: St.meld.nr.96 (1954) om boligbygging og 

gjenreisning, BD-orientering 1952: En studie i forholdet mellom 

boligpris og boareal. A/S Stormbulls byggekostnadsindeks. Bidrag 

til økonomisk sammenlikning av småhusbebyggelse av tre i 

Finnmark. Finansiering: Notat, avisutklipp mv. 1945-1954, BDs 

retningslinjer for beregning av enhetspriser for tømmerarbeid ved 

boligbygg av tre 1949. Avisutklipp 1949. Boligstandard 1950: 

Vedlegg til husbankens årsmelding for 1950 (1951), BD-orientering 

1/57 byggekostnadsindeks, oversikt over byggevirksomheten i 

Finnmark 30.november1948. Brev (Asbjørn Austvik, leder av 

Kontoret for områdeplanlegging fra 1953) og utkast til kapittel  

 

Kapittel 11: Fiskerinæringen 

Finnmarkskontoret opprettet ei avdeling for fiskerispørsmål som formidlet støtte til bygging av 

fiskebruk, kaier og slipper, redskaper og hjellbruk (i 1,5 år). Fiskeridirektoratet var 

representert i Harstad med et eget plankontor. Plankontoret utarbeidet typetegninger for 
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sløyeskur, fiskebruk, trananlegg mv. og forestod utbyggingen av 80 statlige 

produksjonsanlegg i tillegg til trandamperi og noen agnfryserier. 

 

Fiskeridepartementet nedsatte høsten 1946 et utvalg, «Landsplankomiteen», som i 1948 la 

fram «Innstilling om reisning av allsidige fiskerforedlingsanlegg i Finnmark og Nord-Troms». 

Den foreslo 12 allsidige produksjonsanlegg og ble retningsgivende for gjenreisninga av 

fiskerinæringen. Et resultat av dette arbeidet var Finotro A/S (St.prp.nr.77 1950). Selskapet 

overtok anlegg som statens hadde under arbeid i Båtsfjord og Honningsvåg mfl og 

produserte blant annet dypfryste filetprodukter, en nyvinning innen produksjonsteknologi. 

Findus fikk ikke plass i Finotro-kjeden. Findus ble overtatt av A/S G. Robertson (Bergen) og 

B. Heide (Kristiansund) i 1951, overtatt av Heides i 1954 og senere solgt til Nestlé. 

 

4-mils fiskerigrense ble godkjent av Haag-domstolen i desember 1951,12-milsgrensa kom i 

1961 og 200-mils økonomisk sone kom i 1976. 

 

10 1947-1954 Fiskeristatistikk, kapasitet: Oversikt over bruk og kapasitet 1951. 

Notat og brev fra Fiskeridirektøren: Bygging av fiskeindustrianlegg 

1951 og 1954. Fortegnelse over godkjente fiskekjøpere fra Kiberg 

til Mehamn 1947. Sluttkvantum vårfiske 1951, 1952 og 1953. 

Avisutklipp 

10 1984 Fiskebruk: Notat vedtekter til bygningslovens paragraf 117 om 

fiskebruk 1948. Brev og notater om størrelse på trehus 1947-1948. 

Bilde av fiskebruk (pakkhus) Wilsgård, Mehamn samt tegning. 

Brosjyre Findus 1959 og utklipp. Sak 20/1960 fylkestinget: 

Innstilling fra utvalget for kystproblemene i Finnmark. Brev 

rasjonalisering av fiskeproduksjon 1957. Brosjyre krav til fiskebruk. 

Hefte tilvirkningsredskaper utgitt av fiskeridirektøren 1948. Notat 

om fiskebrukenes vannbehov 1948. Avisutklipp. Brev 

(Fylkesmannen i Finnmark, Nestlé-Findus) og kladd (1) 

 

10 1984 Fiskebruk: Lister over produksjonssteder 1947. Tegninger 

sløyeskur 1947, nothjell 1950 mv. Planer og fasader pakkhus 

1952. Notat 1947 til arkitektkontor om krav til fiskebruk og 

bemerkning til brosjyren. Statistiske beregninger av 

trekonstruksjonene for pakkhus 1947. Tegninger av pakkhus, 

sløyehus Båtsfjord 1952, situasjonsplan, forslag til fiskebruk 1948, 

sløyeskur 1947 

11 1932-1955 Trandamperi: Rundskriv og instrukser 1949. Tegninger forslag til 

trandamperi/tranmeieri 1947. Fiske- og servicestasjoner 

(Egnebuer, rorbuer): Avisutklipp 1948. Avskrift av brev fra 

departement og notat 1949 om regler for nedskrivningsbidrag. 

Ferskvannsfiske: avisutklipp 1960. Notat tiltak for økning av 

ferskvannsfisket i Finnmark 1955. Finotro A/S: Utklipp 30-

årsjubileum. St.meld.nr.36 (1955) A/S Finnmark og Nor-Troms 

fiskeindustri. St.prp. nr.1 (1932) om landsplan for kjøleanlegg mv. 

og nr.77 (1950) om bygging av fiskeindustrianlegg. Tegninger 

arrangementskjema for produksjonsanlegg 1946 
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11 1983-1985 Sild og lodde: Sildoljeindustri – tabell fiskebruk. Rapport 

Loddeutvalget 1957. Foto og tegninger av fiskebruk og notgjeld. 

Tegninger fylkesarkitekten i Vadsø av egnebuer A-G 1951 og 

planer. St.meld. nr. 101 (1954) Framtidig behov for fiskeindustri. 

Fiskeridirektøren: Utbyggingsprogram for Nord-Norge 1949. A/S 

Njord Øksfjord: Kopi av årsberetninger 1944-1963. Avisutklipp. 

Brev (Voldnes, AS Denofa og Lilleborg fabrikker) og kladd 

11 1983 Samvirkebruk: Artikkel «Fiskersamvirke» av Fiskeriinspektør Aksel 

Næss 1952, Kart/tegninger av fiskersamvirkelag i Kvalsund 1950 

og Skjervøy 1946, Notat om utbygging 1951, avisutklipp 1951-

1954. Hjellebruk: Reglement for utleie, tegninger, rundskriv, 

notater om hjelleplass og regulering 1947-1951, avisutklipp 

fotominner 1983. Notater og kladd kapittel  

12 folio Ror- og egnebuer (servicestasjoner): Korrespondanse og rundskriv 

om forslag til typetegninger for Finnmark. Tegninger og 

situasjonsplaner, forslag til helseforskrifter for bygging og 

innredning 1948-1952. Artikkel 1945 «Rorbuene et nord-norsk 

byggeproblem. Helseforskrifter for fiskevær 1954. Avisutklipp 1979 

12 1938-1957 Ror- og egnebuer: 1948-1951 Korrespondanse om behov, 

oppføring og nedskrivningsbidrag. 1951-1957 Rundskriv, tegninger 

og regler for støtteordninger. Typetegninger for ror- og egnebuer 

med beskrivelse 1938-1939 

033 1947-1979 folio Regionale synspunkter vedrørende fiskeriene i Finnmark: 

Innstilling om reisning av allsidig fiskeriforedlingsanlegg I Finnmark 

og Nord-Troms 1947. Notater til fylkesmannen 1952: «Nord-

Norgeplanen og kystenes problemer» og «Utbyggingsprogrammet 

for Nord-Norge». St.meld.nr.40 (1977-74) FN-konferansen om 

havets folkerett. Fylkesplan 1980-83 Fiskerinæringen, kart nr.5. 

Oversikt over fiskefelter. Kart fiskebankene i Barentshavet, Vardø 

herred 1947. Kart fiskebankene utenfor Finnmark. Opplysninger 

om forskjellige forhold i 8 byer og fiskevær. St.prp.nr.70 (1978-79) 

om avtale mellom Norge og Sovjetunionen. Fylkestingsak 

nr.20/1960 Innstilling fra utvalget for kystproblemene i Finnmark. 

Avisutklipp 1947-1984. Kopi av artikler. Kladd kapittel, se lnr. 33 

12 1942-1954 Fiskeri: Fiskeridirektøren – bygging av fiskeindustrianlegg 1954. 

Notat videre utbygging, betenkning vedrørende utbyggingen av 

fiskerinæringen 1950. Reguleringsplan Vardø 1942. Fiskebruk, 

redskaper 1948-1953: Hefte tilvirkningsredskaper. Skisser. 

Avisutklipp. Utkast til kapittel  

12 1945-1962 Filetindustri (fryseri, kjølelager mv.): Innstilling om anlegg 1946. 

Notat og avskrift om kjøleanlegg og montering av disse. 

Prinsippskisse for fiskebruk med fryseri, tegninger 1952. 

Avisutklipp 1945-1962 

13 1949-1960 Fiskerihavner (forelesning på høgskolen høsten 1950): Teknisk 

ukeblad 1960 havnelaboratoriet. Notat/foredrag: «Hva er 

fiskerihavn?». Lister over litteratur/skrifter. Notat om byplanlegging 
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i Finnmark fiskeværet (1951). Avisutklipp 1949-1951. Sovjetnytt 

1980-tallet. Kladd og utdrag til foredrag 

13 1948-1980 Fiske: Trålere og fiskerigrensen: Avisutklipp 1960-1980. 

Fiskeridirektoratets småskrifter. Artikkel av C. J. Hambro. 

Fiskerivedtekter mv. 1941-1955. Div. fiskerispørsmål: Innst.S.nr. 

295 (1977-78) om langtidsplan for fiskerinæringa. Brev 

rasjonalisering av fiskeriproduksjonen 1957. Bygging av 

fiskeindustrianlegg 1954 av fiskeriinspektøren. Avskrift av 

reguleringsarkitekten i Øst-Finnmark om fiskeri og gjenreisning 

1946. Særutredning nr.8 av Rolf Thodesen: betraktninger om 

lønnsomheten. BSRs oversikt over ilandbrakt fisk 1935-1939 mv. 

1948. Brev 1960 stoff til byplan. Avisoppslag 1978-1982 

13 1945-1951 Fiske og fangst: Tegninger forslag til trandamperi 1947. Innstilling 

fra fiskeværskomiteen 1951. Naust: avisutklipp og utdrag av 

artikler 1945-. Rundskriv, notat forslag til typetegninger for 

egnebuer mv. 1949-1951 

 

Kapittel 12: Landbruk 

Distriktsagronomene var en del av Finnmarkskontoret og av den lokale 

gjenreisningsadministrasjonen. De hadde kontorfellesskap og nært samarbeid med 

distriktsingeniørene og distriktsarkitektene. Distriktsagronomene tegnet blant annet 

driftsbygninger (mer om distriktsagronomenes arbeidsområde, se instruks for 

Finnmarkskontorets distriktsagronomer 1946). Etter 1.juli 1947 overtok landbruksselskapet 

distriktsagronomene og kontoret i Vadsø ble utbygd. Fra 1946 fikk lederen av selskapet 

tittelen fylkeslandbrukssjef (tidligere landbrukssekretær). Distriktsagronomene ble etter hvert 

erstattet av herredsagronomer og fylkesagronomer. Tidligere landbrukssjef Artur Bartholsen 

har skrevet om gjenreisningen av jordbruket (i stensilform). «Finnmarken» har en artikkel om 

at denne historia burde bli trykt. Dancke benyttet seg av manuset i dette kapitlet. 

 

13 1985 Jordbruk: Hefte utgitt av Finnmarkskontorets landbruksavdeling 

1946: «Jordbruket i Finnmark og Nord-Troms. Gjenreisning og 

framtidsmuligheter». Avisutklipp 1982, 1949-1954. Avskrifter 1953 

og om husdyrhold 1949. Artikkel fjøsinnredning 1950. Melding fra 

fylkesgjenreiningsnemnda om registrering av behov for 

driftsbygninger 1950. Brev (Asbjørg, Vadsø) og utkast til kapittel  

 

14 1942-1959 Landbruksbygninger: Hefter og utdrag av artikler 1956-1959. 

Brosjyre/artikkelsamling. Avisutklipp 1942 

14 1984-1986 Landbruk: Avskrift finansiering av jordbrukets driftsbygninger 1953. 

Byggekostnader statistisk oversikt av husbanken 1951. Artikkel om 

jordbruket i Finnmark av fylkeslandbrukssjef G. Sigstadstø. 

