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ALLMÄNT OM WEBBARKIVET 

Inledning 

Vara kommunarkivs Webbarkiv innehåller kommunarkivets olika samlingar 

av digitaliserat arkivmaterial. 

Vara kommunarkiv bedriver sedan år 2009 en omfattande verksamhet för 

ständigt ökad digitalisering av arkivhandlingar. Detta innefattar inskanning 

och fotografering av olika typer av arkivmaterial, äldre såväl som nyare 

material. Förutom ett antal inskanningsprojekt för rena pappershandlingar 

sker även digitala konverteringar av exempelvis ljudupptagningar.  

Ett annat stort område är digitaliseringen av äldre fotografier från andra 

hälften av 1800-talet och början av 1900-talet från så kallade glasplåtar 

(en gammal fototeknik med negativen på glasplåtar).  

Hittills har över 200 000 papperssidor digitaliserats samt 6 000 ljudklipp 

och 3 000 fotografier från glasplåtar. Digitaliseringsverksamheten syssel-

sätter i dagsläget 11 personer.  

Kommunarkivet har sedan 10 år tillbaka också ett nära samarbete med den 

lokala hembygdsrörelsen. Detta innebär att olika hembygdsföreningar 

tillsammans med liknande föreningar har ett ömsesidigt utbyte med Vara 

kommunarkiv kring arvet från vår arkivaliska kulturhistoria. 

Kommunarkivets nära samarbete med hembygdsrörelsen har inneburit att 

arkivmaterial som kompletterar kommunarkivets arkivmaterial har 

inkommit till kommunens arkiv. Även delar av det materialet har 

digitaliserats och kommer succesivt att läggas upp i Webbarkivet. 

Om användarmanualen 
Användarmanualen beskriver främst de fem modulerna (så kallade 

arkivmoduler) och deras olika funktioner och handhavande. Alla modulerna 

fungerar i princip på samma sätt varför det kan bli en del återupprepningar 

i texten för de olika modulerna. Men eftersom det kan finnas de som bara 

är intresserad av en viss modul har det här upplägget valts. 
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1.BILDARKIV 
 

1.1 Menyrad för Bildarkiv 
På övre halvan av bildskärmen mellan Vara loggan och det mörkblå strecket 

finns i varje arkivmodul en menyrad för den aktuella arkivmodulen. 

 

  Bild 1: Menyrad för Bildarkivet. 

För val med ett alternativ används rullgardinsmenyer och för val med flera 

alternativ används dialogfönster. 

I Bildarkivet finns 8 olika val i menyraden för Bildarkivet och de 4 första 

menyerna på översta raden är från vänster till höger följande: 

1.1.1 Fotograf  

Här väljer man den fotograf man vill se bilder ifrån. 

Alla bildsamlingar i Vara kommunarkiv är med något 

undantag ordnade och förtecknade efter fotograf.  

I vissa fall kan fotografen vara okänd. För att visa 

sådana bilder väljer man alternativet OKÄND. Vill man 

visa bilder från alla fotografer väljer man inställningen 

ALLA som samtidigt är grundinställningen från början 

i menyn.                                                                        

                                                                                  
       Bild 2: Meny för fotograf. 
1.1.2 Årtionde  

Här väljer man det årtionde man vill se bilder ifrån, 

alternativen är från 1840-talet fram till 2020-talet.  

Det finns också alternativen OKÄND för bilder där det 

inte har gått att fastställa exakt ålder på en bild samt 

ALLA för att söka bilder från alla tidsperioder som 

samtidigt är grundinställningen. 

 

 

                                                                                                                

    

    

                                                                                  Bild 3: Meny för årtionde. 
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1.1.3 Ämnesområden  

Ett flervalsalternativ för olika ämnesområden. Det finns 12 olika kategorier 

(vilka se bild 4). Genom att välja Välj alla så markeras alla kategorier och 

med Avmarkera alla tar man bort valda alternativ. När man har valt 

kategori/kategorier avslutar man med OK. 

 
Bild 4: Dialogfönster för ämnesområden i Bildarkivet. 

1.1.4 Bildkategori 

Här väljer man vilka bildkategorier man vill visa. Det finns tre huvud-

kategorier - Fotografi, Vykort samt Affisch. Dessa tre kategorier motsvarar 

vad som finns i bildväg i kommunarkivet i Vara kommun. Det finns också 

alternativet Övrigt för bildkategorier utanför de tre huvudkategorierna.  

Genom att välja Välj alla så markeras alla kategorier och med Avmarkera 

alla tar man bort valda alternativ. När man har valt kategori/kategorier 

avslutar man med OK. 

 
Bild 5: Dialogfönster för bildkategori i Bildarkivet. 
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På andra raden i menyraden för Bildarkivet finns 4 val från vänster till 

höger: 

1.1.5 Kommun  

Här kan man välja att bara visa bilder från en viss 

kommun. Förutom Vara kommun finns även fyra 

angränsande kommuner att välja mellan, samt 

alternativen ALLA respektive OKÄND. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Bild 6: Meny för kommun.                                                                                                                  

1.1.6 Socken  

Här väljer man ut en specifik socken i en kommun. 

För att välja en socken måste man dock först ha valt 

kommun i föregående meny. Grundinställningen är 

densamma som för alla andra rullgardinsmenyer, 

nämligen alternativet ALLA för att välja samtliga 

socknar inom den valda kommunen. Alternativet 

OKÄND är för att visa sådana bilder där det inte gått 

att identifiera vilken socken som bilden kommer ifrån. 

 

 

                                                                                                                          

         Bild 7: Meny för socken.                                                                                                                    

1.1.7 Ort/Samlad bebyggelse  

Om man vill välja ut en specifik ort eller en mindre 

grupp av samlad bebyggelse görs valet i den här 

menyn. Först måste man dock ha valt kommun och 

socken i de två föregående menyerna. Alternativet 

ALLA som är grundinställningen är för att välja 

samtliga orter. Väljer man OKÄND visas alla bilder där 

det inte gått att fastställa vilken ort bilden är ifrån. 

 

 

        Bild 8: Meny för ort                                                                       
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1.1.8 Fritextsökning  

Om man vill söka helt fritt på kategorier som är taggade till en bild används 

fritextsökning. De kategorier som taggats till en bild är följande fyra: 

personnamn, geografiska namn, ämnesord och datum (det går att söka 

exempelvis på exakt fotoår). När man har skrivit in ett eller flera sökord 

kan man antingen klicka på Enter tangenten eller på SÖK knappen för att 

söka på de inskrivna sökorden. 

 

              Bild 9: Ruta för fritextsökning. 

När man i menyerna och dialogfönstren har gjort alla sina val, trycker man 

på SÖK för att starta själva sökningen. Sökresultatet visas sedan i rutan 

för miniatyrbilderna ovanför navigeringspilarna (se avsnitt 1.3 Dialogruta 

för miniatyrbilder). 

