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Fylkesarkivet i Vestland fylkeskommune

• Hordaland + Sogn og Fjordane

• Kommunalt arkivmateriale frå gamle SFJ

• Kulturhistoriske arkiv frå heile Vestland

• Historiske foto

• Tradisjonsmusikk

• Privatarkiv

• Stadnamn

Foto: Kåre Stokkanes



Arkiva våre
Fylkesarkivet arbeider med innsamling, vern og formidling av arkiv i Vestland.

• Meir enn 300 000 foto
• 115 000 tilgjengeleg digitalt

• 260 000 stadnamn• 2000 privatarkiv• 15 000 lydopptak
• Notesamling



Historiske foto

• Fylkesarkivet har over 300 000 bilete 

etter privatpersonar, lag og 

organisasjonar, verksemder og dei profesjonelle 

fotografane frå fylket.

• Fotoarkivet arbeider aktivt med innsamling, samt 

med vern og formidling av samlingane våre.

• Samarbeid med frivillige er sentralt!

• Webarkivet finn du på foto.fylkesarkivet.no.

- kjelde til kunnskap om fortida og samtida

https://foto.fylkesarkivet.no/index.php
https://foto.fylkesarkivet.no/index.php


Musikk

Musikksamlingane består av lydfestingar, 

notesamlingar og manuskriptsamlingar. 

Til saman gjev samlingane eit verdifullt

innblikk i musikklivet og musikk-

tradisjonane i fylket.

Fiolinstemme til ein vals etter Lars Brendefur d.e., 
arrangert av Rolf Myklebust for sitt eige orkester.



Tradisjonsmusikk

• Over 15 000 digitaliserte 

lydopptak frå 1921 fram til i dag

• I all hovudsak tradisjonsmusikk 

(folkemusikk) frå heile fylket

• Både større innsamlingsprosjekt 

og private samlingar

• Kopiar av relevante samlingar

• Lydsamlinga er søkbar på 

musikk.fylkesarkivet.no

Rolf Myklebust og Magnhild Almhjell. Foto: NRK.

https://musikk.fylkesarkivet.no/index.php


Bruk av foto og musikkopptak

• Foto og musikkopptak er verna etter

åndsverkslova i minimum 50 år

• Det meste av materialet vårt er tilgjengeleg

• Publikum kan tinge kopiar av foto og

musikkopptak

• Foto vert publisert og skal brukast i tråd med 

personvernlovgiving



• Privatarkiva gir oss historisk dokumentasjon frå 

næringsliv, organisasjonar og privatpersonar.

• Privatarkiva representerer eit viktig korrektiv til det 

offentlege arkivtilfanget.

• Ein kan søke etter privatarkiv frå Vestland i 

Arkivportalen eller på heimesida fylkesarkivet.no, 

under «Digitaliserte dokument».

Privatarkiv

https://www.fylkesarkivet.no/digitaliserte-dokument.384572.no.html


Stadnamn

Vi finn stadnamn på alle kantar rundt oss. 

Mange stadnamn er kjente for fleire og i 

allmenn bruk, andre er berre kjente for 

nokre frå. Stadnamn er ein viktig del av 

den immaterielle kulturarven vår.

Vi har over 260 000 innsamla stadnamn 

frå Sogn og Fjordane i samlinga vår. Dei 

fleste kan du søkje opp i webbasen vår.
Registrerte namn i Sogn og Fjordane på fylkesatlas.no



Stadnamn fortel
… om folk



Stadnamn fortel
… om livsløpet



Stadnamn fortel
… om lokale hendingar



Stadnamn fortel
… og om nasjonale hendingar



Webbasar

• Ein kan sjå i kartet på 

www.fylkesatlas.no. Her kan du 

trykkje på stadnamna for å få meir 

informasjon om dei.

• Alle stadnamna er søkbare i 

databasen vår på 

stadnamn.fylkesarkivet.no. Her får 

du detaljert informasjon om 

stadnamna og lenke til kart.

http://www.fylkesatlas.no/
https://stadnamn.fylkesarkivet.no/


Takk for oss!

• Finn informasjon på

fylkesarkivet.no