Arbeidsbeskrivelse og masseberegning uthus. Instruks for 

Finnmarkskontorets distriktsagronomer 1946. «De råtne fjøsene» 

av Dancke brev til redaktør 1956. Boligaksjon for flyttsamene 

utdrag av st.prp.nr.1 tillegg (1959). Utkast til dyrkningsplan i 

Rotsidalen Kistrand 1953. Meieri: Melding fra fylkesagronom i 

fylkestingsforhandlinger 1948. Artikkel meieribruk i Finnmark, 
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produksjon og omsetning av melk i Finnmark i 1945. Avskrift 

melkeomsetning i Øst-Finnmark 1947. Avisutklipp 1948-1949. 

Kladd brev (Knut Furu, Trygve). Utkast til kapittel, mottatt notat og 

beretning om fellesfjøs (blant andre Skjalg Slettjord) samt 

avisutklipp1947-1949, 1980 

14 1983-1984 Landbruk. Slaktehus: Innstilling om godkjente slaktehus 1951. 

Ot.prp.nr.34 (1955) lov om slakterier mv. Brev 1953 om bygging av 

slakterier, Notat D. Töwder (utredning) om utbygging av slakterier 

og fryserier for landbruksformål 1953. Innstilling Nord-Norgeplanen 

slakteriutvalget 1953. Avisutklipp 1950-1986. Brev (Hilmar Nordli, 

Nord-Norges salgslag) og orientering om S/L Nord-Norges 

Salgslag  

14 1983-1985 Reindrift. Reingjerde: Kart, konvensjon mellom Nord-Norge og 

Finland, St.prp.nr.85 (1952) og Ot.prp. nr.50 (1961-62). Fylkesplan 

1980-83, kart nr.2: Reindriftsnæringen, militære skytefelt, 

fritidsboliger 1979. «Reindriftsnytt». Fylkestingsforhandlinger sak 

1958 melding om administrative forhold i reindriften og sak 46/57. 

Avisutklipp 1949-1956, 1985-1986, artikler. Innstilling om 

reindriften i Finnmark fylke 1952. Brev (Ole Jacobsen, Vadsø, 

Harald Alstad, Reindriftsagronomen i Øst-Finnmark, Artur 

Bartholsen) og informasjon til kapittel  

 

Kapittel 13: Gjenreisning av skolene i Finnmark  

Finnmarkskontoret sto for den provisoriske byggingen av skolene og det ble opprettet 

midlertidige skolekretser i nærheten av barnas bosted. Skoledirektøren la fram en fullstendig 

plan for gjenreisning av skoleverket på fylkestinget i Vardø i juli 1946. Etter anmodning fra 

fylkesmannen oppnevnte Kirke- og undervisningsdepartementet et «Utvalg til forberedelse 

av gjenreisningen av skolehus og skoleinternater i Finnmark» som senere ble til 

«Planutvalget for skolebygg i Finnmark». Fylkesarkitekten tegnet småskolene, «Smalfjord-

typen» (et resultat av manglende arkitekthjelp der det ikke fantes privatpraktiserende 

arkitekter i fylket). De større anleggene ble tegnet av privatpraktiserende. Internatene 

(statsinternatene) ble oppført med statlige midler. 

 

15 1954 Naturfag (fysikk, kjemi): Undervisningsrådets serie av tegninger for 

innredning av naturfagrom. Kompendium Kungl. 

Skolöverstyrelsen. Brev til fylkesarkitekten 1954 

15 1936-1957 Skolebygning (møte i Oslo høsten 1950): Rundskriv fra 

skoledirektøren 1947. Program for gjenreisning av skoler. 

Avisutklipp og kladd. Kroppsøvingsrom: Særtrykk 1955. Grimson 

reklame 1959. Korrespondanse skoledirektøren mfl. 1957. 

Oversiktskart gjenreisning av skoler i Finnmark 1951. Hefte: 

«Gymnastikklokaler og –redskap for landsskolen.» utgitt av Kirke- 

og undervisningsdepartementet i 1936. Hefter og brosjyrer over 

gymnastikkapparater 

15 1938-1958 Skolekjøkken: Skisser, prisliste 1958. Tegninger 1949. Hefte: 

«Skolekjøkkeners innredning og utstyr» utgitt av departementet 

1938. Kompendium: Undervisningskjøkkener 2, samlet av 
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Modellkomiteen. Allmenpraktisk rom, aktivitetsrom: Brev til 

fylkesarkitekten 1958. «Norsk skole»: Melding om forsøk i skolen 

1956-57, utgitt 1958. Krav ad Handarbeidskomiteen mv. 

1945/1955. Tegninger 

 

16 1941-1955 Skoler (arkitektur): St.meld. nr.55 (1948) om skolebygning. 

Statistikk 1941-42 skolevesenet i Norge. Avskrift fra departementet 

til fylkesmannen og gjenreisning av skolene i Finnmark 1951. 

Rundskriv 1950, 1959 med retningslinjer mv. Artikkel om 

enhetsskolen. Skoleinternat reklame. Skisser og tegninger over 

skoler og internat i Finnmark 1950-1954. Avisutklipp 1950-1955 

16 1946-1984 Skoler: Hall-skolen i Hammerfest – konkurranse, 

«Byggekunst»1951. Sak 22/1946 fylkestinget: Gjenreisning av 

skolevesenet. Artikkel F. Winsnes 1946. Ot.prp. nr.48 (1950). 

St.prp.nr.144 (1947) Provisoriske skoler og St.prp.nr. 89 (1948). 

Innst.S.nr.201 (1948). Foto oppføring av skole, prototype 3 stk. 

Tegning, rundskriv og avisutklipp 1959-1984. Utkast til brev 1963 

16 1982 Skoler: Oversikt over gjenreisning av skoler og krigsskadde skoler 

i Finnmark 1951. Rundskriv fra departementet 1950-1951. 

Typeplaner for skolehus i bygdene utarbeidet av 

Typeplankomiteen 1946. Avisutklipp 1949, 1981. Korrespondanse 

med skoledirektøren 1961-1970. Forespørsel fra en tidligere 

kollega om stoff til oppgave 1963. Særtrykk 

fylkestingsforhandlinger 1962, sak 53: Innstilling til 

lærerskoleutvalg. Fylkesplan for 9-årig grunnskole 1959. 

Brev(Skoledirektøren i Finnmark)/uttalelser/oversendt stoff til bok 

1982: Melding om grunnskolen i Finnmark 1981-82, oversyn over 

grunnskolen 1971/72-1981/82, oversikt gjenreisning av skoler i 

Finnmark 

 

17 1986 Skoler: Regninger og spesifikasjoner over Nuvsvåg skole og 

internat 1952. Tegninger Masi internat 1954. Internat i Finnmark 

typetegninger. Foto: 2 bilder av skole/internat. Tegninger Smalfjord 

1951. Brev om internater i Finnmark 1960. Artikkel. 

Korrespondanse og oversikt over skoleinternater i Finnmark 1956. 

Avisutklipp 1950, 1985. Brev (Skoledirektøren i Finnmark) 1986  

 

Kapittel 14: Kirkelig gjenreisning 

Fylkesprost Alf Wiig opprette i 1945 et kontor for den kirkelige gjenreisninga i Tromsø. 

Finnmarkskontoret sto for den provisoriske kirkehusbygginga. Fylkesprosten hadde den 

7.mars 1946 en plan for den kirkelige gjenreisninga. Kirkedepartementet oppnevnte ei 

«Nemnd for gjenreisning av prestegårder og kirker i Finnmark» etter forslag fra fylkesmann 

Gabrielsen og med Gabrielsen som formann. 

17 1982-1985 Kirke: Vigsling av Vadsø kirke 1958. Oversikt nyreiste (ikke 

krigsskadde) kirker og kapeller i Finnmark. Tabell kirker, kapeller 

og prestegårder i Finnmark 1945-60. Oversikt over 
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prestegjeld/prosti med kirker og kapeller – når oppført mv. 

Fylkestingssak 23/1946: Gjenreisning av kirker og prestegårder. 

Rundskriv og brev og gjenoppbygging av krigsødelagte kirker i 

Finnmark og Nord-Troms 1949-1952 (finansiering, oversikter og 

fortegnelser). Artikler. Avisutklipp 1949, 1981-1982. Oversikt over 

arkiv i Stiftsdireksjonen i Tromsø og kilder 1982. Kladd til brev 

(Rolv H. Jensen) og kapittel  

 

Kapittel 15: Sykehus, sykestuer mv. 

De første planene for sykehusene i Hammerfest, Vardø, Vadsø og Kirkenes forelå på 

fylkestinget i 1946. St.meld.nr.19 (1948) dreide seg om permanente sykehus i Finnmark. I 

1953 vedtok fylkestinget å opprette egen direktørstilling for I/S Finnmarkssykehusene som 

skulle ha som hovedoppgave å gjenreise sykehusene. Anders Aune ble ansatt som 

sykehusdirektør i september 1954 og var i stillingen til april 1960. Arne Wulff overtok etter 

Aune. Stillingen ble senere omgjort til fylkeshelsesjef. 

 

Sykestuene ble de driftet av kommuner i samarbeid med lokale sanitetsforeninger samt 

forskjellige private organisasjoner som Røde Kors, Finnemisjonen mfl..  

 

17 1984-1985 Kap.15 Sykehus: Betania, Alta: Artikkel om Alma Halse og 

minneord, og Betania. Fylkestingsforhandlinger 41/1960 Betania 

pleiehjem – garanti for lån. Sykehjem: Foto 2 stk. fra sykestue 

Mehamn 1954. Røde kors sykestue: Kopi av beretninger 1945-

1949 om hjelpen til Finnmark. Notat provisoriske helsebygg 1955. 

Rundskriv sosialdepartementet 1945. Brev fra fylkeslegen 1953: 

Isolater for sinnsyke i Finnmark og tegninger Gaustad. 

Badstusaken: Beretninger 1942-1972 fra Norsk Folkehjelp. 

Særtrykk Tidsskrift for legeforeninga 20/1964: Dødfødsler og 

dødsfall 1. leveår i Finnmark av Øyvind Jonassen. Innstilling fra 

Helsekomiteen 1953. Brosjyrer på samisk om mor/barn, mat og 

helse og skjermbildefotografering 1968-1971. Avisutklipp 1982-

1986. Brev (Johs. Ramsdal, Arne Wulff, Betania sykehjem, Norges 

røde kors, Norsk folkehjelp) og utkast til kapittel 1984-1985  

 

18 1948-1958 Kap.15 Sykehus: Medisinske anstalter. Generelt: Tidsskrifter og 

meldinger om konkurranse og bygg 1948-1958 

18 1984-1985 Kap.15 Sykehus: Helsetjeneste, sykehus: Romprogram for 

Jansnes pleiehjem for sinnslidende i Talvik – brev og 

plantegninger sosialdepartementet 1955. Rundskriv om 

godkjenning av pleie- og rekonvalesenthjem 1949. St.meld.nr.19 

(1948) om sykehusforholdene i Finnmark, Avisutklipp 1982. Brev 

og utkast til kapittel 1984. Helsevesen: Særtrykk legeforeningen 

1961: Legedistriktene i Finnmark av Øyvind Jonassen, Vadsø. 

Folketannrøkta: Veiledning for innredning og utstyr mv. 

Sosialdepartementet 1950. Sykehus: Korrespondanse med 

sykehusdirektør Arne Wulff i Vadsø 1984. Barnevern: 
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Retningslinjer for tilsyn av barneverninstitusjoner 1952. 

Typetegninger barnehager 1953. Avisutklipp. Brev 1985. 

Gamlehjem: Skisser og tegninger Vardø 1950, Vadsø 1953. De 

gamles helsekomite: Rundskriv om bygging 1958 

 

Kapittel 16: Hoteller, fjellstuer mv. 

Finnmarkskontoret bygde provisorier. Permanent bebyggelse ble ledet av Hotell- og 

Turistdirektoratet, Inspektoratet for Nord-Norge (samferdselsdepartementet). Inspektoratet 

ble ledet av Astri Tonberg (fra 1.januar 1946). Fra 1.juli 1948 ble det etablert et kontor i Alta. 