1.2 Vald bild 
Till vänster nedanför menyraden under det mörkblå strecket finns en bild i 

ungefär vykortsstorlek av den bild man har valt i dialogrutan för 

miniatyrbilder (se avsnitt 1.3 Dialogruta för miniatyrbilder). I övre vänstra 

och högra hörnen finns det varsin mörkblå pil som man navigerar med för 

att mata en bild i taget antingen bakåt eller framåt. Genom att klicka på 

bilden eller texten Klicka här för större storlek, kommer bilden att visas i 

helskärmsläge (se avsnitt 1.8 Bild i helskärmsläge för mer information). För 

att få veta mer om fotografen som har tagit bilden klickar man på texten 

Klicka här för att läsa mer om fotograf (se avsnitt 1.7 Uppgifter om 

fotograf). 

 

                               Bild 10: Bild från Bildarkivet som visas utifrån vald miniatyrbild. 
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1.3 Dialogruta för miniatyrbilder 
Till höger om vald bild strax nedanför menyraden under det mörkblå 

strecket finns en dialogruta för miniatyrbilder. Strax ovanför dialogrutan för 

miniatyrbilder, visas totala antalet bilder i Bildarkivet med texten Totalt 

antal bilder i bildarkivet: 35 (Obs! Siffran på slutet är varierande beroende 

på antalet bilder).  

I själva dialogrutan finns det 10 miniatyrbilder. När man för muspekaren 

över någon av dessa bilder visas en kort hjälptext, i form av en så kallad 

”Pop up text” som kort beskriver vad som visas på den bilden (för ett 

exempel se bilden längst upp till vänster i Bild 11: Dialogruta för miniatyr-

bilder). 

När man klickar på någon av miniatyrbilderna så visas bilden i större storlek 

till vänster om dialogrutan för miniatyrbilder (se avsnitt 1.2 Vald bild). 

Strax under de 10 miniatyrbilderna finns en text med formuleringen Visar 

1-10 av 35. Detta talar om hur många bilder som matchar en sökning (se 

avsnitt 1.1 Menyrad för Bildarkiv för mer information). Givetvis kan sifforna 

variera beroende på hur många bilder en sökträff ger. 

Längst ner i dialogrutan under texten med sökträffens resultat finns 4 

navigeringspilar. Pilen längst till vänster visar de 10 första bilderna, pilen 

längst till höger de 10 sista av totala antalet framsökta bilder. Med de två 

inre pilarna bläddrar man 10 bilder i taget, antingen bakåt eller framåt. 

   
  Bild 11: Dialogruta för miniatyrbilder. 
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1.4 Information om bild 
Under det tunna mörkblå strecket nertill på skärmen finns tre fält. Det första 

är Information om bild som berättar i text vad bilden föreställer. Längst ner 

till höger i bildens informationsfält finns en mörkblå ikon med en nedåtvänd 

pil (se Bild 12: Informationsfält för bild). Om man klickar på ikonen skapas 

en PDF-fil där texten visas i sin helhet. På så vis kan man också välja att 

skriva ut en text eller spara den som en PDF-fil. 

 
  Bild 12: Informationsfält för bild. 

1.5 Uppgifter om fotografi 
I det andra fältet till höger om fältet Information om bild längst ner på 

skärmen, visas information om aktuellt fotografi. Följande 5 typer av 

information visas: 

Bildnummer: Varje fotografi i Bildarkivet har ett unikt bildnummer som 

visas i röd färg uppe i högra hörnet på bilden. Dessa nummer går att söka 

på i fritextsökningen (se avsnitt 1.1.8 Fritextsökning för mer information). 

Fotoår: Här anges exakt det år fotografiet är taget och årtalen är också 

sökbara i rutan för fritextsökning. 

Fotograf: Namnet på fotografen som har tagit bilden. 

Samling: Varje bildsamling i Vara kommunarkiv är normalt ordnad och 

förtecknad på fotografens namn som har tagit bilderna i den aktuella 

samlingen. I Bildarkivet visas samlingarna utifrån fotografens efternamn. 

Ämne: Visar bokstav/bokstäver för de olika ämnesområdena (se avsnitt 

1.1.3 Ämnesområden för mer information). 

 
  Bild 13: Uppgifter om fotografi. 
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Längst ner under det mörkblå strecket i fältet för Uppgifter om fotografi 

visas de olika länkarna till andra objekt i webbarkivet som den aktuella 

bilden är länkad till (för mer information om länkar se kapitel 

7.Webbarkivets uppbyggnad). 

1.6 Ljudklipp till bild 
Till vissa bilder finns korta ljudklipp som är en inläsning av text-

informationen till en bild (se avsnitt 1.4 Information om bild för mer 

information). Ljudklippen är inlästa av donatorn till den aktuella 

bildsamlingen eller av annan person.  

Ljudspelaren är mycket enkelt konstruerad. Överst finns två knappar, en 

för start/paus och en för stop av inspelningen precis som på vilken vanlig 

ljudspelare som helst. Under knapparna finns en grå/mörkblå förlopps-

indikator som indikerar hur långt inspelningen har kommit. Det går också 

att klicka på förloppsindikatorn för att hoppa fram och tillbaka i ljudklippet. 

Under förloppsindikatorn finns en ikon i form av en oval cirkel med en pil. 

Om man klickar på den så återupprepas ljudklippet oavbrutet tills man 

klickar igen på ikonen. På vardera sidan om ikonen finns två tidsräknare, 

den vänstra indikerar hur långt uppspelningen har nått och den högra visar 

totallängden på ljudklippet. Längst ner i ljudspelaren finns det ett reglage 

för ändring av ljudvolymen (för ljudspelarens alla funktioner se Bild 14: 

Ljudspelare till Bildarkivet). 

 
  Bild 14: Ljudspelare till Bildarkivet. 
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1.7 Uppgifter om fotograf 
Uppgifter om fotograf får man fram genom att under bilden klicka på texten 

Klicka här för att läsa mer om fotograf (se avsnitt 1.2 Vald bild för mer 

information). 

1.7.1 Bild på fotograf 

Är en bild på den aktuella fotografen förutsatt att det finns en bild, annars 

kommer det fram en svart siluettbild med ett vitt frågetecken i mitten. 

Om man klickar på texten Tillbaka till bilden så återgår man till den 

tidigare valda bilden från denna fotograf. 

 
                      Bild 15: Bild på fotograf, i detta fall Carl Johan Rylander. 
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1.7.2 Information om fotograf 

Information om fotografen, oftast dennes livsbiografi eventuellt 

kombinerat med detaljer från hans/hennes fotografiska gärning. Längst 

ner till vänster i bildens informations-fält finns en mörkblå ikon med en 

nedåtvänd pil (se Bild 16: Information om fotograf). Om man klickar på 

ikonen skapas en PDF-fil där texten visas i sin helhet. På så vis kan man 

också välja att skriva ut en text eller spara den som en PDF-fil. 

 
  Bild 16: Information om fotograf. 

1.7.3 Uppgifter om fotograf 

Nedanför Uppgifter om fotograf finns följande data: 

Fotograf: Namnet på fotografen. 

Levnadsår: Fotografens levnadsår. 

