Exempel 1 – Församling och Årtal
Dispos – Genvägen till kyrkoböckerna
5

Dispos presenterar för årtal och församling, samlade länkar till
kyrkoboksvolymer hos Riksarkivet (SVAR), Arkiv Digital (AD)
eller Ancestry.
Dispos är en medlemsförmån för medlemmar i DIS.
Beskrivning www.dis.se/dispos, med länk till dispos.dis.se
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Sökvillkor anges i fälten i den vänstra spalten, refereras i texten med t ex (1) för
sökvillkor 1 (vit siffra i blå cirkel)

Exempel 1 – Socken (Församling) och Årtal

Ange socken (1) och årtal (2) som sökvillkor i vänstra kolumnen, för att visa
tillgängliga kyrkoboksvolymer.
Om församlingsnamnet finns i flera län, visas en fråga där man får välja vilken av
dessa församlingar man vill visa.
Län (4) kan även väljas direkt i droplistan.
Presentationen av resultatet är uppdelat i 8 olika delar (svart siffra i vit cirkel).
OBS! Punkt 1-3 visas endast om årtal anges i sökvillkoren:
1.

Sidnummer i vald ”TYP AV LÄNGD” (3). Länkarna till ”rätt” sida, baseras på
uppgifter som finns i Disbyt.

2.

Tillgängliga kyrkoboksvolymer med länkar för SVAR, AD eller Ancestry.

3.

Uppslag i husförhörslängd. Möjlighet att välja (6) ort/by/gård, om dessa
indexerats i GIDX-projektet.
Vad som visas om man klickar på Visa-knappen kan man se i Exempel2.

4.

Register till kyrkoböcker. Här kan sekundära register vara upptagna. T ex
länkar till folkräkningar, register, DVD-skivor, mm som kan ha framställts av
föreningar och släktforskare.

5.

Länk till Rötters sökfunktioner.

6.

Sveriges församlingar genom tiderna. Församlingsinformation från
Skatteverkets hemsida.

7.

Församlingens plats på Sveriges karta.

8.

Karta. Länkar till kartor och kartinformation hos Hitta.se och
Lantmäteriverket.
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Dispos – Genvägen till kyrkoböckerna

Exempel 3 – Sökning från Disbyt

Exempel 2 – Ort och Årtal

Exempel 4 – Sökning från Disgen

Exempel 2 – Ort Och Årtal
Ange ort (5) (Aronstorp från exempel 1) och årtal.
Då Aronstorp finns registrerat i 7 olika församlingar så får man först göra val av
församling innan resultatet visas. Om man även hade sökt med församling (1) så
kommer inte val av församling upp.
Det som skiljer sig från föregående exempel är, ”Uppslag i husförhörslängder” där då
Aronstorp visas upp med länkar till de sidor som finns i husförhörslängder för sökt
årtal och framåt, dock max 20 rader.
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Exempel 3 - Sökning från Disbyt
I Disbyt så klickar man på kyrkoboksikonen för den händelse som man vill söka med i
Dispos.
Exempel 4 - Sökning från Disgen
I Disgen så använder man menyvalet ”Sök i Dispos på internet”, och får upp en ruta
med uppgifter för den person som är markerad i bilden. Här går det att välja vilken
händelse man vill söka med (ger årtalet).