18 1981-1984 Kap.16 Turist- og reiseliv: Fjellstuer og hoteller: Rundskriv 1946 

om hotellbygg. Skriv 1976 utarbeidet for Ressursutvalget for 

Finnmarksvidda 1978/77. Gjenpart av artikkel: Hoteller, 

gjestgiverier, fjellstuer og andre herbergebedrifter i Finnmark. «Før 

evakueringa i 1944 og 10 år etter» jubileumsskrift. Vedlegg til 

«Finnmarken» 1984: Ferie i Øst-Finnmark. Artikler: Statens 

gjestestuer i Finnmark og Turisme, næring i nord mv. Avisutklipp 

1946, 1982. Brev (Astri Tonberg, Alta, Einar Skohus, John Platou), 

kladd og utkast til kapittel 1981-1984  

 

Kapittel 17: Idrett og kultur 

I forbindelse med Finnmarkskontorets velferdsarbeid ble byggingen av samfunnshus 

aktualisert. Velferdssekretærene og reguleringsarkitektene ble pådrivere i utbyggingen av de 

provisoriske samfunnshusene. I 1950 ble det bevilget penger til arbeid med virksomhet 

drevet av sosiale, politiske og kulturelle ungdomslag. Statens Ungdoms- og Idrettskontor 

(STUI) ble opprettet for å administrere fordelingen. 15.desember 1950 kom rundskrivet «Om 

samordning av idretts- og annet ungdomsarbeidet og reising av samfunnshus» som satte 

rammene for hvem som skulle få tilskuddet 

 

På fylkestinget i Tana 1949 ble det oppnevnt et fylkeskommunalt utvalg for idrettsanlegg, 

omdøpt til Finnmark fylkes idrettsnemnd i 1953. Fylkesarkitekten ble valgt til formann i 

nemnda. Det ble bestemt at det skulle utarbeides en «Generalplan for idrettsanlegg i 

Finnmark». 

 

18 1984 Kap.17 Idrett og kultur: Svømmehall: Oversikt utbygging 1960. 

Hefter: Idrett som samfunnssak 1953 og om vedlikehold av baner. 

Tegninger idrettshus, garderobe, skibakke 1950-1952. Grunnregler 

om frivillig skyttervesen 1952. Rundskriv om samordning og 

utbygging 1950 og 1955. Brev med vedlegg kart 1950 som viser 

oversikt over tildelte tippemidler 1950. Kladd 

 

19 1984 Kap.17 Idrett og kultur. Samfunnshus: Oversikt over 

forsamlingshus i Finnmark 1957. Plantegning Austertana 

samfunnshus 1958. Brev (Leif Wold-Karlsen), kladd og utkast til 

kapittel 1984 (1)  
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19 1946-1959 Kap.17 Idrett og kultur. Samfunnshus: Referat møte med statsråd 

Holt om samfunnshus 1946. Notat om samfunnshus i Finnmark og 

Nord-Troms 1946. Skallelv samfunnshus: Avisutklipp 1950. 

Tegninger 1947-1949, 1959. Rundskriv 1950-1959. Avisutklipp 

1946-1957. Protokoll fra møte i Boligdirektoratet (BD) 1946. Notat 

om provisorisk samfunnshus 1947. Korrespondanse og notat 

1946-1954. Mehamn samfunnshus: Korrespondanse om 

provisorisk samfunnshus 1946-1950 (2) 

19 1949-1959 Kap.17 Idrett og kultur: Samfunnshus: Tegninger av 

fylkesarkitekten 1951-1959. Artikler. Brev 1949 fra P. Holt om 

samfunnshus i Finnmark. Avisutklipp 1946-1949. Skrift 

«Byggmästaren» 1949: Community Centre. Stønader til 

samfunnshus 1950-1955. Rundskriv (3) 

 

Kapittel 18: Andre offentlige anlegg 

Fylkesgjenreisningsnemnda hadde en sentral rolle i oppbyggingen av den kommunale 

gjenreisningsadministrasjonen. Nemndas ingeniørkontor var kjernen i administrasjonen med 

ansvar for å gi bistand til bygging av kommunaltekniske anlegg, prosjektering av vannverk, 

informasjon og rettledning om vann- og kloakkarbeider mv. Finnmarkskontoret sto for den 

provisoriske gjenreisninga av kraftforsyninga i 1945 deretter overtok Finnmark fylkes 

elektrisitetsforsyning. 

 

19 1985 Kap.18 Kommunale og fylkeskommunale anlegg: Korrespondanse 

med vedlegg: Foto politimesterboligen i Kirkenes. Artikler og 

informasjon om Finnmark fylkes elektrisitetsforsyning 1947 og 

1963. Hefte og oversikt over vannforsyningsforholdene i Finnmark, 

fylkestingsforhandlinger sak 48/1958. Kladd og utkast til kapittel 

19 1985 Kap.18 Statlige, kommunale og fylkeskommunale anlegg:  

  Vannverk – Herredshus, en orientering utarbeidet av Norges 

herredsforbund. Fylkestingsforhandlinger 48/1950 om 

vannforsyningsforholdene. Vannverk i Finnmark – en oversikt over 

ferdige og gjenstående anlegg. Kapitalbehov.  

  Kraftforsyning: Utbyggingsprogrammet for vannkraft i Finnmark – 

forslag Vassdrags- og elektrisitetsforsyning, uttalelse fra 

fylkesrådet, orientering fra Kontoret for områdeplanlegging 1950. 

St.meld. nr.7 1947 om innstilling fra elektrisifiseringsnemnda. 

Foredrag Olav Fjalestad. Utredning om kraftforsyninga i Finnmark. 

Avisartikler 1947-1948. Artikler. Brev (Repvåg kraftlag), kladd og 

utkast til kapittel 

 

Kapittel 19: Industri, håndverk, handel 

Kontoret for områdeplanlegging (trådte i virksomhet i 1953) og Utbyggingsfondet for Nord-

Norge skulle stimulere til næringsvirksomhet i nord. I 1955 fikk industridepartementet stilt til 

disposisjon 10 millioner kroner av Marshallshjelpens midler for å foreta geologiske 

undersøkelser i Finnmark. 
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20 1982 Kap.19 Industri, håndverk, handel: Artikler om handelen i Nord-

Norge. Generalplan for Alta – ajourføring av detaljhandelen i Alta. 

Avisutklipp 1982. Utkast til kapittel (1) 

20 1955-1958. Kap.19 Industri, håndverk, handel: Rapport om bergverk og 

industri 1955 fra Finnmark fylkes særutvalg. Brev og rapport om 

Nefelinsyenitt på Seiland 1954. Notat til fylkesmannen om 

utbyggingsprogrammet for industri. Informasjon om 

næringsoversikt for Nord-Norge (2) 

20 1951-1971 Kap.19 Industri: Aksjonsprogrammet for Nord-Norge. Foreløpig 

oversikt over industritiltak 1951 (merket fortrolig) og om 

investeringer 1951. Artikler om utbyggingsfondet for Nord-Norge 

og om yrkesopplæring. Avisartikler 1961-1962 og 1981-1982. 

Bidjovagge: «Sagat» 1970,1954 avisutklipp, St.prp.nr.129 (1955) 

og nr.94 (1967-68). Notat om utskipningshavn 1953 og om 

vegprosjekter. Artikler «Byggeindustrien» 6/69. Notat til 

Finnmarkskontoret. Rapporter om bergverksforekomster 1951. 

«Norges industri» 1958 Nord-Norge-nummer (3) 

20 1947-1953 Kap.19 Geologi: Malm- og mineralforekomster i Finnmark 1951. 

Bergverksdrift og malmundersøkelse (fortrolig). Avisutklipp 1947-

1953 

 

Kapittel 20: Samferdsel 

20 1984-1985 Kap.20 Samferdsel: Havnedirektørens foredrag 1953: 

Havneutbygging og vannforsyning i fiskevær. Avisutklipp 1948-

1949 og 1982-1985. Korrespondanse med Bjørkli med tilsendt 

vedlegg: Oversikt over krigsskadde fyrlykter. Korrespondanse med 

Finnmark fylkesrederi med tilsendte vedlegg: Rutehefte 1985. 

St.prp.nr.81 (1948) om lån til Finnmark fylkesrederi og ruteselskap. 

Rutebiler: Artikler om vegvesenet og kommunikasjoner i Finnmark. 

Særutredning om rutebiltrafikken i Nord-Norge, en foreløpig 

undersøkelse. Rutebilstatistikk for 1947, 1949. Kladd og utkast til 

kapittel 

20 1982 Kap.20 Samferdsel – generelt: Artikkel: Oversikt over 

kommunikasjonsforholdene i Finnmark av samferdselskonsulent 

Leif Hauge. Foreløpig uttalelse fra rasjonaliseringskomiteen for 

kommunikasjonene 1953 (nedsatt av samferdselsnemnda i 

Finnmark). Utbyggingsprogram for Nord-Norge 1951 og 1954. 

Tidsskrift 1971 «Samferdsel, transport» Kommunikasjonsplan for 

Finnmark. Korrespondanse/notat 1982 med vedlegg NOU: 

Utbygging og drift av norske havner 1976: 13. Kladd 

 

21 1945-1984 Kap.20 Samferdsel. Jernbane: Avskrift Norges statsbaner 

utbyggingsprogram for Nord-Norge 1951. Avisutklipp 1945-46, 

1956. Skisser og kart 1945. Fly: Avisutklipp 1961, 1980. 

Hurtigruten: Avisutklipp 1959, 1979-1984, St.meld. nr.19 (1978-79) 

om hurtigruten Bergen-Kirkenes, posisjonsanviser sommerutgaven 

1960, NOU 1976: Hurtigrutens framtid. Veger og ruteforbindelser 
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1947. Forslag til turistplan for Finnmark. Analyse av 

fraktsatsutvikling for skip og jernbaner 1935-1948. Kladd 

 

Kapittel 21: Tre stammers møte 

21 1951-1957.1981 Kap.21 Tre stammers møte: Samer – generelle spørsmål: 

Korrespondanse om problemet om samiske spørsmål 1956-1957. 

Innbydelse til Nordisk konferanse i Karasjok1956 med innlegg om 

utnytting av naturressurser og rettigheter. D.S.U. hilsen: Skoleblad 

for den samiske ungdomsskole 1956. Sami særvi-samisk selskap: 

Beretning 1951-53, 1953-55. Avisutklipp 1947-1954, 1981 (2) 

21 1949-1975 Kap.21 Samer – generelle spørsmål: Avisutklipp 1949-1985. 

Oversikt over bosetting, Tromsø museum. Oversikt over 

kommuner og antall samer, kladd. Utbyggingsprogram for indre 

Finnmark (hefte 1950-tallet). Sak 43/1958 fylkestinget: Melding om 

Samisk råd og forslag til endring av rådet. St.meld.nr.13 (1974-75) 

Om en aksjonsplan for de sentrale samiske bosettingsområder. 

Hefte: Vedtekter for NSR. Artikler, postkort, brosjyrer. Beretning fra 

styret i Samisk selskap, Oslo 1966-68. Avskrift sammendrag 

(ukjent opphav) (1) 

21 1949-1983 Kap.21 Samepolitikk: Avisutklipp 1979-1983, 1957-1979, 1949. 

«Sagat» 1968 og 1969 utgaver. NSR: Landsmøteprotokoll 1978. 

St.meld.nr.66 (1981-82) Om Norsk sameråds virksomhet i 1980. 

Innstilling fra komiteen til å utrede samespørsmål, 1959 

 

22 1979-1981 Kap.21 Alta, elt. og samene: Avisutklipp og aviser om Alta-

aksjonen og samenes rettigheter 1979-1985. Avisutklipp 1970 om 

kraftplanene som truer Masi. Alta Magasinet: Informasjon om 

utbyggingen av Alta-Kautokeino vassdraget, utgitt av 

Folkeaksjonen og Miljømagasinet. NOU 1980:53: Vern av 

urbefolkninger. Årsmelding 1980-1981: Oslo Samiid Sær‘vi og 

innkalling til møte med saksliste 1981. Artikler 

22 1974-1977 Kap.21 Samer-«Sagat»: «Medlemsbok» kontingent NSR 1977-. 

Hefte: Vedtekter samisk avis A/L «Sagat», 1974. «Sagat» juni 

1976. Brev om tegning av andeler til fylkesreguleringsarkitekten i 

1956. Brev «Sagat» fyller 20-år i 1976. Vedlegg til «Sagat» om at 

avisa/bladet fyller 25-år 

22 1938.1951-1984 Kap.21 Skoltesamer: Avisutklipp fra «Sagat», «Aftenposten», 

«Finnmarken», «Sør-Varangers avis» 1951-1984. Artikkelserie av 

Ørnulf Vorren 1979 om østsamene. Kvener: Avisartikler 1980-

1982, 1968, 1938. Artikkelserie av Hans Kr. Eriksen 1968: Da 

kvenene kom 

 

Kapittel 22: Dagligliv i Norden 

Med utgangspunkt i et forslag fra Sigrid Helliesen Lund (aktiv i motstandsbevegelsen, leder 

av Fredsvenners hjelpetjeneste i Finnmark, øyenvitne til ødeleggelsene i 1945 og skrev 

reportasjer i tidsskriftet «Kvinnen og tiden», mv.) tok statsråd Peder Holt initiativ til å danne 
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en velferdsorganisasjon ved årsskiftet 1945/46. Velferds-/sosialsekretærene fikk mandat 

knyttet til sosiale og kulturelle oppgave og ble underlagt Finnmarkskontoret. 