Aktiv tid: Tid verksam som fotograf. 

 
  Bild 17: Uppgifter om fotograf. 
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1.8 Bild i helskärmsläge 
I Bild i helskärmsläge visas den valda bilden i helskärmsläge som man 

kommer åt genom att antingen klicka på bilden eller texten Klicka här för 

större storlek (se avsnitt 1.2 Vald bild för mer information). 

Uppe i vänstra hörnet på skärmen anges numret på den bild som visas av 

de 10 miniatyrbilderna (se avsnitt 1.3 Dialogruta för miniatyrbilder för mer 

information). 

I övre högra hörnet på skärmen finns följande tre ikoner från vänster till 

höger. Ett stiliserat förstoringsglas varmed man kan förstora upp bilden till 

full storlek i de fall detta är möjligt. Den andra ikonen är en delvis öppen 

kvadrat, för att ta bort alla ramar i webbläsaren och visa bilden fullt ut i 

”riktig” helskärm. Den sista ikonen i form av ett kryss stänger 

helskärmsläget med återgång till Bildarkivet. 

Längst ut i vänstra kanten respektive i högra kanten i mitten av skärmen 

finns två små pilar. Dessa används för att bläddra fram och tillbaka mellan 

de 10 bilder som visas per gång. 

  
Bild 18: Bild i helskärmsläge. 
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2.LJUDARKIV 
 

2.1 Menyrad för Ljudarkiv 
På den övre halvan av bildskärmen mellan Vara loggan och det mörkblå 

strecket finns i varje arkivmodul en menyrad för den aktuella arkivmodulen. 

 
Bild 19: Menyrad för Ljudarkivet. 

För val med ett alternativ används rullgardinsmenyer och för val med flera 

alternativ används dialogfönster. 

I Ljudarkivet finns 8 olika val i menyraden för Ljudarkivet och de 4 första 

på översta raden är från vänster till höger följande: 

2.1.1 Inspelad av  

Vem som har gjort en inspelning man vill höra ett 

ljudklipp ifrån, väljer man här. Alla ljudsamlingar i 

Vara kommunarkiv är med något undantag ordnade 

och förtecknade efter vem som har gjort inspelningen, 

i vissa fall kan den/de vara okända. För att endast visa 

dessa väljer man alternativet OKÄND. Vill man visa 

alla som gjort en inspelning väljer man inställningen 

ALLA som är samtidigt grundinställningen från början 

i menyn.                                                                    Bild 20: Meny för inspelare.  

2.1.2 Årtionde  

Här väljer man det årtionde man vill se ljudklipp ifrån, 

alternativen är från 1860-talet fram till 2020-talet.  

Det finns också alternativen OKÄND för ljudklipp där 

det inte har gått att fastställa exakt ålder på ett 

ljudklipp samt ALLA för att söka ljudklipp från alla 

tidsperioder som samtidigt är grundinställningen. 
                                                                                                

 

 

 

                                                                                                                          Bild 21: Meny för årtionde. 
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2.1.3 Ämnesområden  

Ett flervalsalternativ för olika ämnesområden. Det finns 7 olika kategorier 

(vilka se bild 22). Genom att välja Välj alla så markeras alla kategorier och 

med Avmarkera alla tar man bort valda alternativ. När man har valt 

kategori/kategorier avslutar man med OK. 

 
Bild 22: Dialogfönster för ämnesområden i Ljudarkivet. 

2.1.4 Kategori  

Här väljer man vilken kategori av ljudklipp man vill höra. Det finns två 

kategorier - Officiella och Övrigt - och båda dessa finns i kommunarkivet i 

Vara kommun. Officiella kan exempelvis vara radioinspelningar från 

kommunfullmäktige i Vara kommun. Övrigt är oftast olika inspelningar 

gjorda av privatpersoner. 

Genom att välja Välj alla så markeras alla kategorier och med Avmarkera 

alla tar man bort valda alternativ. När man har valt kategori/kategorier 

avslutar man med OK. 

 
Bild 23: Dialogfönster för kategorier i Ljudarkivet. 
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På andra raden i menyraden för Ljudarkivet finns 4 val från vänster till 

höger: 

2.1.5 Kommun  

Här kan man välja att bara visa ljudklipp från en viss 

kommun. Förutom Vara kommun finns även fyra 

angränsande kommuner att välja mellan, samt 

alternativen ALLA respektive OKÄND. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Bild 24: Meny för kommun. 

2.1.6 Socken  

Här väljer man ut en specifik socken i en kommun. 

För att välja en socken måste man dock först ha valt 

kommun i föregående meny. Grundinställningen är 

densamma som för alla andra rullgardinsmenyer, 

nämligen alternativet ALLA för att välja samtliga 

socknar inom den valda kommunen. Alternativet 

OKÄND är för att visa sådana ljudklipp där det inte 

gått att identifiera vilken socken som ljudklippet 

kommer ifrån. 

 

                                                                                                                          

        Bild 25: Meny för socken. 

2.1.7 Ort/Samlad bebyggelse  

Om man vill välja ut en specifik ort eller en mindre 

grupp av samlad bebyggelse görs valet i den här 

menyn. Först måste man dock ha valt kommun och 

socken i de två föregående menyerna. Alternativet 

ALLA som är grundinställningen är för att välja 

samtliga orter. Väljer man OKÄND visas alla ljudklipp 

där det inte gått att fastställa vilken ort bilden är 

ifrån.                                                                       Bild 26: Meny för ort 
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2.1.8 Fritextsökning  

Om man vill söka helt fritt på kategorier som är taggade till ett ljudklipp 

används fritextsökning. De kategorier som taggats till ett ljudklipp är 

följande fyra: personnamn, geografiska namn, ämnesord och datum. När 

man har skrivit in ett eller flera sökord kan man antingen klicka på Enter 

tangenten eller på SÖK knappen för att söka på de inskrivna sökorden. 

 

                        

                      Bild 27: Ruta för fritextsökning. 

När man har gjort alla sina val i de menyer och dialogfönster man har valt 

trycker man på SÖK för att starta själva sökningen. Sökresultatet visas 

sedan till höger i listan över ljudklipp (se avsnitt 2.2 Lista över ljudklipp). 

2.2 Lista över ljudklipp 
Till höger om ljudspelaren och strax nedanför högra sidan av menyraden 

under det mörkblå strecket finns Lista över ljudklipp där 10 ljudklipp åt 

gången visas. Ovanför själva listan med ljudklippen visas det totala antalet 

ljudklipp i Ljudarkivet med texten Totalt antal ljudklipp i ljudarkivet: 2 (Obs! 

Siffran på slutet är varierande beroende på antalet ljudklipp). 

I själva listan över ljudklipp är ljudklippet som man har valt markerat i 

mörkblått. Informationen om ljudklippet visas till vänster om listan och i 

ljuduppspelaren har det ljudklipp man har markerat kommit upp (för mer 

information om ljuduppspelaren se avsnitt 2.3 Ljudspelare). 

