Släktforskarförening är det
nya Kartverket

L

antmäteriets nya regler för Öppna data har gjort det
möjligt för nya aktörer att ge ut allmänna kartor. Släktforskarföreningens DISs ordförande Daniel Berglund
kunde på årets årsmöte konstatera att det nu är möjligt att
ge ut Grönakartan 1:50000 till i första hand föreningens
25 000 medlemmar.
Av: Karl-Ingvar Ångstrom, karl-ingvar.angstrom@telia.com

– Det blir ett bra komplement till vårt
nya släktforskningsprogram DISGEN
2016 att via en kartserver kunna erbjuda
geokodade kartor att användas i programmet, säger DIS-ordföranden.
Peter Nyhlén som är den som arbetat
med Öppna data på Lantmäteriet, deltog i årsmötet på Högakustens hotell i
Kramfors. Han invigde den nya kartservern. Han blev imponerad av föreningens kartverksamhet och lovade att
fundera på att öppna också för användningen av äldsta ekonomiska kartan.
DISs kartverksamheten började med
att geokoda den Häradsekonomiska kartan (HEK) med hjälp av Supportstugan
i Linköping och Norrköping. När nu fas
3 avvecklats har arbetet flyttats över till
ett 10-tal kartintresserade och duktiga
DIS-medlemmar.

Sockenkartor

Eftersom HEK saknas för många landskap så har DIS också geokodat Lantmäteriets sockenkartor från mitten av
1800talet för socknarna i Medelpad,
Ångermanland, Härjedalen och Jämtland. Kartorna ges ut länsvis på DVD
och usb-minnen i samarbete med Riksarkivet/Svar. Det borde inte gå att sätta
samman och geokoda dessa kartor men
det har gått förvånansvärt bra.
Det som är på gång är att skanna av de
75-tal kartblad av terrängkartan i Västerbotten och Norrbotten, tillsammans
med forskningsarkivet i Umeå. Nästa
projekt är att skanna, geokoda och ge ut
generalstabskartan. En ideell förening
av typ DIS är en fantastisk resurs som
kan uträtta mycket.
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DIS har givit ut geokodade häradsekonomiska
kartor på DVD eller usb-minnen:
Östergötland
Västmanland
Närke
Värmland
Stockholms län
Södermanland
Blekinge
Skåne
Halland

Fr v Peter Nyhlén, marknadschef på Lantmäteriets Geodatadivision, blir avtackad av KarlIngvar Ångström, kartansvarig i DISs släktforskarstyrelse.

Fr h ordföranden Daniel Berglund och kartgruppens Björn Johansson inviger
DISs nya kartserver på årsmötet i Kramfors.
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