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Om arkivskaperen Nils-Andreas Lavde (f. 25.05.1920 d. 6.8.2003) 
Nils-Andreas Lavde var sønn av Berit Oline og Anders Aslaksen Lavde. Gift i 1947 med Katrine Lavde (Pikenavn: 

Tran) og de fikk 4 barn sammen. I 1954 startet han opp båtbyggeri ett blikk i arkivaliet viser at han solgt 3 

elvebåter i 1965 for kr 1000 per stykk. Han har ett godt ry for sine flotte elvebåter. Hans hoved geskjeft var 

lakseoppkjøper, samt verksteddrift og agentur virksomhet. I tilegg var han selv laksefisker og drev jordbruk 

med fiskerett i tanaelven. Han har var en aktiv lokalpolitiker tilknyttet AP med flere perioder i verv i 

kommunens byggenemd. Som pensjonist var han aktiv i pensjonistforeningen som styrerepresentant og 

kasserer. Han fikk Tana Lions hederspris for arbeidet for pensjonistene i 1995. 

Om Arkivet 
Arkivet er fordelt på 19 arkivesker. Opprinnelig oppbevart i skoesker merket årstall. Arkivet er pakket om i 

syrefrie arkivesker. Arkene lagres nå liggende, noe av rustne binders/ stifter fjernet.  Arkivet består av 

regnskap, skatteligning, kvitteringer og seddelbøker. Største volumet omhandler hans aktivitet som 

lakseoppkjøper, hver laksefisker hadde vært år en egen seddelbok hvor antall, vekt og pris for laks som ble 

levert inn.  Kvitteringer og regnskap er for det meste oppbevart i konvolutter merket årstall. Arkivalie strekker 

seg fra 1950-t og inn på 1970-t. Katalogisert 05.03.2019-22.03.2019 av Claus A. Pettersen, Tana Museum. 

Det er opprettet følgende nummersystem;  

Museetsprefix-Samlingsnummer-eskenummer-løpenummer (DEMARK-0010-x-x).  

Regnr Beskrivelse Annet 
DEMARK-0010-01 19 stk Brune konvolutter, veiesedler-1969  

DEMARK-0010-02 1 kvittering, 9 seddelbøker-1961  

DEMARK-0010-03 18 seddelbøker 1 kvitteringsblokk Rustne binders/ stifter 
fjernet 

DEMARK-0010-04 3 Notisblokker,  
3 stk sammen stiftet seddelbunke,  
11 stk seddelbøker 

1959-1960 

DEMARK-0010-05 12 seddelbøker fra 1960  

DEMARK-0010-06 7 blå konvolutter seddler 1958 
Bunke med kvitteringsark 1959 
3 brune konvolutter seddler  

Rusten binders fjernet  

DEMARK-0010-07 6 seddelbøker, 1958  

DEMARK-0010-08 Kvitteringer, 2 brev/konvolutter, bunke kvitteringer noe 
kan tilhøre seddelbøkene i DEMARK-0010-09. 

Innholdet 10-8,10-9,10-10 
var i samme eske. 

DEMARK-0010-09 24 seddelbøker, 1964  

DEMARK-0010-10 16 seddelbøker, 1969  

DEMARK-0010-11 Brev fra skattefogden datert 6.2.63 
Rundskriv til fiskeoppkjøpere i Finnmark, 
«sikringstrekkoppgjør i 1963» 
- 3 kviteringsbøker for Laks 1963 

 

DEMARK-0010-12 22 seddelbøker 1966  

DEMARK-0010-13 Brev sikringstrekk til skattefogden 1963 
20 seddelbøker 1963 

 

DEMARK-0010-14 12 sedddelbøker 1968, 1 notisblokk, 1 bunke løse 
seddler festet med binders 

Binders fjernet 

DEMARK-0010-15 25 seddelbøker 1961/62  

DEMARK-0010-16 Skatteligning, kvitteringer, regnskap 60-tallet  

DEMARK-0010-17 Skatteligning, kvitteringer, regnskap 60-tallet  

DEMARK-0010-18 Skatteligning, kvitteringer, regnskap  

DEMARK-0010-19 Regnskapsbilag for Agentur 1965, verksteddrift 1965 
Laksefiske 1965, Lakseoppkjøp 1965, Jordbruk 1965 

Bilag under verksteddrift 
solgt 3 elvebåter for 
1000,- per stykk 

 