Strax under listan med de 10 ljudklippen finns en text med formuleringen 

Visar 1 - 2 av 2. Detta talar om hur många ljudklipp som matchar en sökning 

(se avsnitt 2.1 Menyrad för Ljudarkiv för mer information). Givetvis kan 

sifforna variera beroende på hur många ljudklipp en sökträff ger. 

Längst ner i dialogrutan under texten med sökträffens resultat finns 4 

navigeringspilar. Pilen längst till vänster visar de 10 första ljudklippen, pilen 

längst till höger de 10 sista av totala antalet framsökta ljudklipp. Med de 

två inre pilarna bläddrar man 10 ljudklipp i taget, antingen bakåt eller 

framåt. 

 
  Bild 28: Lista över ljudklipp. 
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2.3 Ljudspelare 
Ljudspelaren är mycket enkelt konstruerad. Överst finns två knappar, en 

för start/paus och en för stop av inspelningen precis som på vilken vanlig 

ljudspelare som helst. Under knapparna finns en grå/mörkblå förlopps-

indikator som indikerar hur långt inspelningen har kommit. Det går också 

att klicka på förloppsindikatorn för att hoppa fram och tillbaka i ljudklippet. 

Under förloppsindikatorn finns en ikon i form av en oval cirkel med en pil. 

Om man klickar på den så återupprepas ljudklippet oavbrutet tills man 

klickar igen på ikonen. På vardera sidan om ikonen finns två tidsräknare, 

den vänstra indikerar hur långt uppspelningen har nått och den högra visar 

totallängden på ljudklippet. Längst ner i ljudspelaren finns det ett reglage 

för ändring av ljudvolymen (för ljudspelarens alla funktioner se Bild 29: 

Ljudspelare till Ljudarkivet). 

Över själva ljudspelaren finns två mörkblå pilar, med dem bläddrar man ett 

ljudklipp i taget antingen bakåt eller framåt. 

 
 Bild 29: Ljudspelaren till Ljudarkivet. 

2.4 Information om ljudklipp 
Information om ljudklipp berättar i text vad ljudklippet handlar om. Längst 

ner till höger i ljudklippets informationsfält finns en mörkblå ikon med en 

nedåtvänd pil (se Bild 30: Informationsfält för ljudklipp). Om man klickar 

på ikonen skapas en PDF-fil där texten visas i sin helhet. På så vis kan man 

också välja att skriva ut en text eller spara den som en PDF-fil. 

 

  Bild 30: Informationsfält för ljudklipp. 
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2.5 Uppgifter om ljudklipp 
Nedanför Information om ljudklipp finns ett fält som visar information om 

aktuellt ljudklipp. Följande 5 typer av information visas: 

Ljudnummer: Varje ljudklipp i Ljudarkivet har ett unikt ljudnummer. 

Dessa går att söka på i rutan för fritextsökning (se avsnitt 2.1.8 

Fritextsökning för mer information). 

Inspelad av: Namnet på den/de som har gjort inspelningen. 

Ämne: Visar bokstav/bokstäver för de olika ämnesområdena (se avsnitt 

2.1.3 Ämnesområden för mer information). 

Samling: Varje ljudsamling i Vara kommunarkiv är normalt ordnad och 

förtecknad efter namnet på den/de som är registrerade för inspelningen i 

den aktuella samlingen. Obs! Den/de som står registrerad för inspelningen 

är inte alltid samma som den/de som har gjort själva inspelningen, utan 

här är det frågan om den organisation som har beställt inspelningen (typ 

en institution, en förening, ett företag etc.). I Ljudarkivet är samlingarna 

därför upplagda på organisations namn. 

Inspelningsår: Här anges exakt år ljudklippet är inspelat och årtalen är 

också sökbara i rutan för fritextsökning. 

 
  Bild 31: Uppgifter om ljudklipp. 

Längst ner under det mörkblå strecket i fältet för Uppgifter om ljudklipp 

visas de olika länkarna till andra objekt i webbarkivet som det aktuella 

ljudklippet är länkat till (för mer information om länkar se kapitel 

7.Webbarkivets uppbyggnad). 
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3.TEXTARKIV 
 

3.1 Menyrad för Textarkiv 

På den övre halvan av bildskärmen mellan Vara loggan och det mörkblå 

strecket finns i varje arkivmodul en menyrad för den aktuella arkivmodulen. 

 
Bild 32: Menyrad för Textarkivet. 

För val med ett alternativ används rullgardinsmenyer och för val med flera 

alternativ används dialogfönster. 

I Textarkivet finns 7 olika val i menyraden för Textarkivet och de 4 första 

på översta raden är från vänster till höger följande: 

3.1.1 Kommun  

Här kan man välja att bara visa texter från en viss 

kommun. Förutom Vara kommun finns även fyra 

angränsande kommuner att välja mellan, samt 

alternativen ALLA respektive OKÄND. 

 

 

 

                                                                                                                        Bild 33: Meny för kommun.                                                                                                               

3.1.2 Socken  

Här väljer man ut en specifik socken i en kommun. 

För att välja en socken måste man dock först ha valt 

kommun i föregående meny. Grundinställningen är 

densamma som för alla andra rullgardinsmenyer, 

nämligen alternativet ALLA för att välja samtliga 

socknar inom den valda kommunen. Alternativet 

OKÄND är för att visa sådana texter där det inte gått 

att identifiera vilken socken som texten kommer ifrån. 

 

 

                                                                                                                                                   

        Bild 34: Meny för socken.                                                                                        
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3.1.3 Tidsperiod  

Ett flervalsalternativ där man kan välja olika tidsperioder. Det finns 4 

perioder att välja mellan (se Bild 35: Dialogfönster för val av tidsperiod). 

Genom att välja Välj alla så markeras alla kategorier och med Avmarkera 

alla tar man bort valda alternativ. När man har valt kategori/kategorier 

avslutar man med OK. Okänd är för texter där tidsperioden är osäker. 

 
Bild 35: Dialogfönster för val av tidsperiod. 

3.1.4 Protokoll  

Ett flervalsalternativ där man kan välja vilka typer av protokoll som ska 

filtreras ut vid en sökning. Det finns 8 olika alternativ att välja mellan (se 

Bild 36: Dialogfönster för val av protokollstyp). Genom att välja Välj alla 

så markeras alla kategorier och med Avmarkera alla tar man bort valda 

alternativ. När man har valt kategori/kategorier avslutar man med OK.  

I Övriga handlingar finns dokument som inte nödvändigtvis är protokoll 

utan kan vara i princip vad som helst i textväg.  

 
Bild 36: Dialogfönster för val av protokollstyp. 
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På andra raden i menyraden för Textarkivet finns 3 val från vänster till 

höger: 

3.1.5 Datum (Från)  

Här kan man ställa in exakt datum från 

när webbarkivet ska börja söka på 

texter. Det går att ställa in år, månad 

och dag (se bilderna 37, 39 och 40). 

Klickar man på IDAG så ställs dagens 

datum in. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        

    Bild 37: Dialogfönster för Datum (Från).                                                              

3.1.6 Datum (Till)  

Här kan man ställa in exakt datum till hur 

långt fram i tiden webbarkivet ska söka 

på texter. Det går att ställa in år, månad 

och dag (se bilderna 38, 39 och 40). 