Velferdsavdelingene tok initiativet til den første gjenreisningsturneen juni 1946: 

Studieteaterets «Byen vår» under ledelse av Jens Bolling.  

 

Sosialsekretærfunksjonen ble nedtrappet i 1948 og helt avviklet i 1950. Lokale konsertbyråer 

overtok formidlingsvirksomheten. Aktiviteten økte ettersom samfunnshusene reiste seg. 

Tidligere velferdssekretær i Vadsø, Leif Wold-Karlsen, skrev avsnittet om velferdsarbeidet. 

 

22 1982-1985 Kap.22 Dagligliv i Norden: Kunst og kultur generelt: Avisutklipp 

1955, 1980-1983 deriblant tonedikt om Finnmark av Isak Saba, om 

Savios arbeider, om Riksteateret. Postkort. Velferds- og 

sosialsekretæren: Korrespondanse med Leif 1982-1985 og utkast 

til kapittel med tilbakemelding, kopi av artikkel 1946: «Sannheten 

om Finnmark» om forholdene i 1945 skrevet av Sigrid Helliesen 

Lund i tidsskriftet « Kvinnen og tiden». Brukt stoff (Leif): Møte om 

velferdstiltak 1946, melding fra Finnmarkskontorets velferdskontor. 

Korrespondanse med Oddlaug Andersen og Thorvald Andersen 

1985 

22 1945-1960 Kap.22 Riksteater: Riksteaterets beretning 1949-50, 1953-54. Brev 

til Dancke 1949. Riksteaterets høstturne 1960. Hefte teaterlokalet 

en rettledning. Innstilling fra Riksteaternemnda 1946. Ot.prp.nr.48 

(19489) Om lov om Riksteateret. Teatervirksomhet i Nord-Norge: 

Foreløpig rapport (1958). Avisutklipp 1947 

 

Kapittel 23: Kostnader og økonomi 

23 1984-1985 Kap.23: Hva kostet gjenreisningen?: Kontoret for 

områdeplanlegging: «De skattefrie avsetninger i Finnmark fylke 

1952/53, 1953/54, 1954/55» samt «Økonomisk oversikt 1960 for 

Finnmark». Finnmark under utbyggingsprogrammet for Nord-

Norge. Korrespondanse med fylkesmann Anders Aune mfl. 1984-

1985. Sak 21/1947 i fylkestinget. St.meld. 87 (1966-67) Om 

distriktsplanlegging. Rundskriv fra fylkesmannen i Finnmark. 

Historisk statistikk 

23 1985 Kap.23 Hva kostet gjenreisningen? Korrespondanse med Einar 

Fjelldahl (tidligere ordfører i Loppa) 1985 med tilbakemeldinger og 

vedlegg. Notat: Innstilling til Kommunalkomiteen 1948 (til 

St.meld.nr.63 1948). Kladd 

 

Kapittel 24: Den offentlige debatt 

Ved Kgl.res. av 31.august 1945 oppnevnte regjeringa informasjonstjenesten 

«Opplysningskomiteen for gjenreisningsarbeidet». De utga en rekke skrifter om 

gjenreisningsspørsmål. Det ble laget kortfilmer og det med arrangert konferanser og 

informasjonsmøter. Flere institusjoner og organisasjoner utga sitt eget blad:  

 «Byggekunst» (Arkitektenes tidsskrift), «Teknisk Ukeblad» (Ingeniørenes organ), 

«Gjenreisningsnytt» (Gjenreisningsdirektoratet), «BD-orientering» og heftet «Reconstruction 
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og Norway» (Boligdirektoratet), «Gjenreisningen» og «Gjenreisningens skissebok I og II og 

«Jordbruket i Finnmark og Nord-Troms» og «Presseklipp» (Finnmarkskontoret) mfl. 

 

Vinteren1945/46 hadde NRK 11 programmer med «Nord-Norge skal gjenreises». 

 

23 1945-1982 Kap.24 Diskusjoner i presse og kringkasting: Informasjon og 

propaganda: Beretning fra Opplysningskomiteen for 

gjenreisningsarbeidet 31.aug.-31.des.1945. Hefter om 

boligreisningen 1945-1946. Avisutklipp 1945-1947. Artikler og 

foredrag 1945. Journalister og delegasjoner: Artikler og foredrag 

1946, avisutklipp 1948-1950, 1961, Godtemplarbladet 1946 

(offisielt organ for Norges Storlosje) – Finnmarksnummer  

23 1971-1982 Tilbakeblikk: Avisutklipp og artikler 1979-1982, 1971 

23 1945-1952 Presseklipp 1945-1952 Kritikk av gjenreisningen. 

Finnmarkskontorets informasjonskontor 1946 med utdrag fra nord-

norske aviser. Artikler om temaet. NRK- opplysningsavdeling. 

Hefter Nord-Norge skal gjenreises 1945/46 

 

24 1947-1950 Protokoll med avisutklipp 1949-1950. Gunnar Fjermeros, 

distriktsarkitekt 4.distrikt, Honningsvåg: Innlegg til Vest-Finnmark 

Arbeiderblad 1947-1948 

 

 

Kommunedel av «Opp av ruinene» 
Trond Dancke skaffet seg kontakter i alle kommunene hvor han sendte ut skjemaer med rom 

for utfylling av opplysninger om kommunen 1945-60 og om anlegg bygget i 1945-60. I tillegg 

sendte han utkast til manuskript og ba om tilbakemeldinger, noe han fikk. I tillegg fikk han 

tilsendt kopier av beretninger og offentlige dokumenter fra tidsrommet. Store deler av dette 

arkivet består av avisutklipp av stedene. Han abonnerte på «Finnmarken», «Sagat» og 

«Sovjet-nytt» (utgitt av presseavdeling ved Sovjetunionens ambassade i Norge). Det er en 

overvekt av utklipp fra disse avisene.  

I tillegg til «Opp av ruinene» preges arkivmaterialet som er ordnet kommunevis, også av at 

Dancke har fått i oppdrag å skrive en artikkel til et hefte. Oppdragsgiver var Fortidsvernets 

avdeling i Finnmark ved Anne Merete Knudsen, Alta. Artikkelen skulle handle om den første 

norske bosetting og kolonisering langs finnmarkskysten, fraflytting mv. Planene var å 

utarbeide 3 kart: 1. fast bosetting på slutten av 1500-tallet 2. fiskebruk og fiskekjøpere 

omkring 1950 3. bosetting (fiskevær) i dag. I denne forbindelsen sendte han ut forespørsler 

til tidligere kontakter og til ordførere/kommuneadministrasjon for å opprette nye kontakter. I 

materialet finnes kopierte kart over kommunen med småsteder og en egen skisse med 

avmerking av folketall etter folketellingene 1950. Det er ikke noen spor etter artikkelen i dette 

materialet. 

 

Mappe over Vardø by mangler. 
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Nord-Troms, Alta 

24 1982-1988 Nord-Troms, Alta: Korrespondanse med Kirsten Sand og Dag 

Rognlien. Tegninger/skisser og rapport fra Kirsten Sands 

boligundersøkelse i Nord-Troms og Alta august-oktober 1945. 

Kvænangsbefolkningens klage til oberst Munthe Kaas om tyske 

krigsfanger. Kontoret for områdeplanlegging i Troms: 

Gjenreisningskommunene i Nord-Troms (kompendium). BSR: 

Statistiske opplysninger om brente deler av Nord-Troms. 

Korrespondanse om reguleringsarbeidet 1945-1957. Avisutklipp 

1951. Foto: Alteidet (Wilse) 

 

Berlevåg kommune 

24 1985-1988 Berlevåg kommune: Korrespondanse med Odd Skanke med 

kommentarer til manuskript til bok. L‘Orangs hovedfagsoppgave 

om gjenreisninga med oversendelsesskriv. Hefte: Berlevåg 1800-

1950, utgitt av oppmålingssjef Johan Skaar. Avisutklipp 1970-

1991. Artikler mv.(1) 

24 1985-1988 Berlevåg kommune (2) 

 

 

Båtsfjord kommune 

25 1982-1985 Båtsfjord kommune: Korrespondanse med Arne Rasmussen, 

ordfører Arne Gundersen (1982), Randi og Torstein Olsen. Notat 

og rapporter fra Anders Aunes besøk i Syltefjord 1971. 

Kart/stedsplan for Syltefjord og st.prp.nr.67 (1950). Artikkel 

Hamningberg. Hefte: Båtsfjord kommune 1869-1969 100 år. 

Oversikt og orientering om Vardø herred 1946. Notat fra 

konferanse i Båtsfjord 1949 (Nesheim). Avisutklipp 1951, 1970-

1993. Foto 7 stk.(1) 

25 1982-1985 Båtsfjord kommune (2) 

 

Gamvik kommune 

25 1982-1985 Gamvik kommune: Korrespondanse med Ivar Thorstensen 

(rådmann), Gamvik formannskap ved Bj. Jensen, Bent Packness 

(arkitekt). Kart næringsgeografiske undersøkelser for 

Nordkynhalvøya herredene Gamvik og Lebesby. Tegninger 

byplanundersøkelser i Mehamn 1946 av Odvar Hedlund og foto 

stedsplanmodell og foto 2.stk.hus. Korrespondanse om 

stedsplaner 1948-1949. Kopi av protokoll for Skjånes kriseråd 

4.november 1944. Rettsavskrift av tyskernes overfall på Hopseidet 

5. og 6.mai 1945. Avisutklipp 1946-1956, 1973-1993 (1) 

25 1982-1985 Gamvik kommune (2) 
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Hammerfest kommune 

26 1982-1984 Hammerfest kommune: Korrespondanse med Arnljot Castberg, 

Torkil og Ranveig Bjerck (Ranveig var assistent ved Husbankens 

avdelingskontor i Hammerfest), Erling Jensen (ordfører), Halvor 

Brox, Bent Packness. Foto 2 stk. og 2 skisser fasade og interiør av 

administrasjonsbygg av Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap. 

Foto 1 stk. hus. Kopi av foto boligdirektoratets billedarkiv. Postkort 

1956: Sentrum, kaiområdet, Campingplass Storvannet. 

Turistbrosjyre og oversiktskart etter reguleringsplan 1951. Kopi av 

dagboknotater nedskrevet av Gustav Engedal. Utdrag fra 

Hammerfest tiltaksråds årsmelding og innstilling for 1948-1951 

(om lokaliseringsvilkår). Korrespondanse 1945-1947 om 

tomtefordeling og nye kommuneinndeling. Reguleringsplan for 

Hammerfest 1946. Avisutklipp 1945, 1979-1982. Postkort 13-14 

stk. Artikler mv.(1) 

26 1982-1984 Hammerfest kommune (2) 

 

Hasvik kommune 

26 1983-1985 Hasvik kommune: Korrespondanse med Hjalmar Jensen med 

beretning om gjenreisninga og evakueringa. Brev Bent Packness 

(arkitekt). Rapport fra arbeidsutvalget for Hamar og omegns 

Finnmarkshjelp (1957): «Gjenoppbygging av Sørvær i Hasvik 

1945-1956. Sørvær: Forslag til stedsplan 1946. Hasvik kirkested: 

Forslag til stedsplan 1948 og skisse til stedsplan 1951. Avisutklipp 

1947-1949, 1969-1972, 1982-1986, 1991-1993 

 

Karasjok kommune 

26 1983-1986 Karasjok kommune: Korrespondanse med Petter Nedrejord, Hans 

Rønbeck, Jon Fagerli. Brosjyre og postkort Karasjok gjestgiveri. 

Turistbrosjyre 1956 samt en nyere og kartguide. Kart/plan 

Karasjok 1946. Postkort 4 stk. Avisutklipp 1981-1985, 1990-1993 

 

Kautokeino kommune 

26 1983-1985 Kautokeino kommune: Korrespondanse med Reidar Erke, 

formannskap v/ordfører og G. Bøckmann (formannskapssekretær). 

