
Arkiv Vestby kommune, overformynderiet 

Aktør Vestby kommune, overformynderiet 

 

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering 

 

 A - Møtebøker  1859 - 1907   

     
L0001 Møtebok 30.10.1859 - 18.10.1907  

        

 B - Kopibøker  1859 - 1925   

     
L0001 Kopibok 1859 - 1925  

        

 C - Journaler  1859 - 1963   

     
L0001 Journal 26.02.1859 - 24.12.1910  

        
L0002 Journal 11.01.1911 - 28.11.1931  

 Noen løse dokumenter   

        
L0003 Journal 14.11.1945 - 24.05.1963  

 Perioden fra 28.11.1931 til 14.11.1945 mangler.   

        

 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven §13   

 Sensitive personopplysninger   

 D - Saks- og korrespondansearkiv  1927 - 1963   

     
L0001 Saker og korrespondanse 1927 - 1960  

        
0001 Vergeoppnevnelser 1927 - 1932   

        
0002 Uskiftede bo 1928 - 1931   

        
0003 Saker og korrespondanse 1946 - 1963   

        

 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven §13   

 Sensitive personopplysninger   

 F - Diverse protokoller  1835 - 1960   

     
L0001 Store rulle 12.05.1835 - 31.12.1886  

 Selv om første dato er i 1835, er den antakelig ikke 

påbegynt før 1859, da overformynderiet ble kommunalt. I 

Store rulle skulle alle myndlinger innføres, dvs. de egentlig 

umyndige (pga. alder), umyndiggjorte, fraværende 

arvinger og forsvunne personer. Myndlingene skulle føres 

inn i den rekkefølge overformynderen fikk melding om dem 

(Kilde: Mykland og Masdalen s. 237). Det skulle være en 

side for hver myndling med oversikt over personens 

økonomiske forhold, navn på vergen. og drøftinger mellom 

vergen og overformynderiet. Med alfabetisk register etter 

fornavn 

  

     

 

   



Arkiv Vestby kommune, overformynderiet 

Aktør Vestby kommune, overformynderiet 

 

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering 

 
L0002 Store rulle 18.09.1858 - 31.12.1913  

 Selv om første dato er i 1858, er den antakelig ikke 

påbegynt før 1859, da overformynderiet ble kommunalt. I 

Store rulle skulle alle myndlinger innføres, dvs. de egentlig 

umyndige (pga. alder), umyndiggjorte, fraværende 

arvinger og forsvunne personer. Myndlingene skulle føres 

inn i den rekkefølge overformynderen fikk melding om dem 

(Kilde: Mykland og Masdalen s. 237). Det skulle være en 

side for hver myndling med oversikt over personens 

økonomiske forhold, navn på vergen. og drøftinger mellom 

vergen og overformynderiet. 

  

        
L0003 Skifteutleggsprotokoll 01.05.1865 - 13.05.1919  

 Gir utførlige opplysninger om myndlingenes faste eiendom   

        
L0004 Utskrift av skifteutleggsprotokollen 1927 - 1960  

        
L0005 Panteobligasjonsprotokoll 1842 - 1918  

 Oversikt over hvor myndlingenes kapital er plassert   

        
L0006 Utskrift av panteobligasjonsprotokollen 1910 - 1960  

        

 R - Regnskap  1931 - 1957   

     
L0001 Regnskap og regnskapsbilag 1931 - 1957  

 Årene 1934-1951 mangler   

        

 