Klickar man på IDAG så ställs dagens 

datum in. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Bild 38: Dialogfönster för Datum (Till). 
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Nedan visas exempel på val av månad (se Bild 39) och val av år (se Bild 

40). År får man fram genom att klicka på årtalet överst ovanför månaderna 

i Bild 39. Månaderna får man fram genom att klicka överst i kalendern på 

månad och år exempelvis SEPTEMBER 2017 (se överst i bilderna 37 och 38 

hur det ser ut). Med pilarna bläddrar man bakåt och framåt mellan 

månaderna och åren. Under val av år (se Bild 40) så bläddrar man i 

årsintervaller om 20 år i taget.  

            
Bild 39: Dialogfönster för Val av månad.                             Bild 40: Dialogfönster för Val av år. 

3.1.7 Fritextsökning  

Om man vill söka helt fritt på kategorier som är taggade till en text används 

fritextsökning. De kategorier som taggats till en text är följande fyra: 

personnamn, geografiska namn, ämnesord och datum. När man har skrivit 

in ett eller flera sökord kan man antingen klicka på Enter tangenten eller 

på SÖK knappen för att söka på de inskrivna sökorden. 

 

                                 

                               Bild 41: Ruta för fritextsökning. 

När man har gjort alla sina val i de menyer och dialogfönster man har valt 

trycker man på SÖK för att starta själva sökningen. Sökresultatet visas 

sedan till höger i listan över texter (se avsnitt 3.2 Lista över texter). 
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3.2 Lista över texter 
Till höger om textfönstret och strax nedanför högra sidan av menyraden 

under det mörkblå strecket finns Lista över texter där 10 texter åt gången 

visas. Ovanför själva listan med texter visas det totala antalet texter i 

Textarkivet med texten Totalt antal texter i textarkivet: 9 (Obs! Siffran på 

slutet är varierande beroende på antalet texter). 

I själva listan över texter är texten som man har valt markerat i mörkblått 

och texten kommer upp i textfönstret till vänster om textlistan (se kapitel 

3.3 Textfönster). 

Strax under listan med de 10 texterna finns en text med formuleringen Visar 

1-9 av 9. Detta talar om hur många texter som matchar en sökning (se 

avsnitt 3.1 Menyrad för Textarkiv för mer information). Givetvis kan sifforna 

variera beroende på hur många texter en sökträff har funnit. 

Längst ner i dialogrutan under texten med sökträffens resultat finns 4 

navigeringspilar. Pilen längst till vänster visar de 10 första texterna, pilen 

längst till höger de 10 sista av totala antalet framsökta texter. Med de två 

inre pilarna bläddrar man 10 texter i taget, antingen bakåt eller framåt. 

 
                       Bild 42: Lista över texter. 
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3.3 Textfönster 
I Textfönster visas den valda texten. Textfönstret går att ställa in i fem olika 

lägen (se avsnitt 3.3.2 Inställningar till textlägen och avsnitt 3.4 

Textvisningslägen). Genom att klicka på bilden av texten eller texten Öppna 

helskärmsläge kommer texten att visas i helskärmsläge (se avsnitt 3.5 Text 

i helskärmsläge för mer information). 

 
 Bild 43: Exempel på textfönster en sida ur Kedums by och ålderman bok. 
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3.3.1 Navigering mellan textsidor  

I mitten av ikonraden för textvisningslägen finns 4 navigeringspilar. Pilen 

längst till vänster visar första textsidan, pilen längst till höger visar sista 

textsidan. Med de två inre pilarna bläddrar man fram en textsida i taget, 

antingen bakåt eller framåt. 

 

 

3.3.2 Inställningar till textvisningslägen 

I Webbarkivet finns 5 olika textvisningslägen för visning av textsidor. Dessa 

är från vänster till höger: Sidvy bild, Sidvy text, Bokvy text, Bokvy bild och 

Sidvy bild/text. Till höger om navigeringspilarna finns ytterligare tre ikoner: 

Helskärm, Förstoring och förminskning av text (se avsnitt 3.3.3 Förstoring 

och förminskning av text). 

För utförlig information om de olika textvisningslägena se avsnitt 3.4 

Textvisningslägen). 

 
 Bild 44: Ikoner för de olika textvisningslägena samt ikoner för länkar till andra objekt. 

Längst ner under textfönstret visas de olika länkarna till andra objekt i 

webbarkivet som den aktuella texten är länkad till (för mer information om 

länkar se kapitel 7.Webbarkivets uppbyggnad). 

3.3.3 Förstoring och förminskning av text 

Med de två ikonerna som ser ut som förstoringsglas, det ena med ett 

plustecken i och det andra med ett minustecken (se Bild 44), förstorar och 

förminskar man den transkriberade texten upp till två gånger (för mer om 

transkriberad text se avsnitt 3.4.2 Sidvy text). 

 

Bild 45: De tre möjliga storlekarna vid förstoring av texter. 
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3.4 Textvisningslägen 
Beskrivning av de fem olika textvisningslägena: 

3.4.1 Sidvy bild  

Detta är normalläget vid uppstart av Textarkivet och visar en textsida som 

en bild. 

 
 Bild 46: Sidvy bild.   
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3.4.2 Sidvy text  

Visar den aktuella textsidan som transkriberad text. Sedan många år 

tillbaka driver kommunarkivet i Vara kommun ett projekt med att 

transkribera äldre handskrivna texter till mer läsbar maskinskriven text. När 

det kommer till äldre texter så kan det vara svårt för dem som inte är 

tränade i texttolkning (paleografi) att läsa de texterna. 

Den transkriberade texten är som en vanlig text i en webbläsare där man 

exempelvis kan markera i texten och sedan kopiera till urklipp. 

Längst ner till höger i textfältet finns en mörkblå ikon med en nedåtvänd pil 

(se Bild 47). Om man klickar på ikonen skapas en PDF-fil. På så vis kan 

man också välja att skriva ut en text eller spara den som en PDF-fil. 

 
Bild 47: Sidvy text.   
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3.4.3 Bokvy text  

Visar två transkriberade textsidor bredvid varandra. De transkriberade text-

sidorna är som vanlig text i en webbläsare där man exempelvis kan markera 

i texten och sedan kopiera till urklipp. 

Längst ner till höger i varje textsida finns en mörkblå ikon med en 

nedåtvänd pil (se bild 48). Om man klickar på ikonen skapas en PDF-fil. På 

så vis kan man också välja att skriva ut en text eller spara den som en PDF-

fil. 

 

 Bild 48: Bokvy text.   
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3.4.4 Bokvy bild  

Visar två digitalt fotograferade textsidor bredvid varandra som bilder. 

Genom att klicka på någon av textsidorna eller den underliggande texten 

Öppna helskärmsläge kommer den valda textsidan att visas i helskärmsläge 

(se avsnitt 3.5 Text i helskärmsläge för mer information). 