Notat, avskrift, korrespondanse 1950. Foto 4 stk. Brosjyrer: Juhls 

sølvsmie, Kautokeino og turisthotellet. Avisutklipp 1946, 1985, 

1989-1993 

 

Kistrand (Porsanger) kommune 

27 1985/1992 Kistrand (Porsanger) kommune: Korrespondanse med Arvid 

Petterson, kulturkontoret, Porsanger formannskap og ordfører, 

John E. og Aslaug Lillelv. Brosjyrer Porsanger og Stabbursdalen. 

Foto 1 stk. Forslag til stedsplan 1948/1951. Postkort 1 stk. Skrift 

NGU (Norges geologiske undesøkelse): Beskrivelse til 
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kvartærgeologiske kart for Lakselv m/kart 1981. Pettersons 

hovedoppgave 1989: Gjenreisning av Porsanger 1945-1952. 

Avisutklipp 1950, 1981-1992 (1) 

27 1985/1992 Kistrand (Porsanger) kommune (2) 

 

Kvalsund kommune 

27 1982-1985/1992 Kvalsund kommune: Korrespondanse med ordfører (1992), Thoralf 

Skjeldnes, Ernst Hokland (ordførerkontoret). Skolehefte «Krigen i 

Kokelv. De som ble igjen, evakueringa, gjenreisninga» fortalt av. 

Emnehefte i «Skolenytt» 1976: «Kvalsund i krig». Kvalsundsang 

1954. Forslag til regulering ved Skaidi 1949 kart I og II. Stedsplan 

Fægfjord 1948 (av reguleringsarkitekt for Hammerfest, Bent 

Packness) 

 

Lebesby kommune 

27 1983-1985/1992 Lebesby kommune: Korrespondanse med Edmund Wallenius. 

Byplanundersøkelser i Kjøllefjord 1946. Tegning forslag til 

herredshus og kino i Kjøllefjord 1953. Tegning 2-delt skole type 

«Pavel». Foto 1 stk. Tegning samfunnshus Kunes (tilbygg) 1957. 

Beretning om evakueringa. Korrespondanse 1959. Artikkel 1947. 

Artikkel innvielse av Veidnes kapell 1981. Menighetsblad for 

Lebesby og Kjøllefjord 1980-1983. Avisutklipp 1947-1955, 1981-

1993 (1) 

27 1983-1985/1992 Lebesby kommune (2) 

 

Loppa kommune 

28 1983-1985/1993 Loppa kommune: Korrespondanse med Einar Fjelldahl. 

Korrespondanse 1946-1953, 1964-1966 og kopi av utskrifter av 

protokoller. Rapport Nesheim 1948. Kopi av bilder F.K. 

(Finnmarkskontoret) nr.227-232. Artikkel 1982 og om tragedien i 

Bergsfjord (avisvedlegg). Avisutklipp 1948, 1980-1982, 1991-1993 

(1) 

28 1983-1985/1993 Loppa kommune (2) 

 

Måsøy kommune 

28 1982-1985 Måsøy kommune: Korrespondanse med Alf J. Larssen (rådmann). 

Generalplan 1977 med vedlegg. Generalplan – mønsterplan – 

lærebøker 1980. Notater og rapporter 1948-1949. Postkort 3.stk. 

Artikler 1969, 1985-1990. Avisutklipp 1948-1951, 1975-1988, 

1991-1994 (1) 

28 1982-1985 Måsøy kommune (2) 
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Nesseby kommune 

28 1985 Nesseby kommune: Korrespondanse med Einar Johansen 

(ordfører). Brev/kontrakt 1955. Tegning/kart tracet etter 

oppmålingskart 1947 Varangerbotn. Postkort Varangerbotn 

(Mittet). Avisutklipp 1955-1956, 1979-1986, 1990-1994 

28 1947 Nesseby herred: Kartlegging for utarbeidelse av stedsplan (?) 

 

Nordkapp (Kjelvik) kommune 

29 1982-1988 Nordkapp (Kjelvik) kommune: Korrespondanse med Odd 

Holmgren (ordfører)1988, Arne Kolstad, Steinar Mathiesen 

(rådmann). Hefte Nordkapp (1982?): Raymond Mortensen (red.). 

Postkort (eldre) av Mittet, Widerøe, K.K. Bergen 4 stk. Postkort 

(nyere) 7 stk. hvorav ett er fra Dancke til kona Daisy i 1977 fra 

Nordkapp (samme vær som i 1956). Foto Skarsvåg 2 stk. 

Herredshus: byggemelding mv. 1954-1955 samt avisartikler. 

Notater og brev om servicestasjoner for fiskere med tegninger og 

innstilling 1949. Generalplan 1973 samt registreringer for 

generalplanarbeidet 1969/1973. Brosjyre. Kopi av kart 1942. 

Avisutklipp1945-1950, 1969-1975, 1981-1982, 1990-1992 (1) 

29 1982-1988 Nordkapp (Kjelvik) kommune (2) 

 

Nord-Varanger kommune 

29  Nord-Varanger kommune: Stedsplan for Skallelv 1949. 

Korrespondanse og notat 1949. Avisutklipp 1973-1983, 1990-1992 

 

Polmak kommune 

29 1985 Korrespondanse med Arne Isaksen. Tegning forslag til gamlehjem 

i Polmak 1953. Foto 2 stk. Postkort Skipagurra. Utdrag av artikler. 

Avisutklipp 1981-1993 

 

Sør-Varanger kommune 

29 1985 Sør-Varanger kommune: Korrespondanse med Gunnar Balsvik. 

Foto Ropelv 5stk 1957. Svanvik stedsplan 1949. Foto Kirkenes 

byplanmodell. Foto A/S Sydvarangers kontorbygg i Bjørnevatn 

1949. 4 postkort (3 av Mittet). Kopier bilder F.K. nr.479-491. 3 

postkort av turisthotell. Brosjyrer av Kirkenes, Hotell og Øvre 

Pasvik nasjonalpark. Generalplan 1982-90. Korrespondanse 1947. 

Artikler hvorav «Veteran hus»: «Veteranhus i kulturlandskapet 

Bugøynes og Hamningberg i Varanger». Avisutklipp 1949-1948, 

1964-1969, 1975-1994. Vedlegg «Finnmarken» 1983: Sør-

Varanger 125 år (1) 

29 1985 Sør-Varanger kommune (2) 

 

30 1985 Sør-Varanger kommune (3) 
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30  Sør-Varanger kommune: Bilag «Sør-Varanger avis» og 

«Finnmarken» 1958: Sør-Varanger kommune 100 år. 

Ekstranummer «Vestfinnmark Arbeiderblad» 27.nov.1954: 10 år 

siden tvangsevakuering (4) 

 

Sørøysund kommune 

30 1983-1985/1992 Sørøysund kommune: Korrespondanse med Bertil Johansen 

(skolesjef), Sverre Eliassen (rådmann). Generalplan 1978. Forslag 

til stedsplan Kårhamn 1947/48. Artikkel om Fella 1964 

 

Tana kommune 

30 1982-1986/1992 Tana (Polmak) kommune: Korrespondanse med Hans Nilsen, 

kulturkontoret, Toralv Pedersen (ordfører), Per Aleksandersen 

1992, Øystein Skille 1986-1992. Mappe «Skille»: Korrespondanse 

om Øvre Tana bedehuskapell: Kopi av tegninger, notat, 

avisutklipp, menighetsblad 1990, korrespondanse rundt bygging 

1982. Kopi av stedsplan for Rustefjelma 1949 og Øvre Bonakas 

1949. Stedsplan/befolkningsplan oversikter for Tana 1947-1948. 

Kart/tegning BSR 1945. Geologisk kart Tana. 3 postkort. 

Avisutklipp 1949, 1974, 1980-1994. Vedlegg «Sagat» 1983 om 

Tana (1) 

 

31 1982-1986/1992 Tana (Polmak) kommune (2) 

 

Vadsø kommune 

31 1982-1985/1988 Vadsø kommune: Korrespondanse med Sverre Nilsen (redaktør av 

«Finnmarken»), Paul Basma, Borgny (1988). Vadsø byplan: 

historikk og tegninger 1947. Brosjyrer Vadsø museum 

(Tuomainen- og Espensengården) 1983, Vardø by, Vadsø hotell. 

Postkort 15-16 stk. (6 av Mittet og 1 av tegning av Vadsø 1882). 

Hefte Vadsø kirke vigsling 1958. Tegninger av rådhuset 

1949/1950: Registrerte farkoster i Vadsø 1940, 1947 (statistikk). 

Kopi av tegninger av gateløp, havn og hus 1946-1947. Kopi av 

bilder F.K. 272-276, 422-423 mv. Foto rådhuset (?). Rapport 

bygging av Vadsø idrettshall. Vadsø havn: Kart/plan 1942, 

brosjyre, vedlegg «Finnmarken» (åpning av havneanlegg). 

Foto/postkort: Vadsø før krigen. Ot.prp. no.24 (1897) Utvidelse av 

kjøpstaden Vadsøs grense med oversendelsesbrev 1949. Kopi av 

kart. Foto, se legg/omslag nr.5 (1) 

31 1982-1985/1988 Vadsø kommune (2) 

31 1982-1985/1988 Vadsø kommune (3) 

 

32 1982-1985/1988 Vadsø kommune (4) 

32 1982-1985/1988 Vadsø kommune: Foto – 14 små bilder fra Vadsø 1950 – 8 små 

bilder fra 1956 – 21 bilder og postkort av varierende størrelse – 20 

små bilder tatt av Henry Hansen fra før krigen (byen, kirka, 
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Tomaselvdalen, Frøkendalen, skihytta). Kort til fylkesarkitekt 

Dancke m/familie 1957 (5) 

 

Vardø kommune 

Arkiv fra arbeidet med Vardø kommune mangler 

 

 

 

Materiale innhentet i forbindelse med bokprosjektet 

Krigen 

32  Krigen: Aviser og avisutklipp om evakuering og frigjøring 1981-

1993 fra «Finnmarken», «Sagat» og «Sovjet-nytt». «Lofotposten» 

1954: om befrielsen for 10 år siden. «Aftenposten» 1984: 

Gjenreisning. «Arbeiderbladet» 1982: Nord-Norge 1940. Artikkel 

av sivilforsvarsinspektør Johs. Nordhaug 1964: Evakuering av 

Finnmark 1944-45. Bilag «Sovjet-nytt» 1984: Kampen om 

Kirkenes, erindringer av general Khariton Khudalov. Forespørsel 

om beretninger og litteratur fra Stockholm International Peace 

Research Institute des.1976, besvart 1977 (1) 

32  Krigen: Aviser og avisutklipp (2) 

 

Rapporter, rundskriv, særtrykk mv. i forbindelse med gjenreisninga 

32 1947 Rapporter fra innkjøpssjef Hestdalen i forbindelse med 

trelasthandelen (merket fortrolig) med oversendelsesskriv. Avskrift 

av brevjournal fylkesmannen i Finnmark (Finnmark fylke) fra 

13.november 1944-8.april 1945) 

32 1945-1948 Artikler og særtrykk om gjenreisninga av Finnmark og Nord-Troms. 

Hefte Chr. Gierløff: Boligsak og byplaner i Finnmark 1918 

32 1944-1947 Kopiutdrag av protokoll for fylkesutvalget i Finnmark 

 

33 1945 folio Statsråds Frihagens henvendelse av 16.februar 1945 («Planene 

fra London»). Avisutklipp «Finnmarken» 1981: «Hemmelig rapport 

til London-regjeringen». Anders Frihagen var statsråd i 

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet og var på besøk i 

Vadsø i mars 1945 

33 1944-1945 folio Oppbyggingen av administrasjonen sentralt: Rundskriv mv. fra 

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet (folio) 

33 1947-1979 folio Regionale synspunkter vedrørende fiskeriene i Finnmark, se 

kapittel 12 Fiskerinæringen 

 

Grensen mot øst 

33  Grensen mot øst: Avisutklipp 1946-1966, 1980, 1991. St.prp.119 

(1947), 119 (1948). St.meld.74 (1955) 
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Sovjetunionen 

33  Sovjetunionen: Avisutklipp 1965, 1983-1984, 1988-1991. Artikkel 

«Næring i Nord» 1981: Finnmark og Kolahalvøya 

 

Finland 

33  Finland: Regionplanlegging 1965-1968. Forslag til 

vegprosjektanvisninger 1953. Hefter, brosjyrer og artikler om 

Helsinki 

34 1982 Finland: Korrespondanse med arkitekt Arne Foss. Finske typehus 

1944-1947.artikler 1945-1947, avisutklipp 1950, 1981 

34  Finland: Regionplaner, Helsingforsplaner, tidsskrift og artikler 

1974-1979 

 

 

Arkivmaterialet etter arbeid med Vardø og Båtsfjord 

generalplaner 
Generalplanene laget Dancke i ferier og fritid mens han arbeidet som 

fylkesreguleringsarkitekt i Akershus. Når det gjelder materialet etter arbeid med 

generalplanene, er det i hovedsak korrespondanse og grunnlagsmaterialet etter Båtsfjord 

som finnes her. Gjennomgående mangler det arkiv fra Vardø. Dette gjelder også 

kommunedelen av bokprosjektet. 

