Beskrivning av ‘nya’ Dispos
Nya Dispos skall inte vara bara för medlemmar, utan även fungera som reklam för vad man kan göra med Dispos.
Dispos är en smidig ingång till primära och sekundära källor för släktforskning som finns på intenet eller via annat
datamedia.
Ange internetadressen HJOHAN.NU och följande sida visas. LÄS den kortfattade informationen.
Logga in som medlem eller ’gäst’. Medlem får tillgång till alla länkar, gäst bara länkar enligt nedan övriga inga länkar
alls.

Sök på församling
Ge några tecken i församlingsnamnet t ex ’rök’
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Resultatet visas sorterat på församlingsnamnet, men kan sorteras i önskad ordning genom att klicka på rubrikerna.
Klick en andra gång på rubrik för omvänd sorteringsordning.
Ikonerna vid
följer med vid val av församling och visas då ovanför den svarta rubrikraden. Ancestry-ikonen
visar bara att länkar till kyrkböcker finns, medan de ikonerna för riksarkivet resp. Arkivdigital länkar till beskrivning av
kyrkoarkivet hos respektive.

Vid val av församling
Här visas information från ’Sveriges församlingar genom tiderna’ som finns på Skatteverkets hemsida.
Här är Röke (L) vald. Observera ikonerna bakom församlingsnamnet, fungerar lika som i sökresultatet.

När nu församling valts så kan man även klicka på flikarna ’Kyrkböcker’, ’Orter (GIDX)’ och ’Kartor’.

Klicka på fliken ’Kyrkböcker’

Om man vill begränsa urvalet av volymer, så anger man årtal.

Klicka på fliken ’Orter (GIDX)’
GIDX-projektet indexerade cirka 85 % av husförhörsvolymerna.
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Utan årtal, visas tid som respektive ort finns i volymer, utan länkar.
Här visas länkar till ’ort’ (gård, by, ställe, mm) som indexerats i volymerna. Endast 1:a sidan för respektive ort.
Här ovan visas bara länkar till Ancestry då, volymen inte verkar haft 2 volymsbeteckning när materialet
skannades. (Tror att det är cirka 40 000 volymer som saknar beteckning1 i materialet hos Ancestry)
Motsvarande resultat för den andra ’öppna’ församlingen, Älvsbacka (S), se nedan:
För Riksarkivets skannade volym går det inte att adressera specifik sida, utan istället 1:a bild.

Fyll i ’Ort’ för att begränsa resultatet på sidan.
Ytterligare en variant finns där sidnummer INTE finns i GIDX-materialet för en volym, beroende på att den inte hade
paginerats innan fotograferingen på 40-50-talet.

Klicka på fliken ’Kartor’

Det blåa namnet i rubrikerna är länkar direkt till respektive hemsida, medan övriga länkar är specifika utsökningar på
respektive hemsida.

Klicka på fliken ’Orter (GIDX)’ utan vald församling (endast medlemmar)
Se exempel nedan, på ifyllda uppgifter innan man klickar på ’Sök Orter’.

Resultatet av ovanstående sökning:

Vad skall ske vidare i denna bild?