 
Bild 49: Bokvy bild. 
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3.4.5 Sidvy bild/text  

I Sidvy bild/text visas den digitala bilden av texten till vänster och den 

transkriberade texten till höger (se bild 50).  

 
 Bild 50: Sidvy bild/text. 
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3.5 Text i helskärmsläge 
I Text i helskärmsläge visas den valda texten i helskärmsläge som man 

kommer åt genom att antingen klicka på bilden av en digitalt fotograferad 

text eller texten Öppna helskärmsläge. 

Uppe i vänstra hörnet på skärmen visas vilket sidnummer man är på av 

totalt antal sidor i en text, exempelvis 3/12. 

I övre högra hörnet på skärmen finns följande tre ikoner från vänster till 

höger. Ett stiliserat förstoringsglas varmed man kan förstora upp texten till 

full storlek i de fall detta är möjligt. (Obs! Detta gäller endast i visningsläget 

3.4.1 Sidvy bild). Den andra ikonen är en delvis öppen kvadrat, för att ta 

bort alla ramar i webbläsaren och visa bilden fullt ut i ”riktig” helskärm. Den 

sista ikonen i form av ett kryss stänger helskärmsläget och med återgång 

till Textarkivet. 

Längst ut i vänstra kanten respektive i högra kanten i mitten av skärmen 

finns två små pilar. Dessa används för att bläddra fram och tillbaka mellan 

de olika textsidorna. 

 
Bild 51: Textsida i helskärmsläge. 

 

 

 



35 
 

4.KARTARKIV 
 

4.1 Menyrad för Kartarkiv 
På övre halvan av bildskärmen mellan Vara loggan och det mörkblå strecket 

finns i varje arkivmodul en menyrad för den aktuella arkivmodulen. 

 
Bild 52: Menyrad för Kartarkivet. 

För val med ett alternativ används rullgardinsmenyer och för val med flera 

alternativ används dialogfönster. 

Det finns i Kartarkivet 5 olika val i menyraden för Kartarkivet och de 4 första 

på översta raden är från vänster till höger följande: 

4.1.1 Kommun  

Här kan man välja att bara visa kartor från en viss 

kommun. Förutom Vara kommun finns även fyra 

angränsande kommuner att välja mellan, samt 

alternativen ALLA respektive OKÄND. 

 

                                                                                                                                    

                                                     Bild 53: Meny för kommun. 

4.1.2 Socken  

Här väljer man ut en specifik socken i en kommun. 

För att välja en socken måste man dock först ha valt 

kommun i föregående meny. Grundinställningen är 

densamma som för alla andra rullgardinsmenyer, 

nämligen alternativet ALLA för att välja samtliga 

socknar inom den valda kommunen. Alternativet 

OKÄND är för att visa sådana kartor där det inte gått 

att identifiera vilken socken som kartan kommer ifrån. 

 

 

 

                                                                                                                        Bild 54: Meny för socken. 

 



36 
 

4.1.3 Karttyp 

Här väljer man vilka karttyper man visa. Det finns 8 olika kategorier att 

välja mellan, 6 kategorier av kartor samt Övrigt för kartor som inte passar 

in i någon av de 6 kategorierna. Okänd är för kartor där det inte har gått 

att bestämma och identifiera exakt vilken typ av karta det är frågan om.    

Genom att välja Välj alla så markeras alla kategorier och med Avmarkera 

alla tar man bort valda alternativ, efter man har satt kategori/kategorier 

avslutar man med OK. 

 
Bild 55: Dialogfönster för val av typ av karta. 

4.1.4 Härad 

Med Webbarkivets sökmotor kan man filtrera ut kartor 

som ingår bara i ett specifikt härad med dess gränser. 

I Webbarkivet är inlagt de fyra härader som finns 

inom Vara kommuns nuvarande gränser. Det innebär 

att Webbarkivet inte bara täcker in socknar från Vara 

kommun utan även socknar från angränsande 

kommuner (för mer information om häradsgränser se 

kapitel 6.0 Webbarkivetstäckningsområde). 
                                                                                                                        Bild 56: Meny för härad.   

                                                                           

Längst till på andra raden i menyraden för Kartarkivet finns en ruta för 

fritextsökning: 

4.1.5 Fritextsökning  

Om man vill söka helt fritt på kategorier som är taggade till en karta 

används fritextsökning. De kategorier som taggats till en karta är följande 

fyra: personnamn, geografiska namn, ämnesord och datum. När man har 

skrivit in ett eller flera sökord kan man antingen klicka på Enter tangenten 

eller på SÖK knappen för att söka på de inskrivna sökorden. 

       

                                               

                                         Bild 57: Ruta för fritextsökning.  
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När man i menyerna och dialogfönstren har gjort alla sina val, trycker man 

på SÖK för att starta själva sökningen. Sökresultatet visas sedan i rutan 

för miniatyrkartorna ovanför navigeringspilarna (se avsnitt 4.2 Dialogruta 

för miniatyrkartor). 

4.2 Dialogruta för miniatyrkartor 
Till höger om vald karta strax nedanför menyraden under det mörkblå 

strecket finns en dialogruta för miniatyrkartor. Strax ovanför dialogrutan 

för miniatyrkartor, visas totala antalet kartor i Kartarkivet med texten Totalt 

antal kartor i kartarkivet: 2 (Obs! siffran på slutet är varierande beroende 

på antalet kartor).  

I själva dialogrutan finns det 10 miniatyrkartor. När man för muspekaren 

över någon av dessa kartor visas en kort hjälptext, i form av en så kallad 

”Pop up text” som kort beskriver vad det är för karta. 

När man klickar på en av miniatyrkartorna så visas bilden i större storlek 

till vänster om dialogrutan för miniatyrkartor (se avsnitt 4.3 Vald karta). 

Strax under de 10 miniatyrkartorna finns en text med formuleringen Visar 

1-2 av 2. Detta talar om hur många bilder som matchar en sökning (se 

avsnitt 4.1 Menyrad för Kartarkiv för mer information). Givetvis kan sifforna 

variera beroende på hur många kartor en sökträff ger. 

Längst ner i dialogrutan under texten med sökträffens resultat finns 4 

navigeringspilar. Pilen längst till vänster visar de 10 första kartorna, pilen 

längst till höger de 10 sista av totala antalet framsökta kartor. Med de två 

inre pilarna bläddrar man 10 kartor i taget, antingen bakåt eller framåt. 

   
  Bild 58: Dialogruta för miniatyrkartor. 
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4.3 Vald karta 
Till vänster under menyraden under det mörkblå strecket finns en kartbild 

i ungefär vykortsstorlek av den karta man har valt i dialogrutan för 

miniatyrkartor (avsnitt 4.2 Dialogruta för miniatyrkartor). I övre vänstra 

och högra hörnet finns det varsin mörkblå pil som man navigerar med för 

att mata en karta i taget antingen bakåt eller framåt. Genom att klicka på 

kartbilden eller texten Klicka här för större storlek, kommer kartan att visas 

i helskärmsläge (se avsnitt 4.6 Karta i helskärmsläge för mer information).  

