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Historiska kartor  

• Generalstabskartan (GSK) i valda delar, 

huvudsakligen över tätortsområden i södra och 

mellersta Sverige på DVD 

– Generalstabskartor för Disgen - Söder om Mälaren 

– Generalstabskartor för Disgen - Norr om Mälaren 

 

• Häradsekonomiska kartor (HEK) länsvis med kartor 

och häradsbeskrivningar på DVD 

– Östergötland (dec 2013) 

– Västmanland (jan 2014) 

– … 
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Generalstabskartor 

i skala 1:100 000 

Kartorna söder 

om Mälaren 

omfattar 13 

kartpaket med en 

täckning enligt de 

gröna ytorna. 
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Generalstabskartor 

i skala 1:100 000 

Kartorna norr om Mälaren 

omfattar 12 kartpaket med 

en täckning enligt de gröna 

ytorna. 
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Häradsekonomiska  

kartor  i skala 1:20 000 

Kartorna för 

Östergötlands län 

omfattar 131 kartpaket, 

ett paket per kartblad 
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Häradsekonomiska  

kartor  i skala 1:20 000 

Med kartorna följer 

Häradsbeskrivningar: 

ett tabellverk med 

information om de olika 

gårdarna sockenvis. 

 

6 



Kartorna för  Disgen  

lagras i kartpaket 

På DVD:erna lagras kartfilerna i s.k. kartpaket som består av: 

• En mapp med paketets namn 

• Innehåller kartfiler och en s.k. metadatafil med filtypen .dgk 

som innehåller uppgifter om de olika kartbladen i kartpaketet 
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Installera kartpaket (1) 

1. Öppna Disgens kartfönster 

2. Högerklicka i kartfönstret 

3. Välj underlagskartor … 
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Installera kartpaket (2) 

4. Klicka på Importera … 

5. Leta upp kartpaketet och 

markera kartpaketets 

dgk-fil 

6. Klicka på Öppna 

7. Bekräfta med OK  
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Installera kartpaket  (3) 

8. Kartbladen på plats i 

Disgen 

9. Tryck OK 
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Välj kartblad  

1. Öppna lagerpanelen (V) 

2. Markera Visa kartdata 

3. Notera nr på kartytan 

(nummer i bladnamnet) 

4. Högerklicka i kartan och 

Välj underlagsskartor … 

5. Markera önskat kartblad i 

väster lista och klicka på [>] 

6. Klicka OK 
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Visa kartblad  

1. I uppgifterna  

för kartbladet  

framgår bl.a.  

zoomintervall  

där kartbladet visas  

2. Markera Visa valda kartor 

i lagerpanelen 

3. Avmarkera Visa kartdata 

4. Zooma in underlagskartan 
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