 

34  Vardø generalplan 1970-1980. Båtsfjord generalplan 1975-1985 

(bilag: registreringer og bakgrunnsstoff) 

 

34 1969-1976 Generalplan for Båtsfjord: Dagbok (huskeliste) i arbeidet med 

generalplan for Båtsfjord kommune. Båtsfjord formannskap 

besluttet i møte 5.desember 1969 å engasjere Trond Dancke i 

dette arbeidet i samarbeid med kommunens folkevalgte. Da var 

Dancke fylkesreguleringsarkitekt Akershus (søkte fylkesmannen 

om tillatelse). Arbeidet skulle gjøres i ferier og fritid. Dancke hadde 

tidligere utarbeidet reguleringsplan for Båtsfjord 

34 1968-1970 Generalplan for Båtsfjord: Korrespondanse, kopi av 

boligprogrammet for Vardø. Finnmark fylkesforsyningsnemnds 

oversikt over byggevirksomheten i Finnmark fylke (samt 

byggevirksomheten 1945-1970). Båtsfjord vannverk - notat fra 

utbyggingsavdelingen hos fylkesmannen 

34 1970-1975 Generalplan for Båtsfjord: Korrespondanse, kart, arbeidskontrakt, 

utskrift av møtebok for generalplanutvalget, regninger mv. ordnet 

alfabetisk etter mottaker/instans A-G (1) 
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35 1970-1975 Generalplan for Båtsfjord: Korrespondanse, kart, arbeidskontrakt, 

utskrift av møtebok for generalplanutvalget, regninger mv. ordnet 

alfabetisk etter mottaker/instans H-W (2) 

35 1971-1973 Generalplan for Båtsfjord: Korrespondanse. Kartoversikt over 

naturvernområder i Finnmark. Utkast generalplan, økonomisk del. 

Flyplass i Båtsfjorddalen. Situasjonsplan over fiskesamvirke i 

Syltefjord. Kommunale befolknings- og sysselsettingsdata. Kopi av 

artikler om planlegging i byer og tettsteder og om 

landsdelskomiteen for Nord-Norge 

35 1970-1974 Generalplan for Båtsfjord: Avisutklipp fra «Finnmarken» og noen 

artikler fra «Aftenposten» og «Arbeiderbladet» 

35 1970-1972 Fiskerispørsmål: Avisutklipp, Stortingsmelding, 

odelstingsproposisjon, innstilling om trålfiske innenfor 

fiskerigrensen. Kart over fiskefelter utenfor Øst-Finnmark 

 

36 1970-1972 Forslag til reguleringsplan for FOMA-området i Båtsfjord: 

Korrespondanse, plan, eiendomsforhold mv. 

36 1972-1973 Båtsfjord helsesenter: Tomtevalg, prosjektering, situasjonsplan, 

brev, notater og referater 

 

 

 

Arkivmaterialet etter reguleringsarkitekten, 

fylkesreguleringsarkitekten, fylkesarkitekten og leder av 

fylkesgjenreisningsnemnda mv. 1945-1961 
 

Rundskriv, instrukser, skjemaer mv. fra overordnete organer/instanser 

36 1941-1960 Lover mv.: Gjenreisnings-, ekspropriasjons-, bygnings-, 

håndverks-, veg- og havne- lover og forskrift kulturminne 

 

37 1945-1949  «Bibel»: Lovhjemler 1945. Krigsskadetrygden 

anvisningsmyndighet 1947. Retningslinjer for distriktsarkitektene i 

arbeid med trygdesaker (015.32). Godkjenning av tegninger for 

permanente gjenreisningsbygg 1947. Husbankens rundskriv1946. 

Kontroll av gjenreisningsbygg mv. 

37 1946-1960 Rundskriv, instrukser, skjemaer mv. fra overordnete 

organer/instanser ordnet alfabetisk på emne («Bibel») A-F 

37 1946-1960 Rundskriv, instrukser, skjemaer mv. fra overordnete 

organer/instanser ordnet alfabetisk på emne («Bibel») G-J 

37 1946-1960 Rundskriv, instrukser, skjemaer mv. fra overordnete 

organer/instanser ordnet alfabetisk på emne («Bibel») K-M 

37 1946-1960 Rundskriv, instrukser, skjemaer mv. fra overordnete 

organer/instanser ordnet alfabetisk på emne («Bibel») N-O 
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37 1946-1960 Rundskriv, instrukser, skjemaer mv. fra overordnete 

organer/instanser ordnet alfabetisk på emne («Bibel») P-Ø 

 

Rundskriv fra fylkesreguleringsarkitekten 

38 1947 Rundskriv fra fylkesreguleringsarkitekten (ordnet kronologisk)  

38 1948 Rundskriv fra fylkesreguleringsarkitekten (ordnet kronologisk) 1-57 

38 1949-1950/51 Rundskriv fra fylkesreguleringsarkitekten (ordnet kronologisk). 

Inneholder også BSRs instrukser for fylkesreguleringsarkitekten og 

reguleringsarkitektene for Finnmark og Nord-Troms 1946 

 

Rundskriv fra fylkesarkitekten 

38 1950-1952 Rundskriv fra fylkesarkitekten (ordnet kronologisk) 

38 1953-1961 Rundskriv fra fylkesarkitekten ordnet kronologisk) 

 

 

Melding fra fylkesarkitekt/fylkesreguleringsarkitekt til BSR i Oslo 

38 1945-1947 Melding fra fylkesarkitekt/fylkesreguleringsarkitekt til BSR i Oslo. 

Melding om arbeidet ved BSRs byplankontor i Øst-Finnmark 1946. 

Utdrag av dagbok 1.april-31.august 1946 av Johs. Borchsenius. 

Kort beretning om arbeidsforholdene ved reguleringsarkitektens 

kontor 1946. Om reguleringsarbeidet i Øst-Finnmark 1945 

 

Rapporter (bl.a. årsrapporter) 

39 1949-1961 Rapporter (bl.a. årsrapporter) fylkesgjenreisningsnemnd, 

fylkesarkitekt, fylkesmannen, brakkesaneringsfondet, 

idrettsnemnda (010.6) 

39 1952-1960 Finnmark Fylkes Idrettsnemnd: Kvartalsrapporter, befaring av 

idrettsanlegg i Finnmark 1954 mv. 

 

Finnmarkskontorets rundskriv og meldinger 

39 1945 Finnmarkskontoret: Rundskriv (sep.-des.) (1) 

39 1946 Finnmarkskontoret: Rundskriv (jan.-des.) (2) 

39 1947-1940 Finnmarkskontoret: Rundskriv (3) 

39 1947-1951 Finnmarkskontoret: Meldinger med sakregister (1) 

 

40 1946-1947 Finnmarkskontoret: Meldinger (2) 

40 1946 Finnmarkskontoret: Meldinger (3) 

 

Finnmark fylkesgjenreisningsnemnds rundskriv og meldinger 

40 1947-1951 Finnmark fylkesgjenreisningsnemnd: Rundskriv. Inneholder også 

avskrift fra 1955 

40 1950-1960 Finnmark fylkesgjenreisningsnemnd: Meldinger (1) 

40 1947-1949 Finnmark fylkesgjenreisningsnemnd: Meldinger (2) 
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41 1948-1953 Finnmark fylkesgjenreisningsnemnd: Oversikt over 

byggevirksomheten (2) 

41 1954-1959 Finnmark fylkesgjenreisningsnemnd: Oversikt over 

byggevirksomheten (1) 

41 1960-1969 Finnmark fylkesforsyningsnemnd: Oversikt over 

byggevirksomheten (1) 

41 1970-1971 Finnmark fylkesforsyningsnemnd: Oversikt over 

byggevirksomheten (2) 

 

Brakkesaneringsfondet 

41 1952-1961 Brakkesaneringsfondet i Finnmark: Rundskriv mv. (1) 

 

42 1953-1960 Brakkesaneringsfondet i Finnmark: Årsberetninger mv. (2) 

 

Rasjonaliseringskurset for byggfaget 

Boligdirektoratet la stor vekt på å utbre kunnskap om rasjonelle byggemetoder. Et ledd i 

dette arbeidet var å utdanne rasjonaliseringskonsulenter i 1956. Konsulentene skulle bistå de 

som skulle bygge og ble lønnet av BD i 3 år. En av dem kom til Finnmark. 

 

42 1956 Rasjonaliseringskurset for byggfaget: Referater fra foredrag og 

oversendelsesbrev 1957 (Rasjonaliseringskonsulenten) (1) 

42 1956 Rasjonaliseringskurset for byggfaget: Referater fra foredrag 

(Rasjonaliseringskonsulenten) (2) 

 

Distriktsarkitektmøter 

42 1946-1951 Distriktsarkitektmøter: Program, referater mv. 

 

Studieselskapet for nord-norsk næringsliv 

43 1954 Studieselskapet for nord-norsk næringsliv: Meldinger, referat fra 

møter i arbeidsutvalget, styremøter, årsmøter. Kontaktkonferanse, 

regnskap, budsjett, rapporter (1) 

43 1952-1954 Studieselskapet for nord-norsk næringsliv: Meldinger, referat fra 

møter i arbeidsutvalget, styremøter, årsmøter. Kontaktkonferanse, 

regnskap, budsjett, rapporter (2) 

43 1949-1952 Studieselskapet for nord-norsk næringsliv: Meldinger, referat fra 

møter i arbeidsutvalget, styremøter, årsmøter. Kontaktkonferanse, 

regnskap, budsjett, rapporter. Vedtekter og avisutklipp (3) 

43 1951-1955 Studieselskapet for nord-norsk næringsliv: Særutredninger 1951-

1953. Meldinger 1952-1955 (4) 

 

Riksarkitekten 

44 1955 Riksarkitekten: Utviklingen av byggesaker innen riksarkitektens 

område (hefte) 
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44 1949-1957 Riksarkitekten: Skjemaer og veiledninger for bygging. 

Riksarkitektens instruks 1929 

 

Boligdirektoratet 

44 1956-1960 Boligdirektoratet: BD-bland (om byggemetoder og materiell) 

44 1945-1946 BD-rapporter, NRK opplysningsavdelinga, Opplysningskomiteen 

for gjenreisningsarbeidet, samordningsforhandlinger 

Gjenreisningsdirektoratet/Finnmarkskontoret: Opplysninger om 

gjenreisningsarbeidet (1) 

44 1945-1947 BD-rapporter, rundskriv mv. (møter med distriktsarkitektene) (2) 

44 1940 Bok: «Norske hus for land og by» utgitt av Norske arkitekters 

landsforbund 

 

45 1947 Boligdirektoratet (BD): Hustyper for Finnmark og Nord-Troms (1) 

45 1947 Boligdirektoratet (BD): Hustyper for Finnmark og Nord-Troms (2) 

45 1945-1957 Boligdirektoratet (BD): Hustyper for Finnmark og Nord-Troms (3): 

Rundskriv, avskrifter, tegninger mv. 

45 1945-1958 Krigsskader i Finnmark: Oversikter og Danckes arbeidsnotater 

 

Finnmarkskontoret. Boligdirektoratet (BD). Brente steders regulering (BSR) 

46 1946-1947 Finnmarkskontoret: «Gjenreisningen», Boligdirektoratet (BD): 

«Gjenreisningsnytt». BD: «Gjenreisningens skissebok 1947» 

(hustyper i Finnmark og Nord-Troms), Finnmarkskontorets 

landbruksavdeling: «Jordbruket i Finnmark og Nord-Troms» 1946 

46 1945-1946 Rapporter Finnmarkskontoret og BSR: Brente steders regulering 

(opplysninger om Finnmark 1945). Samordningsforhandlinger 

Gjenreisningsdirektoratet/Finnmarkskontoret 

 

Artikler (av Dancke) 

46 1947-1958 Artikler om gjenreisningsarbeidet, reguleringsarbeidet, skole og 

samfunn 

 

Kringkasting (intervju med Dancke) 

46 1946-1955 Kringkasting (NRK Vadsø): om hvor langt gjenreisningsarbeidet er 

kommet, byplanarbeidet i Øst-Finnmark, flyttingen av Vardø mv. 