 
                                     Bild 59: Vald karta i Kartarkivet utifrån vald miniatyrkarta. 

4.4 Information om karta 
Under det tunna mörkblå strecket nertill på skärmen finns två fält. Det 

första är Information om karta som berättar i text vad kartan föreställer. 

Texten är från de tillhörande kartprotokollen som i regel finns till varje karta 

och har transkriberats till mer läsbar text. 

Längst ner till höger i kartans informationsfält finns en mörkblå ikon med 

en nedåtvänd pil (se Bild 60: Informationsfält för karta). Om man klickar 

på ikonen skapas en PDF-fil där texten visas i sin helhet. På så vis kan 

man också välja att skriva ut en text eller spara den som en PDF-fil.

 
  Bild 60: Informationsfält om karta. 
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4.5 Uppgifter om karttyp 
I det andra fältet längst ner på skärmen till höger om Information om karta 

visas information som visar vilken karttyp kartan tillhör.  

 

  Bild 61: Uppgifter om karttyp. 

Längst ner under det mörkblå strecket i fältet för Uppgifter om karttyp visas 

de olika länkarna till andra objekt i webbarkivet som den aktuella kartan är 

länkad till (för mer information om länkar se kapitel 7.Webbarkivets 

uppbyggnad). 
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4.6 Karta i helskärmsläge 
I Karta i helskärmsläge visas den valda kartan i helskärm som man kommer 

åt genom att antingen klicka på kartan eller texten Klicka här för större 

storlek (se avsnitt 4.3 Vald karta för mer information). 

Uppe i vänstra hörnet på skärmen anges numret på den karta som visas av 

de 10 miniatyrkartorna (se avsnitt 4.2 Dialogruta för miniatyrkartor för mer 

information). 

I övre högra hörnet på skärmen finns följande tre ikoner från vänster till 

höger. Ett stiliserat förstoringsglas varmed man kan förstora upp kartan till 

full storlek i de fall detta är möjligt. Den andra ikonen är en delvis öppen 

kvadrat, för att ta bort alla ramar i webbläsaren och visa kartan fullt ut i 

”riktig” helskärm. Den sista ikonen i form av ett kryss stänger 

helskärmsläget med återgång till Kartarkivet. 

Längst ut i vänstra kanten respektive i högra kanten i mitten av skärmen 

finns två små pilar. Dessa används för att bläddra fram och tillbaka mellan 

de 10 kartorna som visas per gång. 

  
Bild 62: Karta i helskärmsläge. 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

5.NAMNARKIV 
 

5.1 Menyrad för Namnarkiv 

På övre halvan av bildskärmen mellan Vara loggan och det mörkblå strecket 

finns i varje arkivmodul en menyrad för den aktuella arkivmodulen. 

 
Bild 63: Menyrad för Namnarkivet. 

För val med ett alternativ används rullgardinsmenyer och för val med flera 

alternativ används dialogfönster. 

Det finns i Namnarkivet 5 olika val i menyraden för Namnarkivet och de 4 

första på översta raden är från vänster till höger följande: 

5.1.1 Kommun  

Här kan man välja att bara visa namnobjekt från en 

viss kommun. Förutom Vara kommun finns det också 

fyra angränsande kommuner att välja mellan, eller 

alternativen ALLA respektive OKÄND. 

 

                                                                                                                                          

     

                                                                                                                         Bild 64: Meny för kommun. 

5.1.2 Socken  

Här väljer man ut en specifik socken i en kommun. För 

att välja en socken måste man dock först ha valt 

kommun i föregående meny. Grundinställningen är 

samma som för alla andra rullgardinsmenyer, 

nämligen alternativet ALLA för att välja samtliga 

socknar inom den valda kommunen. OKÄND är för att 

visa sådana namnobjekt där det inte gått att identifiera 

vilken socken som namnobjektet kommer ifrån. 

 

 

 

                                                                                                                           Bild 65: Meny för socken. 
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5.1.3 Kategori  

Här väljer man vilken kategori av namnobjekt man vill visa på den grafiska 

namnkartan. Det finns 13 olika kategorierna att välja mellan. 

Genom att välja Välj alla så markeras alla kategorier och med Avmarkera 

alla tar man bort valda alternativ, efter man har satt kategori/kategorier 

avslutar man med OK. 

 
 Bild 66: Dialogfönster för kategori till Namnarkiv. 

5.1.4 Härad ***  

Med Webbarkivets sökmotor kan man filtrera ut 

namnobjekt som ingår bara i ett specifikt härad med 

dess gränser. I Webbarkivet är inlagt de fyra härader 

som finns inom Vara kommuns nuvarande gränser. Det 

innebär att Webbarkivet inte bara täcker in socknar 

från Vara kommun utan även socknar från 

angränsande kommuner (för mer information om 

häradsgränser se kapitel 6.0 Webbarkivetstäcknings-

område).                                                                     Bild 67: Meny för härad. 
 

Längst till på andra raden i menyraden för Namnarkivet finns en ruta för 

fritextsökning: 

5.1.5 Fritextsökning  

Om man vill söka helt fritt på kategorier som är taggade till ett namnobjekt 

används fritextsökning. De kategorier som taggats till ett namnobjekt är 

följande fyra: personnamn, geografiska namn, ämnesord och datum. När 

man har skrivit in ett eller flera sökord kan man antingen klicka på Enter 

tangenten eller på SÖK knappen för att söka på de inskrivna sökorden. 

 

                                      Bild 68: Ruta för fritextsökning. 
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När man har gjort alla sina val i de menyer och dialogfönster man har valt 

trycker man på SÖK för att starta själva sökningen. Sökresultatet visas 

sedan till höger i listan över namnobjekt (se avsnitt 5.2 Lista över namn-

objekt). 

5.2 Lista över namnobjekt 
Till höger om namnkartan och strax nedanför högra sidan av menyraden 

under det mörkblå strecket finns Lista över namnobjekt där 10 namnobjekt 

åt gången visas. Ovanför själva listan med namnobjekt visas det totala 

antalet namnobjekt i Namnarkivet med texten Totalt antal namnobjekt i 

namnarkivet: 5 (Obs! Siffran på slutet är varierande beroende på antalet 

namnobjekt). 

I själva listan över namnobjekt är namnobjektet som man har valt markerat 

i mörkblått. Objektets symbol blir lätt ljusgrå så kallad ”High lighted” och 

kommer upp i namnkartan till vänster om namnlistan (se avsnitt 5.3 

Namnkarta). 

Strax under listan med de 10 namnobjekten finns en text med 

formuleringen Visar 1-5 av 5. Detta talar om hur många namnobjekt som 

matchar en sökning (se avsnitt 5.1 Menyrad för Namnarkiv för mer 

information). Givetvis kan sifforna variera beroende på hur många 

namnobjekt en sökträff ger. 

Längst ner i dialogrutan under texten med sökträffens resultat finns 4 

navigeringspilar. Pilen längst till vänster visar de 10 första namnobjekten, 

pilen längst till höger de 10 sista av totala antalet framsökta namnobjekt. 

