
Historiska kartor från DIS 
Många är anpassade för Disgen 

Genom att studera olika historiska kartor över din hemtrakt kan du se hur det såg ut vid olika tidpunkter. DIS 

erbjuder ett antal olika kartor i digital form, en del av dessa är dessutom anpassade för import och visning i 

släktforskarprogrammet Disgen 8.2 (vers 8.2c eller senare). Häradsekonomiska kartan, som är både vacker och 

informativ, finns i en komplett samling av originalfiler och länsvis anpassade för Disgen.  Generalstabskartan,  

känd för att alla torp finns utsatta, finns i urval för Disgen. De historiska stadskartorna finns nu i en nyutgåva, 

denna gång i högupplöst jpg-format, men ej anpassade för Disgen. Alla dessa kartor vill vi att Du, som släkt- och 

hembygdsforskare, skall kunna ha glädje av, oavsett om du har Disgen eller ej.  

Kartorna blir bättre i Disgen  

Genom att töja och dra i de historiska kartorna så att de anpassas till koordinatsystemet RT90, och paketeras på 

lämpligt sätt, gör vi kartorna lätta att importera i Disgen. Du kan sedan ge en intressant bakgrund till din släkts 

utbredning och förflyttningar. Kombinationer av dessa olika historiska kartor kan också studeras och jämföras 

med äldre och modernare kartor över samma områden för att se hur t.ex. urbaniseringen fortskridit eller hur 

markanvändning och bosättning påverkats av Laga skiften.  

Häradsekonomiska kartan 
Handritade och kolorerade kartor i skalan 1:20 000 från tiden 1859-1934. Baserade på bl.a. Laga skifteskartor från 

1800-talet.  

OBS: Kartserien täcker 

INTE hela landet, inte 

heller är markerade län 

heltäckande!   

Se även täckningskartor 

på DIS webbplats. 

Hela kartserien i 

ursprunglig digital form 

(Djvu-format) finns 

samlad på en DVD: 

Sveriges Häradsekonomiska kartor (totalt ca 1600 kartblad) 

OBS: Dessa går inte att importera i Disgen. Men du kan själv klippa ut och placera delar av 

dem i Disgens karta. 

Häradsekonomiska kartor för Disgen 
DIS bedriver ett omfattande arbete att anpassa 

dessa vackra och informativa kartor till Disgen. De 

anpassas länsvis först till RT90 och paketeras sedan 

speciellt för import i Disgen (och andra GIS-

program). Till kartorna följer också tillgängliga 

Häradsbeskrivningar för motsvarande Häradskartor! 

Nu (augusti 2014) finns de Häradsekonomiska 

kartorna för Disgen på DVD för följande län: 

 Östergötlands län (E, 130 kartblad) 

Värmlands län, norra delen (S, 124 kartblad) 

Värmlands län, södra delen (S, 118 kartblad) 

Örebro län och södra Dalarna (T, 134 kartblad) 

Västmanlands län (U, 90 kartblad) 

Senare under året kommer också  

Södermanlands län (D, c:a 90 kartblad, sept/okt) 

Stockholms län (AB, c:a 135 kartblad, okt/nov) 

Uppsala län (C, c:a 110 kartblad, nov/dec) 



 

Generalstabskartor för Disgen 
En svartvit karta i skalorna 1: 100 000 (södra kartverket) och 1: 200 000 (norra kartverket). En del blad med i blått 

färglagda sjöar, vissa blad i det norra kartverket 

kolorerade i flera färger. Kartläggningen pågick 1805-

1922, graverades och trycktes från 1857, delar av södra 

kartverket reviderades 1922-1958.  

DIS kan erbjuda ett antal idag unika och av Lantmäteriet 

till RT90 georefererade generalstabskartor över ett antal 

tätortsområden, som DIS har anpassat för import i 

Disgen. Kartorna är fördelade på två DVD:er: 

 

Generalstabskartor för Disgen, söder om Mälaren (13 kartblad) 

Generalstabskartor för Disgen, norr om Mälaren (12 kartblad) 

Kartorna täcker alltså 

endast de olika länens 

tätortsområden, se de 

gröna markeringarna i 

översikterna till höger. 

Dessa kartor är koncept-

kartor i skala 1:50 000 

med en klart överlägsen 

kvalitet jämfört med de 

senare reviderade 

kartbladen som finns på 

LMs webbplats Historiska 

kartor. Det bör ändå 

påpekas att kartorna på nätet kan ha andra fördelar då de kan spegla de olika miljöerna vid andra tidpunkter.  

Sveriges Historiska stadskartor 
Den 1998 utgivna och numera utgångna CD-upplagan från Lantmäteriet av Sveriges Historiska stadskartor 

innehöll kartor bearbetade eller framställda av de tre lantmätarna Fredrik Adolf Wiblingen (1790-tal), Nils Gustav 

Werming (1810-tal) och Erik Gustaf Ljunggren (1850-tal). Kartorna av de två senare omfattar dels stadskärnor, 

dels städernas omgivningar. Varje stad beskrivs i upptill tre kartversioner i samlingen. 

DIS har gjort en nyproduktion av dessa 

stadskartor på DVD, lagrade i högupplöst jpg-

format.  

OBS: Dessa kartor är inte anpassade för Disgen, 

men eftersom stadskärnornas kartor är 

storskaliga kan de ändå lätt klippas ut och 

manuellt placeras i Disgens karta.  

Sveriges Historiska stadskartor         

(203 kartblad över 92 städer) 
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