
1

ATT ANVÄNDA SVERIGEKARTAN

Om du har Sverigekartan så kan du ju använda den. Jag visar hur du gör.
Om du inte har Sverigekartan kan du hämta den och Röda kartan för AC och BD här (en bit
ner på sidan) eller hämta från DIS här.
Vandra iväg till lämplig del av Sverige. Jag är född i Skövde så jag går dit.

Om jag nu vill ha in Sverigekartan väljer jag Mer-ikonen och Underlagskartor

https://www.dis-nord.se/?page_id=33
https://www.dis.se/kartor-nedladdning
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Ta bort alla visade kartor så att det blir tomt till höger.

Använd gröna pilen för att få in områdets kartor och se till att SV* är markerad för att få in
Sverigekartorna. Du ser att de ligger till vänster men man vet ju inte vilken karta som hör till
vilket område.

Jag får in följande

Översikt betyder att det är ett stort område som kommer att gälla i zoom 1-11 och bättre
kartor i zoom 12-21. Vid zoom 22 och ovanför kommer kartorna inte att synas alls.
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Se till så att du visar kartor och kartdata

så ser det ut så här.

Om jag zoomar ut så ser jag hela området som har de olika kartorna i. Översiktskartan är
väldigt stor och de andra är mindre.
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Jag zoomar in mot Skövde

Detta är största förstoringen zoom 21

Men även i denna karta kan man se en persons levnadsbana. Här är min farfars fars som
var dräng på olika gårdar. Ser ni strecken under Skara.

Jag har tagit bort församlingsgränserna i denna karta. De syns annars som vita streck.
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Naturligtvis blir det snyggare med röda kartan som också är gratis. Då ser det ut så här i
zoom 25

Hämta hem Röda kartan gratis med denna länk.
https://www.dis.se/kartor-nedladdning
Om du använder DgMap

1 lägga filen (kartpaketet) i Hämtade filer
2 packa upp den
3 starta Disgen och öppna ett kartfönster
4 Klicka på Mer-ikonen och välj Underlagskartor (i version 2023 är det så här,
men det står enligt gammal version på webbsidan)
5 Välj Importera
6 Leta rätt på kartpaketet och markera utdatafilen som heter .dgk.
7 Klicka på Öppna

Om du använder Kartförrådet gör som 1-2 ovan
3 Kopiera eller flytta kartpaketet till rätt mapp i ditt Kartförråd

Om ni vill se ännu mer detaljer så är det den ekonomiska kartan som gäller men det är en
annan historia.

Lycka till
Lars Hällstig 2023-03-20
larshallstig@gmail.com

https://www.dis.se/kartor-nedladdning