Med de två inre pilarna bläddrar man 10 namnobjekt i taget antingen bakåt 

eller framåt. 

 
                         Bild 69: Lista över namnobjekt. 
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5.3 Namnkarta 
Till vänster under menyraden under det mörkblå strecket finns en grafisk 

namnkarta varpå visas som en utsatt symbol på kartan det namnobjekt 

man har valt i namnlistan (för olika symboler se avsnitt 5.1.3 Kategori). 

 
 Bild 70: Grafisk namnkarta. 

5.4 Information om namnobjekt 
Under det tunna mörkblå strecket nertill på skärmen finns tre fält. Det första 

är Information om namnobjekt som berättar i text vad namnobjekt är för 

något. Längst ner till höger i namnobjektets informationsfält finns en 

mörkblå ikon med en nedåtvänd pil (se Bild 71: Informationsfält för 

namnobjekt). Om man klickar på ikonen skapas en PDF-fil där texten visas 

i sin helhet. På så vis kan man också välja att skriva ut en text eller spara 

den som en PDF-fil. 

 

  Bild 71: Informationsfält för namnobjekt. 
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5.5 Uppgifter om namnobjekt 
I det andra fältet längst ner på skärmen till höger om Informationsfält för 

namnobjekt visas information om valt namnobjekt. Följande 2 typer av 

information visas: 

Kategori: Vilken kategori namnobjekt tillhör (se avsnitt 5.1.3 Kategori för 

mer information). 

Årtal - Namn: Ett namnobjekt kan ha haft flera olika namn genom tidernas 

gång eller stavat på olika sätt. Årtal är året då namnformen dyker upp för 

första gången i källorna och Namn är namnet det hade vid det året. 

 

  Bild 72: Uppgifter om namnobjekt. 

5.6 Bild till namnobjekt 
Till höger om informationsrutan för Uppgifter om namnobjekt finns det en 

bild i ungefär vykortsstorlek av namnobjektet. Genom att klicka på bilden 

eller texten Klicka här för större storlek kommer bilden att visas i 

helskärmsläge (se avsnitt 5.7 Bild till namnobjekt i helskärmsläge för mer 

om information).  

 
                                   Bild 73: Bild till namnobjekt. 
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5.7 Bild till namnobjekt i helskärmsläge 
I Bild till namnobjekt i helskärmsläge visas den valda bilden i helskärmläge 

som man kommer åt genom att antingen klicka på bilden eller texten Klicka 

här för större storlek (se avsnitt 5.6 Bild till namnobjekt för mer 

information). 

I övre högra hörnet på skärmen finns följande tre ikoner från vänster till 

höger. Ett stiliserat förstoringsglas varmed man kan förstora upp bilden till 

full storlek i de fall det är möjligt. Den andra ikonen är en delvis öppen 

kvadrat, för att ta bort alla ramar i webbläsaren och visa bilden fullt ut i 

”riktig” helskärm. Den sista ikonen i form av ett kryss stänger 

helskärmsläget med återgång till Namnarkivet. 

 

Bild 74: Bild till namnobjekt i helskärmsläge 
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6.WEBBARKIVETS TÄCKNINGSOMRÅDE 
Innehållet i Webbarkivet begränsar sig inte bara till nuvarande Vara 

kommuns gränser utan täcker även en del angränsande områden då 

Webbarkivet innehåller även äldre arkivmaterial före den kommunala tiden 

1863. Sett i ett historiskt perspektiv så är dagens kommungränser av ungt 

datum, för Varas del 1982 i och med den sista kommunindelningen. 

I äldre historisk tid med socknar och härader gällde andra gränsdragningar. 

Webbarkivet innehåller de fyra häraderna Barne, Laske, Viste och Skånings 

som idag helt eller delvis finns inom Vara kommuns nuvarande gränser med 

dessa häraders samtliga 51 socknar. 

Webbarkivets täckningsområde innefattar därför inte bara nuvarande Vara 

kommun utan även hela Essunga kommun. Essunga är ett specialfall 

eftersom den kommunen tillhörde Vara kommun framtill 1982 och att därför 

delar av Essungas arkivmaterial idag förvaras i Vara kommuns 

kommunarkiv. 

Vidare ingår exakt halva kommunerna av Grästorp och Skara – 6 av 12 

respektive 9 av 18 socknar – och slutligen en tiondel av Lidköpings kommun 

– 3 av 32 socknar. Se karta nedan. 

 

Bild 75: Karta över Webbarkivets täckningsområde. 
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7.WEBBARKIVETS UPPBYGGNAD 
Webbarkivet är i grunden uppbyggt som ett administrationssystem där man 

administrerar det som läggs upp i Webbarkivet. Den ledande principen är 

att man ska kunna bygga ut det hela med valfritt antal arkivmoduler. I 

bruket av webbarkivet som helhet borgar detta för en mångfald av unika 

funktioner, samtidigt som det innebär ett enkelt och logiskt utformat 

gränssnitt för användaren. 

I första skedet kommer det att finnas fem olika moduler (digitala delarkiv) 

som kommer att samverka med varandra – bildarkiv, ljudarkiv, textarkiv 

kartarkiv och namnarkiv. Principen är att om man exempelvis söker efter 

en viss bild i Bildarkivet, så ska då automatiskt visas om det finns kopplingar 

till en eller flera av de andra modulerna. Till en bild kan det exempelvis 

finnas tre ljudklipp, åtta textdokument och en karta. 

Webbarkivet i sin helhet kan schematiskt beskrivas på det sätt som framgår 

i nedanstående figur, där bildmodulen är länkad till de övriga modulerna 

som i sin tur är länkade tillbaka till bildmodulen och i en relation till 

varandra. Drivmotorn i det underliggande administrationssystemet är en 

relationsdatabas. 

 

 Bild 76: Teoretiskt schema över Webbarkivets kopplingar mellan olika moduler. 

 

Schemat i denna figur motsvaras tekniskt och designmässigt av de fem 

ikonerna avbildade nedan. Som framgår finns det en siffra angiven efter 

varje ikon. Denna siffra indikerar om det finns kopplingar (och hur många) 

till det valda objektet hos andra typer av moduler. Tanken är att man då 

direkt ska kunna växla över till en annan arkivmodul om det finns någon 

koppling till valt objekt. 

 

Bild 77: Ikoner över kopplingar. 
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7.1 Förklaring av termerna ort och samlad bebyggelse 
Gällande orter och samlad bebyggelse så har såväl nutida som historiska 

tagits med. Därför hittar man en ort som exempelvis Tumleberg i två olika 

kommuner och socknar – Essunga kommun Essunga socken och Vara 

kommun Södra Kedums socken. Anledningen är att orten Tumleberg 

tillhörde Essunga socken fram till mitten av 1980-talet för att därefter 

tillhöra Södra Kedums socken i Vara kommun. 

För att välja Ort/Samlad bebyggelse får man först välja Socken och för att 

välja Socken måste man först ha valt Kommun. 

 


