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Informasjon om Historisk materiale fra Statens håndverks- og
kunstindustriskoles arkiv i Statsarkivet (Riksarkivet)
Merk at man ved å spørre i skranken kan få informasjon om boksenes innhold ned på
mappenivå.
Skolens arkiv har kjennetegn A-10853
01 (overlevert 1988)
H-Ha Administrativt materiale 1816-1935
Meget viktig boks for den historiske fremstilling! Har en rekke mapper. Noen få er fra skolens
historie etter 1900, de er stort sett ikke kommentert her.

Mappe: Manuskriptnotater m.v. til skolens historie. Håndskrevet, trolig av Krogvig. Korte
resymeer av hvert møte, trolig fra forhandlingsprotokollen for direksjonen. Starter i 1818. To
sett, kanskje fra hver sin protokoll. Bør kopieres og evt. transkriberes til maskin. Lett å lese
Mappe: oversikt over skolens arkiver. Gotisk skrift, trolig Linstows, går trolig frem til ca
1825?
Mappe: materiale ang. undervisning i bygningsklasse. Bl. a. oversikt over elever i
bygningsklassen 1889-1912 (flere kjente arkitektnavn). Et langt håndskrevet notat om skolens
betydning for bygningsfagene og planene fremover. Skrevet av en av skolens direktører –
hvem? Ca 1910-1920.
Mappe: Oversikt over kopierende i Nationalgalleriet. Her finnes bl.a. en oversikt som viser at
levende modell er blitt benyttet i frihåndsklassene i desember 1869 og januar 1870, og senere.
Mappe: Ang. forening av lokaler for Nasjonalgalleriet og kunstforeningen. Fra 1860-tallet.
Mappe: Skrivelser angående kirkebygninger 1845-68. Også om Nidarosdomen.
Mappe: Diverse skrivelser, bekjentgjørelser, 1843-83. NB Dokumenter fra 1818 og videre!
Bl.a. Fortegnelse over Gibsstykker, bestilt fra Stockholm.
Mappe: Instruks for oppsynsmannen ved Nationalmuseet, 1842-46. Nils!
Mappe: Materiale ang. Nasjonalgalleriet, 1840-1869. Nils!
Mappe: Skrivelser vedr. svenne- og mesterprøver.
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Mappe: diverse, bl.a. Forskjellige Schemata vedkommende Kunstskolen, annonser, eller
lignende. Bekjentgjørelse fra des. 1884 om lov av 15. juni 1881 om forpliktelser for
håndverkere til å la sine lærlinger avlegge prøve ved skolen.
Mappe: Skrivelser ang. lærlinger 1835.
Mappe: Skrivelser ang. Fredrikshald søndagsskole, 1833.
Mappe: Skrivelser fra/til Linstow 1819-1833, bl.a. om Flinto (Flinthoug)
Mappe: Skrivelser fra Linstow, bl.a. festtale fra 1820, expose (hans eget liv) fra 1843 (trykket
i et nummer av kunst og kultur fra 1908, et festskrift til Dietrichson?) og uttalelser om norske
kunstfag fra 1842/44 (til statsråd Sørensen). Meget viktige originaler!
Mappe: Vedrørende friplasser ved Eckersbergs malerskole. 1864-68. Trolig måtte skolens
direksjon godkjenne hvem som fikk friplasser, eller iallfall komme med en innstilling.

02
I Ia Historisk materiale
Mappe: Bilag etc. til regnskaper. 1841-1857
Her finner vi bl.a. en håndskrevet sammenfatning etter lesing av dokumenter i skolens arkiv,
som vedrører regnskaper. Trolig skrevet før 1940, siden ortografien virker gammel, bl.a.
”værdi”. Noen brev fra skolen i 1856 og 57 gjengis. Et fullstendig regnskap med noter fra
1849/50 er interessant og lærerik. Her finnes også en omfattende leiekontrakt, med
rominndeling, i Malthes gård.
Mappe: Innberetning for årene 1841-1844, med materiale fra 1841. Stort sett konsepter.
Gotisk skrift! Meget omfattende.
Mappe: Korrespondanse ang. budsjettet for 1851-1854. Få dok. Gotisk skrift.
Mappe: Budsjetter 1842-1857
Mappe: Om forhøyelsen i tilskuddet til skolen fra Christiania – omfattende dokumentasjon,
1855-1867. Her finnes bl. a. en trykket oversikt over forelesning ved skolen vinteren 1867 (da
skolen fikk nye lokaler). Her undervises i stereometri, perspektivlære, geometri, geometrisk
tegnelære. Vi finner også en statistikk over elevutviklingen fra 1855 til 1864.
Mappe: Et referat fra et direksjonsmøte i 1851, bl.a. med oversikt over alle lærere.
Mappe: Forskjellige opplysninger om Tegneskolen, særlig. om Nasjonalgalleriet for 1849-50.
Mappe: Ang. oppbyggingen av kunst- og håndverksskolen, og om undervisningen i håndverk.
Maskinskrevet, trolig ca 1880-1890? Instruktiv.
Mappe:Om utdanning av skreddere 1912-1920
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Mappe: Særtrykk av ”Norsk tidsskrift for håndverk og industri” 1899, om Den kgl. Norske
kunst- og haanværksskole. Debattinnlegg, interessant.
Mappe: ”Undervisningssoffets inndeling” – en håndskrevet detaljer oversikt, trolig fra ca
1890-tallet? Hektografert, håndskrevet, latinsk skrift. Det vises til fag.
Mappe: ”Uttalelse om arkitekturstudiet ved skolen, 1895. v/ arkitekt Sinding Larsen,
Mappe: Brev til direktør Bull om undervisningen 1915
Mappe: ”Undervisningsplan for bygningsklassen” 1886-1895.
Mappe: Trykksaker 1900-1915 – om skolen og andre skoler.
Mappe: Om Schirmer og hans sak. Omfattende, interessant. 1886-90-1900.

I – Ia 0004
Pakke. Et legg ”fortegnelse over den kgl. Tegne-Skoles Kunst-Samling.
Udatert. Her gis en oversikt over alle forbilder. Det vises trolig til en samlet oversikt, inndelt i
kapitler:
A Oljemalerier og Receptionsarbeider
B Kobberstikk, Litografier, Fortegninger m.m.
C Gibssager, inndelt i byster, hele figurer, hele anatomiske figurer, fragmenter, anatomiske
fragmenter, dyr, basrelieffer, ornamenter
D Modeller
E Diverse prøvetegninger
Det ligger kopiert noen få sider av oversikten. Den viser bla. 45 byster og 16 dyr i gips, og 32
basrelieffer.
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