Lägga in en karta i DG 8.2!
Det finns två grundläggande förutsättningar för att
använda funktionen ”Visa kartan” (F11).
1. De personer som det på kartan ska visas var de
var/är födda, flyttade till, levde, avled och/eller begravdes måste vara angivna som en DISGEN-ort.
På personnotisen ska den lampsymbol, till höger om
ortangivelsen, vara tänd.
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.
Centrumpersonen.
2.
De som finns på Familjeöversikten.
3.
De som ingår i en Söklista.
4.
De som 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. Man måste alltså ange platsens koordinater.
En ort, by, gård, torp etc lägger man till i ortsstrukturen, under respektive församling, genom att till höger
på fönstret Redigera orter klicka på Ny nästa nivå.
Här nedan har i Hed (U), en av församlingarna i
Skinnskattebergs kommun kompletterats med ett antal byar eller bruksorter. Exemplet saknar ytterligare
en nivå som gårdar/torp.

Koordinater

Angivande av koordinater är som nämnts det
grundläggande för att använda kartan och på denna ange var en person;
1. Är född.
2. Levde under en (angiven) tid.
3. Avled och/eller är
begravd.
Koordinaterna anges i
X och i Y-koordinater. X
anger platsens vinkelräta
avstånd till ekvatorn och
Y dess avstånd till 0-meridianen
(Greenwich,
London)
Släktforskarförbundets
CD-skiva ”Svenska Ortnamn” är en bra källa.
De två orter som jag avser att använda som referensplatser för inläggning av kartan är två tidigare
bruksorter - Bernshammar och Jönsarbo. Kartan är
ett utdrag ur ”Häradsekonomiska kartan”, som ingår i
Släktforskarförbundets CD-skiva med samma namn.
I Svenska Ortnamn 1999 har Bernshammar koordinaterna X 6616682 och Y 1497822. Jönsarbo X
6615953 och Y 1497785.
DG 8.2:s ortdatabas och CD-skivan har sockenkyrkan Heds kyrkan på 61 resp. 75 meter differens.
Orterna ligger alltså 1,2 resp. 1,9 km från kyrkan.
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Ortnamnskivans angivelser baseras på begynnelsebokstaven för orten eller objektet på kartan.
Bernshammar ligger 6.616 km från ekvatorn samt
1.497 km öster om 0-meridianen.
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.
På nästa sida finns uppslaget för Bernshammar exemplifierat. När kartan är inlagd kan man dra platsen
till den plats som syns på kartbilden.

Redigera orter

I redigera orter finns:
Grunddata, där man bl.a. fyller i namnet på orten/gården, Slag av ort samt
koordinaterna.
Beskrivning, där man kan beskriva
orten.
Bild, där man kan lägga in ett foto av
orten eller objektet. Nedan en teckning
av Bernshammars bruk på 1700-talet.

Kartan över Bernshammar och Jönsarbo.

Kartan till vänster är kopierad från Släktforskarförbundets CD-skiva ”Häradsekonomiska kartan”. Den
är köpt och därmed tillåten att använda.
Kartan är ”urklippt” från skivan och bearbetad i fotoredigeringsprogrammet Photoshop, ett av många
program. Det finns även gratisprogram.
Rektangeln vid B i Bernshammar är brukets berömda herrgård, sedan 1780-talet ägd av ätten Lorichs.
Nere vid ån - Hedströmmen - ligger bruket.
Till vänster om J i Jönsarbo syns det brukets herrgård. Under 1850-talet lades bruket ner, varför det
vid tiden för kartans framtagande, ca 1900, inte fanns
några bruksbyggnader att visa.

Hämta kartan

När kartan ska läggas in klickar man på kartsymbolen eller F11. När DG:s karta med Bernshammar
och Jönsarbo synligt, som
på bilden. klickar man på
höger musknapp och ”Importera underlagskartor”.
Därefter klickar man på
knappen ”Hämta” längst
ner till vänster och söker
fram kartbilden. Kartbilden
placeras på kartan vid fältet, där Bernshammar och
Jönsarbo finns angivna.
Den kommer senare att
hamna i arkivet DGMap
och ska vara i formaten
JPEG eller BMP.
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Positionering

När kartbilden finns på den gröna kartan i programmet, ska den
positioneras på rätt plats. Tidigare
angavs koordinaterna på tre av kartans hörn. Numera ska man som
den röda texten längst ner anger
dra Bernshammar från Ortträdet till
Bernshammar på kartbilden. I detta
fall har jag valt Herrgården.
Muspekaren placeras på Bernshammar i ortsträdet och vänster
knapp på musen hålls in medan
man drar orten och släpper den på
Herrgården. En punkt och pil framträder benämnd P 1.
Samma gör man med Jönsarbo.
Som kan ses på den mittersta bilden
så finns en differens mellan sockengränsen på DG 8.2:s karta och ån
på kartbilden. Ån är sockengräns.
Man får därför backa och göra om
proceduren för att få sockengräns
och ån att överensstämma. I detta
fall fick jag placera punkterna på
”S:et” för bägge orterna för att nå
överensstämmelse. Backa behövdes. Klicka på Spara och Avsluta.
Klicka på ”Spara” och ”Egenskaper för underlagskarta” visas.