 

Foredrag (av Dancke) 

46 1946-1962 Foredrag 1952-1962 (1) 

46 1946-1962 Foredrag 1950-1952 (2) 

 

47 1946-1962 Foredrag 1946-1950 (3) 
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Regionplanlegging 

47 1945-1948 Regionplanlegging: Notat og artikkel 1945, avisutklipp 1948, 

avskrift 1947 om regionplanlegging, kopi av avisartikler fra 

«Arbeiderbladet» 1948 

 

Rapporter til statsministeren ved hans besøk i Finnmark og foredrag 

47 1947-1951 Rapporter til statsministeren ved hans besøk i Finnmark i august-

september 1947. Foredrag holdt av eller hos fylkesmannen i 1951: 

«Det nye Finnmark» 

 

 

Nord-Norgeplanen 

47 1955-1958 Stortingsmeldinger og proposisjoner vedrørende Nord-

Norgeplanen (1) 

47 1951-1953 Stortingsmeldinger og proposisjoner vedrørende Nord-

Norgeplanen (2) 

 

Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge 

T47 1961 Bok: Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge 1952-1960 

 

48  Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge: Stortingsmeldinger nr.85 

(1951) og nr.60 (1976-77) 

 

Stortingsproposisjoner. Stortingsmeldinger. Odelstingsproposisjoner mv. 

48 1953-1960 Stortingsproposisjoner (1953) – (1960-61) 

48 1945-1952 Stortingsproposisjoner (1945-46) – (1952) 

48 1947-1962 Odelstingsproposisjoner, stortingsmeldinger og innstillinger om 

boligbyggingen, kostnader og skattlegging 

48 1945-1959 Stortingsmeldinger (1945-46) – (1959) 

 

49 1945-1957 Stortingsmeldinger (1945-46) – (1957) om Forsynings- og 

gjenreisningsdepartementets virksomhet, om krigsskadetrygden, 

om områdeplanleggingen 

49  1954-1955 Stortingsmeldinger om skoleverket (1954), om jordbruket (1955) 

49  Avis og avisutklipp: «Sagat» 1988 og gjestgiveri og «Finnmarken» 

1974 (?) Fly-ekstra. Materialet lå sammen med 

fylkestingsforhandlingene 

49 1945-1958 Kopi av artikler om boligbyggingen, problemer med 

gjenoppbygging, byggemåter i kystklima, Ot.prp. nr.12 (1945-46) 

Husbanken, Ot.prp.nr.89 (1945-46) om ekspropriasjon, midlertidig 

lov av 19.juli 1946 om gjenreisning av krigsramte områder, 

St.meld.nr.21 (1947) Gjenreisning av Finnmark og Nord-Troms. 

Avskrift Skyldsettingen i Finnmarkens Amt. Melding fra 

Finnmarkskontoret: Regulering og ekspropriasjon etter 
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gjenreisningsloven. Skjema kjøpekontrakt eiendom, festekontrakt. 

Stortingsmeldinger nr.57 (1947), nr.63 (1948), nr.64 (1948), nr.46 

(1949), nr.61 (1950), nr. 61 (1951). St.prp.nr.110 (1950) 

Garantifond. Avskrift Tidsskrift for det norske utskiftningsvesenet 

nr.5 1948. Håvard Nesheim: Notater/foredrag. St.prp.nr.1 (1951).  

 

 

Finnmark fylkestingsforhandlinger 

Det første fylkesting etter krigen ble åpnet i Vardø av fylkesmann Hans Gabrielsen den 18. 

juli 1946. I perioden fram til og med 1960 ble fylkestingene avviklet i ei uke på somrene og 

der kommunene skiftet på å være vertskap.  

 

50 1946-1952 Finnmark fylkestingsforhandlinger 

 

51 1953-1956 Finnmark fylkestingsforhandlinger 

 

52 1957-1960 Finnmark fylkestingsforhandlinger. Inneholder også sak 50/1964 

Finnmark fylkes femårsplan 

 

Kart 

53 1940-1943 Veikart over Finnmark fylke 1940/43. Veikart over Troms fylke 

1941 

53 1939-1947 Norge i kart: Kartskisser og fotografier (Sund og Sømmer) 1947. 

Veiplan Finnmark fylke 1939 

53 1947-1950 Kart BSRs regionanalyse 1947-49. Kart merket 1950 (brukt av 

Dancke i oversikten over kystkommunen) 

53 1940-1943 Engelske kart over Finnmark og Troms 1:500 000 og 1:100 000 

53 1940-1944 Tyske kart over Finnmark og Troms mfl. 1:500 000 og 1: 300 000 

53 1939-1944 Tyske kart over Finnmark og Troms mfl. 1:50 000, 1: 750 000 og 

1:1000 000 

 

Fotoalbum kommunene 

54 1940-1951 Fotoalbum med foto fra ulike kommuner fra før og etter krigen. Det 

er ikke alltid påført årstall så disse er litt usikre 

 

Fortegnelse over norske standarder 

54 1932-1964 Fortegnelse over norske standarder (NS) vedrørende husbygging 

og bygningsingeniørfagene (1) 

54 1932-1964 Fortegnelse over norske standarder (NS) vedrørende husbygging 

og bygningsingeniørfagene (1). Materialet lå opprinnelig langt 

framme 
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Artikler tidsskrift, tegninger av bygg for ulike formål ordnet etter arkivnøkkel 

Forvaltning, offentlig administrasjon, rådhus, tinghus, toll- og posthus (725.1) 

55 1942-1973 Forvaltning, offentlig administrasjon, rådhus, tinghus, toll- og post-: 

Tidsskrift «Norske arkitektkonkurranser» 1957-1965 om rådhus. 

Dokument nr.17: Innstilling om ombygging av stortingsbygningen. 

1955 og artikkel. Artikler 1968-1973. Avisutklipp 1942-1944, 1953 

(725.1) 

 

Forretning, butikk, kontor, bank, børs (725.2) 

55 1939-1968 Forretning, butikk, kontor, bank, børs: Tidsskrift «Norske 

arkitektkonkurranser» 1957, 1959. «Butikk som selger» 1956, 

1959. Hefte «Europas modernstes handeshaus jetzt in Berlin». 

Artikler 1939, 1954-1960, 1968. Avisutklipp 1940 (725.2) 

 

Undervisning. Vitenskap (725.3) 

55 1939-1972 Undervisning. Vitenskap: Tidsskrift «Norske arkitektkonkurranser» 

1958, 1960. «Nyt» 1965. «Byggmästaren» 1939. «DLN-

Nachrichten 53-1972». St.meld. nr.39 (1955) Hovedplan for den 

videre utbygging av universitetet på Blindern og nr.11 (1956) Om 

den videre utbygging av Norges tekniske høgskole. «Sovjet-nytt» 

1954-1955. Artikler 1949, 1961, 1966. Avisutklipp 1942-1945, 

1964. Postkort til Dancke 1943 adresse Namsos og 1937 med 

adresse Villa «Heimtun» Trondheim (725.3) 

 

Skoler (725.3) 

55 1964-1972 Skoler: Tidsskrift «Norske arkitektkonkurranser» 1969-1970. 

«Arkitektnytt» 1970. Artikler 1966-1972. Avisutklipp 1966-1975. 

Skoleplankomiteen: Skoleplankomiteen av 1964: Innstilling om 

videregående skoler i Akershus 1966 (2 eks) + planer (stensil). 

Innstilling om utbygging av videregående skoler i Akershus 1971. 

Kart: Fylkets skoler i Akershus. Tabell skolens klassedeling. 

Oversikt over offentlige skoler i Oslo (725.3) 

55 1967 Skoler: «Erfa om skolebygg» 1967.(Erfa = erfaring) 

 

56 1968 Skoler: «Erfa om skolebygg» 1968.(Erfa = erfaring) 

56 1969-1970 Skoler: «Erfa om skolebygg» 1969-1970 (Erfa = erfaring) 

56 1971-1974 Skoler: «Erfa om skolebygg» 1971-1974 (Erfa = erfaring). «Åpne 

skoler», våren 1971.  

56 1946-1967 Skoler: Alminnelige kontraktbestemmelser for bygge- og 

anleggsarbeider 1962. Brandbu realskole arealoversikt. BD-

orientering 1962. «Lys og form»: Askim yrkesskole 1961. «Nyt» 

1965: Norsk skolebelysning. Artikler 1946, 1965-1967. Brosjyre 

Innredning. «ABC»: Nytt fra innredningsfronten. 
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56 1946-1958 Skoler: «Byggforskninga»: Skolepaviljonger 1957 (Småskrift). 

«SAR:S Tävlingsblad» 1956. «Byggmästaren»: Arkitektur 1946-

1951, 1958 

56 1962-1973 Skoler: «Norske arkitektkonkurranser». Artikkel 1962 

 

57 1949-1965 Skoler: «Byggmästaren» 1949-1960. «Bygnadsforskning» 1963. 

«Arkitektur» 1960. Statens nämnd för bygnadsforskning: 

«Skolbygnadens plantyp och kostnad» 1959 (rapport). Artikler 

1953, 1960. Avisutklipp 1965 

57 1944-1969 «Post-war building studies: Standard construction for schools» 

1944 (hefte). “AC international asbestos – cement review” 1957, 

1968. “DLW –Nachrichten: Schulbau» 1969 

 

Lagerbygninger (725.3) 

57 1956-1959 Lagerbygninger: Artikler 1956-1959 (725.3) 

 

Jernbanestasjon med bygninger (725.31/33) 

57 1939-1942 Jernbanestasjon med bygninger: Avisutklipp Oslo Østbane 1939-

1942. Artikkel (725.31/33) 

 

Garasje, parkering, bensinstasjon (725.38) 

57 1950-1968 Garasje, parkering, bensinstasjon: Artikler 1950-1968. Avisutklipp 

1961. Notat: Kurs for etterutdanning av teknisk personell til 

offentlige reguleringsetater: Parkeringsspørsmålet og bykjernen 

1968 (725.38) 

 

Rutebilsentral (725.8) 

57 1942-1949 Rutebilsentral: «Teknikk av i dag»: Bilruter og rutebilstasjoner. 

«Norske kommunale ingeniørers forening»: Sentralrutebilstasjonen 

i Bergen. Meddelelse nr.1 fra Institutt for veg- og jernbanebygging 

ved Norges tekniske høgskole: Rutebilstasjoner 1949. Brev fra 

Dancke (fylkesreguleringsarkitekten) til reguleringskontoret i 

Hammerfest 1949. Avisutklipp 1942-1943 (725.38) 

 

Industri (725.4) 

57 1937-1975 Industri: «Fra idé til industri. Eventyret om Norsk Hydro» 1964 

(hefte). Jubileumsskrift: «Aktieselskabet Fjeldhammer brug 1895-

1970». Norsk Produktivitetsinstitutt: «En bedrift blir til» 1967. 

Særtrykk og artiklerom planlegging av industribygging 1946-1975. 

Avisutklipp 1937, 1968-1974. Brosjyrer mv. (725.4) (1) 

 

58 1937-1975 Industri: «Fra idé til industri. Eventyret om Norsk Hydro» 1964 

(hefte). Jubileumsskrift: «Aktieselskabet Fjeldhammer brug 1895-

1970». Norsk Produktivitetsinstitutt: «En bedrift blir til» 1967. 
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Særtrykk og artiklerom planlegging av industribygging 1946-1975. 

