Funktionen Kartan
Det finns två grundläggande förutsättningar för att man ska kunna använda funktionen ”Visa
kartan”.
1. De personer där det på kartan ska visas var de har sina födelse-, flyttade-, levde- eller dödsorter
ska vara angivna som en DISGEN-ort, dvs att det finns en lampa tänd till höger om respektive
ort.
2. Att det för alla de orter som skall visas på kartan finns angivet ortens eller platsens koordinater.
Orterna kan anges på kartan för efterföljande person eller personer;
1. Är Centrumperson,
2. Finns i Familjeöversikten,
3. Ingår i Söklista,
4. Ingår i en An- eller Stamtavla.

Disgenorter
Man redigerar disgenorter genom att klicka på symbolen med huset på verktygslisten längst upp i
fönstret. Under varje län och kommun finns församlingarna angivna. Varje församling med
kyrkosymbolen har rätt benämning och koordinater färdigangivna. En by eller ort kan ju ligga
miltals från sockenkyrkan, vilket inte ger den platsen rätt angivelse på kartan, om man inte lägger in
platsen. En ort, en by eller en gård lägger man till i ortsstrukturen, under respektive församling,
genom att till höger på fönstret Redigera orter klicka på Ny nästa nivå.
Här är Hallsta inlagd som gård i Lista församling i Eskilstuna (D).
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Koordinater
Angivande av koordinater är grunden för att använda kartan och på denna ange var en person;
1. Är född.
2. Levde under en (angiven) tid.
3. Avled eller är begravd på.
Läget för en punkt anges i meter på samma sätt som gäller för de vanliga svenska topografiska kartorna. X-koordinat anger nordligt läge, Y-koordinat östligt läge. På de flesta kartorna finns anvisning om
hur man tar ut ett koordinatpar.
Enligt Släktforskarförbundets CD-skiva ”Svenska Ortnamn 1999 v.1.02” (äldre version har x och y omkastade)” har Lista samhälle X-koordinaten 6577321 och Y-koordinaten 1526018. I DG8 är kyrkan
angiven med 6577247 resp. 1526102, alltså en differens på 74 resp 84 meter. Ortnamnskivans angivelser
baseras på begynnelsebokstaven för orten på kartan.
Lista kyrka ligger 247 meter norr om x-värdet 6577(km) samt 102 meter öster om Y-värdet 1526
(km) på kartan. Km-linjerna men även latitud- och longitud linjer är normalt inritade på de kartorna Du
kommer att använda.
Ortnamnskivans angivelser baseras på begynnelsebokstavens läge för orten på kartan. Om man i Disgen inte själv lägger in ett värde för en ny plats anger programmet samma koordinaterna som gäller för
församlingens kyrka.
När man skriver in en by eller gård på ”Redigera orter” kan man ange koordinaten genom att klicka på
Ändra. Då kommer rutorna upp där X respektive Y-koordinaten skall skrivas in. Församlingskyrkans
koordinater finns i allmänhet angivna.
Så här blir angivelsen för Hallsta gård enligt uppgifterna från Ortnamnsskivan.
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Nedan visas utdrag från Gröna kartan 10G NO Eskilstuna - det vänstra nedersta hörnet.
Där kan man till vänster kan se X-koordinaterna. Längst ner de fyra siffrorna 6575 samt
ovanför tredje och fjärde siffran, 76, 77 och 78.
Längst ner anges Y-koordinaterna 1525 samt 26, 27 och 28. Varje fyrkant är 1 kvadratkilometer, dvs mellan 1525 till 1526 är det en kilometer.
Hallsta gård ligger - enligt kartan - ca 100 meter nedanför 6578 eller med Y-koordinaten
6577900. X-koordinaten ligger även ca 100 meter öster om 1527 eller 1527100.
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Så här anger man en persons bo- eller vistelseplats.
1. Markerar en person eller lägg personen som Centrumperson på Översikten.
2. Högerklicka på musen och klicka sedan på Ändra.
3. Klicka på Notiser och Du får upp en lista på lite olika notisalternativ. Först finns i allmänhet
namnet, sedan födelseplatsen som har angett på ortsammanställningen med en lysande lampa
samt förhoppningsvis med koordinater. Sedan lägger man in personens olika flyttningar eller
vistelseplatser ex. orter, gator eller gårdar som man lagt in i ortsammanställningen.
4. Flyttningar lägger man in genom markera ex. födelseorten sedan för varje flyttning klicka på
Ny notis samt skriva in de aktuella flyttningarna och orternas koordinater.
5. När man klickar på flyttade eller levde och därefter på lampan till höger om Orten kommer
ortsammanställningen fram. Då markerar man ex. Södermanland, därefter Eskilstuna samt Lista.
Genom att klicka på Ny nästa nivå får man upp Redigera orter. Under fliken Grunddata skriver
man i fälten Namn i översikten; Hallsta samt att det är en gård. Då kommer i rutan Namn i
översikten att stå; Hallsta, Lista (D)
6. Därefter måste man fylla i vilket koordinat gården Hallsta har. I Svenska ortnamn finner man
dessa. Alternativt kan man mäta upp koordinaterna på kartan.
7. På Lantmäteriets kartor finns X och Y-koordinatens fyra första siffror angivna i varje hörn.
Mellan dessa finns tredje och fjärde siffrorna angivna vid sina linjer. Med hjälp av den skalangivelse som finns på kartan mäter man fram de sista hundratal meter som återstår till aktuell
plats.
8. Alternativt kan man ange kyrkans koordinater samt när man fått en en prick angiven på DG8:s
karta dra den till rätt ställe på en inlagd karta. Med kartfönstret öppet kan man klicka på verkty
get till vänster under förstoringsglaset och mätverktyget med vars hjälp man kan positionera
orten i kartan.
9. För att få fram angivelser på flyttningsrörelser klickar man på höger musknapp eller de fyra
alternativa fälten längst ut till vänster i fönstret ”Fyll från Familjeöversikten - centrumpersonen
- familjeöversikten eller - söklistan. Man kan då få en fråga om man vill komma till en viss
kartdel.
10. För att komma till rätt kartdel eller plats kan man markera den ort bland Disgenorterna man vill
komma till genom att dra den orten ut på kartfönstret. På kartan kommer då platsen fram med
en röd prick.
11. Med muspekaren markerar man förstoringsglaset och klickar sedan med vänster musknapp på
kartan för att få en förstorad bild. Genom att hålla alt-tangenten nere och klicka på vänster
musknapp förminskar man kartbilden.
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