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Husmenn i prosent av 
gardbrukarar 1723
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E-post frå Anders Timberlid:
Eg har fått plassert mykje inn i 
reknearket ut frå opplysningar eg har 
på soknenivå. Dessutan har eg gått 
på gardsnamna for Nærøy skipreide 
for å sila frå Oppheim og Gulen for å 
få med dei frå Nord-Hordaland. 
Dessutan står Lavik att for å kunna få 
Brekke og Lavik kvar for seg. Heller 
ikkje har eg fått styr på Kvamsøy med 
99 brukarar og 22 plassar. Eg skal sjå 
nærare på namn både for Lavik og 
Kvamsøy. Eg trur heller ikkje
Hyllestad er ok. Du kan no ta ein kik 
på det så får me talast.

Talgrunnlag: matrikkelførearbeidet
1723, kommuneinndelinga 1905
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Husmenn i prosent av 
gardbrukarar 1876

Talgrunnlag: Folketeljinga 1876



Endring i folkemengd
1845–1876 
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Talgrunnlag: Folketeljingane
Kart: kommuneinndelinga 1845



Kvar er protokollen?
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› Arkivinstitusjon?
› Arkiv? 
› Katalogisering



Kommunar, fylke, kultur og identitet
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Samanslåinga Luster–Hafslo–Jostedal 

› I hundretal av år låg herada i Indre Sogn 
såleis, spreidde, avskilde for seg. Dette 
sette varande merke i folkekarakteren, 
soleis at sjølv i dag – etter at vegen har 
brote seg fram og bunde herada saman, 
så har vi ein ulik måte å vera på, til og 
med ulik taledialekt.

› Fråsegn frå Luster kommune 1.6.1957 (Luster 
kommune, Fylkesarkivet)

› Ein lyt difor gjeva akt på 
kulturtradisjonar og historiske forhold, 
ikkje berre på geografiske, økonomiske 
og administrative. Ein vil ikkje heilt eller 
delvis kunne partera ein kommune utan 
at det får skadeverknader. 

› Fråsegn frå Hafslo heradsstyre 26.9.1952 
(Hafslo kommune, Fylkesarkivet)

› Det har ikkje alltid vore greidt å bu i 
Jostedal, og berre dei «innfødde» kunde 
livberga seg under slike livstilhøve. ( ... ) 
skal ein etter alt strevet og all liding 
hengast som hale på eit større herad, 
då vil vonløysa siga myrk inn over dei 
fleste som har heimstaden sin her.

› Brev frå Jostedal kommune 17.11.1953 til 
Schei-komiteen (Kommuneinndelings-
komiteens arkiv, Riksarkivet)

Frå Hege Roll-Hansen og Oddmund L. Hoel. 
(2016). «Kommunesamanslåinga i 1963». 
Luster. Lokalhistorisk årbok (nr. 7), s. 67–84.
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Kommunevala i Luster 1962, 1963 og 1967
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Fylkestingsforhandlingane 1908, s. 61



Arkivsektoren – kommunearkivarane si rolle 
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› Reforma i Arkivverket – stor uro
› Tilgjenge?
› Kompetanse?
› Betaling?

› Digitalisering
› Kommunearkiva som portal og fyrsteline
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