Avisutklipp 1937, 1968-1974. Brosjyrer mv. (725.4) (2) 

 

Helsehus. Fødehjem (725.51) 

58 1945-1950 Helsehus. Fødehjem: «Mottagningslokaler inom den förebyggande 

mödra- och barnavården» 1945. Innstilling fra Helsehuskomiteen 

1950 (725.51) 

 

Barnehager. Lekeplasser (725.57) 

58 1947-1981 Barnehager. Lekeplasser: Norges Husmorforbund: «Vi lager 

barnehage» (hefte), «Barnas dager» 1953 (blad). Spørreskjema til 

bruk for kommunense erfaringsbank 1970. Ot.prp.nr.23 (1974-75): 

Lov om barnehager mv. Innstilling daginstitusjoner mv. for barn 

1954 og 1959. Forskrifter for daginstitusjoner for barn. Rundskriv 

1964. Tegninger barnehage Elvebakken-Bossekop 1947. Hefte 

utgitt av «Dansk legepladsselskap». «Kommunalt sosialt tidsskrift» 

1964 (organ for Norges sosialforbuns). «Byggforskningen 

informerrar» 1967. BD-orientering. Generalplan for Oppegård 

1962-1972 med rapporter om framtidige behov for daginstitusjoner 

mv. 1964. Rapport studietur til Sverige og Danmark 1963. 

Brosjyrer lekeapparater. Avisutklipp 1966. Artikler 1948-1959, 

1968-1970, 1981 (725.57) (1) 

58 1947-1981 Barnehager. Lekeplasser (725.57) (2) 

58 1947-1981 Barnehager. Lekeplasser (725.57) (3) 

 

Restaurant, kafe, kiosk, konditori, hotell (725.7) 

58 1953-1954 Restaurant, kafe, kiosk, konditori, hotell: Brosjyre og brev om 

kafeteriaanlegg 1953. «Konkurransen»: Restaurant på Nordkapp 

1954. Artikkel 1960. Avisutklipp 1954 (725.7) 

 

Badstuer (725.73) 

59 1934-1962 Badstuer: «Arkitekten» 1947 (Finsk tidsskrift). Skisser. 

Søknadsskjema om stønad til bygging. Skrift «Private 

småbadstuer» 1942 (2 eks.). Norges badeforbund: «Bad og helse» 

1945, «Badstuarbeid på landsbygden» 1944, «Bygg badstu og 

bad» 1947 og «Bad gir helse» 1949. Norsk Folkehjelp: «La badstu 

bli det norske folks bad» 1946 og «Badstuer» 1940. 

«Badstubadet» hefte med veiledning til bygging og bruk 1934. 

Brosjyrer 1946-1962. Avisutklipp 1941, 1946. Tegninger av badstu 

og badstuovner 1938, 1951. «Klubbavis N.T.H.I»: Badstu på 

studenthytta 1940 (725.73) (1) 

59 1934-1962 Badstuer (725.73) (2) En del av heftene er stemplet 

reguleringskontoret og distriktsarkitekten i Hammerfest 

59 1934-1962 Badstuer (725.73) (3) 
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Svømmehaller (725.74) 

59 1952-1972 Svømmehaller: Hefte eksempel på god planlegging av 

svømmeanlegg (Nes kommune Akershus) 1961.Rundskriv fra 

Vann- og kloakkvesenet Oslo kommune 1972 og Kirke- og 

undervisningsdepartementet om fylkestilskott 1962. Brev til 

fylkesarkitekt Dancke 1957 med brosjyre. Artikler 1965. Blad: 

«Kakel i bad» 1970 (725.74) 

 

Idrettsanlegg (725.8) 

59 1948-1972 Idrettsanlegg: Tekniske rundskriv fra Kirke- og 

undervisningsdepartementet (KUD) 1953-1954. Rundskriv 1961 

fra Statens ungdoms- og idrettskontor og brev til Bossekop 

ungdomslag, Kirkenes idrettsforening, Vadsø kommune 1960. 

Instruks i skibakkespørsmål. Skisser standardidrettsplass. «Norske 

arkitektkonkurranser» 1956 (?). «ac66» og «ac19». Brosjyrer med 

prislister 1972-1973. Artikler 1948-1952, 1964-1966, 1972. 

Avisutklipp 1943-1946, 1956-1959,1970 (725,80) (1) 

59 1948-1972 Idrettsanlegg (725,80) (2) 

 

 

Utstillingsbygninger. Monument (725.9) 

60 1937-1968 Utstillingsbygninger. Monument: Artikler 1949, 1963-1968 om 

Sjøfartsmuseet, Henie-Onstad museet og Munch museet. 

Avisartikler 1938-1944. Utstillinger Paris 1937, Oslo 1938, New 

York 1939, San Fransisco 1939 (725,9) 

 

 

Publikasjoner 

Bøker og publikasjoner om Finnmark mv. 

60 1947-1964 Hefter: «Reconstruction of Norway» 1947. “Housing in Norway” 

med tillegg 1950/51. Moderne trehusbebyggelse BD 1964. 

Byggevirksomhet og boligforhold i Norge BD 1958. Bestemmelser 

om framstilling av ferdighus…1948. Arkitektens høstutstilling 1948. 

Retningslinjer for planlegging av småhus 1947 

 

60 1945  «Det fremtidige boligyggeri. Beteænkning 1940», København 

1945 – bilag til bok 

60 1949 Oslos bys Vels boligundersøkelse, bind III: Varmeisolasjon av 

ildfaste boligbygg 1949 

60 1963 Hefter: «Nordkalottens myndigheter och organitationer» 

(Nordkalottkomiteens publikasjonsserie 10). Regionplanlegging i 

Norge 1963 
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60 1936.1979 Hefter: Fisk og havner 1936 (627.2, 711.5). Fisken og havet 1979, 

særnummer 1 (Rapporter og meldinger fra Fiskeridirektoratets 

havforskningsinstitutt, Bergen) 

 

61 1974 Hammerfest sparekasses jubileumsbok 1974 

61 1981 Utkast til verneplan for fuglefjell i Finnmark fylke 1981 

61 1954 Adressebok for Finnmark 1954 

61 1948 Kirkenes i krigsåra 1940-1945, utgitt av Sør-Varanger kommune 

1948 (Brannvern og Det sivile luftvern) 

61  Provisoriske anordninger 1940-1945, St.meld.nr.3 (1945-1946) om 

avtaler inngått av regjeringen i London 

61 1953.1977 Hefter: Utbyggingsprogram for indre Finnmark 1953 (?). Norges 

banks avdeling Vardø 75 år: Kort oversikt over tidsrommet 1902-

1977 

61 1945-1952.1980 Hefter: Finnmark en økonomisk analyse, utgitt av 

Arbeidsdirektoratet: Kontoret for områdeplanlegging 1952. BSR 

1945: En del data og opplysninger om Finnmark. Artikkel: 

Planlegging av hus i Finnmark og Nord-Troms 1945. 

Utstillingskatalog: Gjenoppbygging av Nord-Norge (1980?). 

61 1947-1951 Finnmarks Vel: Meldingsblad for medlemmer (A369) 

61 1946 Hefte: Jordbruket i Finnmark og Nord-Troms. Gjenreisning og 

framtidsmuligheter. Utgitt av Finnmarkskontorets 

landbruksavdeling 1946. «Trøsten» nr. 4, des. 1948: Husorgan for 

gjenreisningsfunksjonærene i Vadsø 

 

Publikasjoner by- og regionplaner 

62 1972 NOU 1972:33: Om landsdelsplan for Nord- Norge 

62 1931-1936 2 hefter utgitt av Norges Håndverkerforbund: Blikkenslagerfaget 

1931 og Malerfaget 1936. Sverre Pedersen: «Nogen moderne 

synspunkter for byreguleringen» 1932 (?) 

62 1942-1948 Beretning om dansk byplanlaboratoriums virksomhet 1937-1941. 

Referat fra det 13. og det 15. danske byplanmøte 1944 og 1948 

62 1946-1951  «Om udarbejdelse av dispositionsplaner 1944». «Nogle 

byplanproblemer» 2 hefter utgitt av dansk byplanlaboratorium 

62 1944 Holbæk byplan 

62 1949  «Bydutviklingen i Københavns-egnen», en redegjørelse 

 

63 1947 Hefte «Skitseforslag til egnsplan for Storkøbenhavn» utarbeidet av 

Egnsplankontoret 

63 1952  «Institut für Ramsforchung Bonn»: Brev, manusrift/rapport, 

oppgaver mv. 

63 1946  «Regionplan för Gøteborg med omgivningar 1940-1944» 

63 1946-1948  «Regionplan för Gøteborg med omgivningar 1940-1944»: kartplan 

og vegkart (1948) 

63 1949 Generalplan for Skövde.» Rapporter fra Statens kommittè för 

bygnadsforskning: Utvecklingsprognos för en medelstor stad» 
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Kataloger og brosjyrer 

63  Kataloger og brosjyrer verktøy 

 

Programhefter, utstillinger og konserter 

63  Programhefter, utstillinger og konserter. Terrengskisse Gabbi 

Sømme 

 

Kopi av artikler, bøker om krig, tvangsevakuering og gjenreisning 

64 1946-1983 Kopi av artikler, bøker om krig, tvangsevakuering og gjenreisning 

(1) 

64 1946-1983 Kopi av artikler, bøker om krig, tvangsevakuering og gjenreisning 

(2) 

 

Bøker og publikasjoner om kredittinstitusjoner og krig mv. 

64  Hefte om Savio av Ørnulf Vorren. NSRs meldingsblad 1974. 

Nordisk råd 1959: Forslag om felles regler vedrørende samenes 

rettigheter 

64 1974 Oversikt over Husbankens organisasjon og virksomhet 

(bok/planlegger) 

 

65 1944-1945 Hefter: «Byggeriets økonomi» 1944 og «Huset i byen»1945, 

utgiver Akademisk arkitektforenings byggeudstilling, København 

65 1965  «Norske kredittinstitusjoner», Audun Bugjerde, Oslo 1965 

(Bedriftsøkonomens forlag) 

65  Bøker: «Medelby, en sociologisk studie», Stockholm 1942 (711.1) 

65   «Anton Brandtzæg: Mitt livs erfaring du akte på – erindringer» 

Tapir 1982 

65   «Arne Fjellbu: Minner fra krigsårene», Oslo 1945 (Land og Kirke) 

65   «Olaf Devik: Blant fiskere, forskere og andre folk», Oslo 1971 

65   «Verden i dag. Artikler-Taler-Bokutdrag» (hefte) 

 

Tillegg 

Danckes kontakt med kulturavdelingen i Hammerfest kommune/Gjenreisningsmuseet 

65 1997 Klipp av brevhoder fra gjenreisningsadministrasjonene 

GMH97/126 og GMA 37/97 

65 1998 Brev til Gerd Hagen og «Minneord til våre gjenreisere» GMH98/85 

og GMA45/98 

 

Foto  

Gjenreisningsmuseet i Hammerfest fikk en avlevering i juli 2015 fra Danckes datter Kari. 

Denne avleveringen består av: 
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1. Fotoalbum fra reguleringsarbeidet i Vardø 1945/46 

2. Et legg/omslag («album») merket 1942-1944 NBI-tiden dvs. den tiden han var leder i 

Norsk Boligindustri 

3. Ei transparenteske med løse bilder fra gjenreisningstiden 

Dette materialet skannet, men ligger ikke i Danckes arkiv. 

 
Løpenummer 66, tidligere T66, utgår (redigert bort): I ettertid er det funnet materiale i andre arkivbokser og på 

rekvisita lageret som tilhører Danckes arkiv. Dette er ordnet 27. mars 2017. 

 

T66 1997 Avlevering av arkiv fra Trond Dancke: Kopi av oversendelsesliste

  (GMH1997-004, GMA3/97) 

T66 1970 Båtsfjord: Hjelpeskjemaer for utarbeidelse av generalplaner.  

Kommentar til kommunens boligbyggeprogram 1971-1975. 

Forslag til reguleringsbestemmelser for servicekai for  fiskeflåten i 

Båtsfjord (fra Fylkesmannen). Rundskriv planlegging av 

tomtearealervervelser mv. (GMH1997-004) 

T66 1969-1970 Båtsfjord: Disposisjonsplan og forslag til disposisjonsplan (funnet 

på rekvisita lageret) 

T66 1970 Båtsfjord: Kart (funnet på rekvisita lageret) 

T66 1971-1972 Båtsfjord: Regulering av Neptunbukta – kart/tegninger og 

korrespondanse (funnet på rekvisita lageret) 

T66 1970-1972 Båtsfjord: Fiskeriene i Øst-Finnmark – hjellegrunn og forvaltning: 

Kart og korrespondanse (GMH1997-004) 

T66 1972 Båtsfjord: Befolknings- og sysselsettingsdata for generalplan. 

Informasjonshefter fra Båtsfjord (GMH1997-004) 

T66 1969-1971 Båtsfjord: Generalplankart og oversikt over faste fortidsminner. 

Funnet i rekvisitarommet 

 

T67 

 


