Instruktion för arkivsökning i Klara arkivsök.
Klara arkivsök är en webbtjänst som kan användas både internt och externt för att
söka efter handlingar och fotografier i arkiv och samlingar som överlämnats till
Ljungby kommunarkiv. Arkiven är förtecknade efter det s k allmänna arkivschemat
och arkivförteckningen fungerar som ett register över kommunarkivets handlingar.
Klara arkivsök öppnas via länken ”Arkivförteckning”. Här finns arkivbildare
redovisade i bokstavsordning och det finns möjlighet till fritextsökning i sökfältet
överst på sidan.
Sökning i Klaras struktur via arkivbildare:
•

Sök upp den arkivbildare du är intresserad av i listan.
Exempel: vill vi se om det kan finnas ett skolbetyg på en person som vi vet
bodde i Bolmarö i Annerstad på 1800-talet. Annerstad kommun är den
arkivbildare som skolan tillhörde. Följ länken genom att klicka på den.

•

Klicka på önskat arkiv.
Annerstad kommun har ett skolarkiv, följ länken genom att klicka på den.

•

Klicka på önskad serie.
Det finns examenskataloger, följ länken genom att klicka på den.

•

Klicka på önskad volym. I vissa arkiv finns det en fullständig beskrivning av
volymens innehåll, bocka i rutan Visa beskrivning för att visa den.
I volymerna 1 och 2 finns examenskataloger för Bolmarö skola under 1800talet. Detaljerad information saknas, kontakta arkivet för utlämning av
handlingen.

Arkivsökning via fritext.
•

Skriv önskat ord i sökrutan till höger i menyraden överst på sidan.
Exempel: Finns det något fotografi på Ivla skola. Skriv in Ivla skola i sökrutan.

•

Sökningen resulterar i tre träffar på Ivla skola. Klicka på den volym du önskar
att se mer information om (vissa arkiv saknar en detaljerad beskrivning) Tips:
håll nere tangenterna CRTL och F samtidigt för funktionen Sök på sida, skriv
in det ord du tidigare sökte på i sökrutan, ordet då kommer att markeras på
den öppna sidan.

Arbetet med arkivförteckningen pågår fortlöpande för att förbättra beskrivning av och
information kring arkiven.
Arkivets personal svarar gärna på frågor kring arkiven och dess innehåll.
Beställning av kopior eller framtagning av arkivhandling gör du till arkivet@ljungby.se
eller kontaktar arkivets personal.