Egenskaper för underlagskartor

På den fliken finns kartbildens olika X och Y koordinater angivna. Man kan ändra något på dessa, men
det kan innebära att kartan töjs om man inte ändrar
på alla.
Resultatet av min ändring av punkt 1 och 2 till S i
bägge fallen gjorde att ån och sockengränsen överensstämmer rätt så bra. (Se vänster kartbild)
Högerklicka på kartbilden och ”Välj underlagskartor”. Till vänster finns inte visade och höger visade
kartor. Klicka på namnet och ändra ex. vid vilken
zoomningsnivå kartan ska synas alt. inte synas.
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Delar av levnadsbanan för Hammarsmedmästaren
Henric Hansson Holst ser ut som framgår av bilden
till vänster. Han föddes vid Norra Hammaren i Heds
socken 1707. Hans anfäder hade under flera generationer varit hammarsmedmästare vid de olika bruken i Heds socken, Henric arbetade vid Karmansbo-,
Bernshammars- och Ramnäs bruk innan han värvades
och flyttade mellan 1748 och 1770 upp till Meldersteins bruk utanför Råneå. Där dog han 1783, efterlämnande fru och döttrar. En av mågarna lärde han
till hammarsmed.
Bilden nedan visar en del av de kartor undertecknad
scannat av och lagt in. Merparten kommer från Lantmäteriverkets ”Blå kartan” som finns för hela landet.
Bildens prickar visar orter som jag har koordinater
för och någon person bott i. Kartorna täcker en areal
på 10 x 5 mil, varifrån en stor del av mina anfäder
kommer från. Liknande kartkoncentrationer har jag
lagt in på några andra landsdelar där familjen och ingifta varit bosatta. Detta ger möjlighet att på ett intressantare sätt illustrera ex. antavlor. Även bilder av
orten eller gården ökar värdet av ansedeln/antavlan.
Man kan på olika ställen i programmet ange vid
vilka
zoomningsnivåer
prickarna, ortsnamnen och
kartorna ska framträda.
I ortträden, vid sidan av
kartan, pekar man på orten med muspekaren samt
klickar med höger musknapp. Då kan man bestämma när ortens namn
ska synas. Se ex. på nästa
sida.
I ortdatabasen, med hussymbolen /Redigera orter)
lägger man in nya orter,
gårdar,torp m.m.
Zoomningsnivån
av
den inlagda kartan, sker
som framgår av föregående sida. Observera att
den karta man väljer att
lägga in kan placeras innan monteringen på annan
plats än DGMap - dit den
kommer när man sparar
inläggningen.
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Som framgår av bilden ovan kommer vid zoomningsnivån 25 byarna Gammelgården och Innanbäcken i Nederkalix socken att ha namnen i varandra. I
Gammelgården har jag lagt in en gård med gårdsnumret 10 och i Innanbäcken nr 8. Då jag inte vet var i byn
ligger, har de samma koordinater.
För min egen födelseby har jag dels lagt in
en karta och vet var alla gårdar ligger och har
dragit placeringen till rätt plats.
När man placerar muspekaren på Gammelgården och klickar med höger musknapp, kommer nästa bild fram.
När man klickar på ”Anpassa visning av orter i kartan”, kommer den tredje bilden fram.
Här anges med en bock att orten ska visas på
kartan och att den visas vid zoomnivån 11. Ytterligare uppgifter finns längre ner när kyrkor,
församlingsnamn och församlingsgränser börjar visas.
För vår tänkta justering finns två alternativ:
”Endast markerad ort” och ”Markerad ort och
alla underliggande”. Har man bara en gård/objekt under byn kan man enklast markera den
gården och bestämma vid vilken nivå den ska
visas. Ändrar man den för 10 till 30 så kommer
den sällan att synas. Har man många gårdar i en
by kan man först markera den nedre ringen och
ändra alla plus byn.
Därefter markeras
byn och får en lägre
zoomningsnivå. På
den fjärde bilden ser
man vid nivån 26
bara Gammelgården
och att gården kommer vid nivån 30.

Avslutningsvis ett exempel med en turistkarta från Västerås. Strecken är en del av en levnadsbana för mig
som centrumperson och alla i familjeöversikten. Stjärnan vid Ringduvegatan är sonens födelseplats.
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