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 A - Møtebøker  1829 - 1979   

     

 Aa - Møtebøker for stortingsvalg og 

folkeavstemninger  1829 - 1977 
  

        
L0001 Møtebok for Vestby tinglags valgforsamling/Vestby 

valgsogns valgstyre 

20.09.1829 - 30.08.1900  

 I begynnelsen av protokollen trykte utgaver med 

gotisk skrift av grunnloven med seinere endringer og 

av Lov om manntall og regler for valg- og 

distriktsforsamlinger av 24. juni 1928. Fram til 1906 

var det indirekte valg til stortinget, så 

valgforsamlingens oppgave var å velge ut valgmenn. 

  

        
L0002 Møtebok for valgstyret i Vestby hovedsogn 04.09.1900 - 23.08.1957  

        
L0003 Møtebok for det særskilte valgstyre for Vestby sogn 

med ladestedet Hvitsten og Garder annekssogn 

04.09.1900 - 11.09.1977  

 Fra 1900 kunne det holdes valg på flere steder, 

administrert av flere særskilte valgstyrer. Etter 

avholdt valg skulle valgmanntall, valgbok og 

stemmesedler leveres det egentlige stemmestyret 

(Kilde: Mykland og Masdalen, s. 47). Denne 

protokollen gjelder fra 1900-1909 for Vestby 

hovedsogn med ladestedet Hvitsten og annekssognet 

Garder. Fra 1909 har Garder særskilt valgstyre med 

egen protokoll. Fra 1912 har Hvitsten særskilt 

valgstyre med egen protokoll. Fra 1930 og framover 

kalt hhv. Vestby hovedsogn, Vestby hovedsogns 

kirkebygd, Vestby skolekrets, Vestby valgkrets. 

  

        
L0004 Møtebok for det særskilte valgstyre for Garder 20.10.1919 - 12.09.1977  

 Fra 1900 kunne det holdes valg på flere steder, 

administrert av flere særskilte valgstyrer. Etter 

avholdt valg skulle valgmanntall, valgbok og 

stemmesedler leveres det egentlige stemmestyret 

(Kilde: Mykland og Masdalen, s. 47). For Garder er 

tidligere valg ført i møtebok for det særskilte 

valgstyre for Vestby sogn med ladestedet Hvitsten og 

Garder annekssogn. 

  

        
L0005 Møtebok for det særskilte valgstyre for ladestedet 

Hvitsten 

21.10.1912 - 11.09.1977  

 Fra 1900 kunne det holdes valg på flere steder, 

administrert av flere særskilte valgstyrer. Etter 

avholdt valg skulle valgmanntall, valgbok og 

stemmesedler leveres det egentlige stemmestyret 

(Kilde: Mykland og Masdalen, s. 47), i dette tilfelle 

Vestby valgstyre. For Hvitsten er tidligere valg ført i 

møtebok for det særskilte valgstyre for Vestby sogn 

med ladestedet Hvitsten og Garder annekssogn. 
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L0006 Møtebok for komiteen til valg på det særskilte 

stemmested Arnestad skole 

05.10.1919 - 12.10.1953  

 Trolig særskilt valgstyre. Fra 1900 kunne det nemlig 

holdes valg på flere steder, administrert av flere 

særskilte valgstyrer. Etter avholdt valg skulle 

valgmanntall, valgbok og stemmesedler leveres det 

egentlige stemmestyret (Kilde: Mykland og 

Masdalen, s. 47). Uansett underordnet Vestby 

valgstyre. Gjelder for "den del av Erikstadbygden 

som tilhører Vestby valgsogn". 

  

        
L0007 Møtebok for det særskilte valgstyre for Såner sogn 

med Son og Hølen 

04.09.1900 - 14.09.1975  

 Fra 1900  til 1905 er ladestedene Son og Hølen 

inkludert. Fra 1909 til 1949 nordre og østre deler av 

Såner sogn. Lakune til 1959. Fra da av gjelder 

møteboka kommunevalg i Hølen krets 

  

        
L0008 Møtebok for det særskilte valgstyre for Såner sogn, 

vestre del 

11.10.1915 - 12.09.1977  

 Fra begynnelsen av Såner sogns vestre del "[..]alle 

gaarder paa vestsiden av den gamle bygdevei fra 

nordre Mørk med Kaalaas undtagen Pussedalen(?) 

og Dybendal(?) samt opsiddere på Labu, Sleten og 

Brevik". Etterhvert kalt vestre og søndre del av Såner 

sogn. Fra 1953 kalt Solhøy skolekrets. Etter 

kommunesammenslåingen i 1964 kalt Son/Solhøy 

krets. 

  

        
L0009 Stemmekretsprotokoll for Hølen og vestre Såner 10.10.1949 - 12.09.1977  

 Fra 1953 bare Hølen   

        

 Ab - Møtebøker for kommunestyrevalg  1916 - 

1975 
  

 Valgene foregikk sognevis til sognekommunene ble 

opphevet i 1951 (Kilde: Mykland og Masdalen, s. 

48). Derfor er det egne valgstyrer med hver sine 

valgbøker for Vestby sogn og Såner sogn (med 

unntak av ladestedet Son, ladestedet Hølen er med 

fra 1945) til og med 1947. Fra og med valget 1951 er 

det felles valgbok. Valgbok for Garder sogn mangler. 

Under valgstyrene lå stemmestyrene for hver krets, 

som også førte egne bøker. 

  

        
L0001 Valgbok for Vestby sogns valgstyre 16.09.1925 - 20.10.1947  

        
L0002 Valgbok for Såner sogns valgstyre 26.09.1925 - 20.10.1947  
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L0003 Valgbok for Vestby kommune 10.08.1951 - 15.05.1979  

        
L0004 Møtebok for stemmestyret i Vestby skolekrets, 

Vestby sogn 

19.10.1925 - 15.09.1975  

        
L0005 Møtebok for komiteen til valg på det særskilte 

stemmested Hvitsten, Vestby sogn/stemmestyre for 

Hvitsten 

16.10.1916 - 15.09.1975  

        
L0006 Møtebok for komiteen til valg på det særskilte 

stemmested Erikstad skolehus, Vestby 

sogn/stemmestyre for Erikstad 

20.10.1919 - 08.10.1951  

        
L0007 Valgbok for Hølen og nordre del av Såner 

stemmekrets 

20.10.1947 - 03.10.1955  

        
L0008 Møtebok for komiteen til valg på det særskilte 

stemmested Solhøy, Såner sogn/stemmestyre for 

Son/Solhøy 

18.10.1916 - 14.09.1975  

 Fra begynnelsen av Såner sogns vestre del, fra 1925 

søndre og vestre del, fra 1963 kalt Solhøy krets, etter 

at Son gikk inn i Vestby kalt Son/Solhøy krets 

  

        
L0009 Møtebok for stemmestyret i nordre og østre del av 

Såner sogn/Garder krets 

19.10.1925 - 14.09.1975  

 Fra starten nordre og østre del av Såner krets, 

deretter bare østre. Etter sognekommunens 

opphevelse i 1951 Garder krets. 

  

        

 


