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Dialogen Val av 
underlagskartor finns 
under vänstermenyns  Mer

Underlagskartor…

Filtrera på 
karttyp
istället för 
på kartlager.

Antalet kartor
visas ovanför 
listorna!

Nytt val av kartor



Kartorna visas nu i ett av 
15 lager inom sina 
zoomgränser.

Kartträdet i Ortspanelen 
visar kartnamn, zoom-
intervall och lagringsplats.

Lager 1-9 kan tändas och 
släckas med sin siffer-
tangent.

Varje karta kan manuellt   
flyttas mellan lagren med
Shift + Pil upp/ner

Ny visning av kartor



Välj ort för Google-överlägg
• Drag-släpp önskad ort

Från ortsträdet till
kartan

• Arrangera kartinnehåll
• Välj vänstermenyns 

Mer / Skapa Google-överlägg …

Kartbilden skickas till Google Earth 
Pro (används senare med levnads-
banor som passerar orten).

En dialogruta visas med verktyg för 
att trimma kartbilden:
• Skala horisontellt/vertikalt
• Flytta upp/ner, höger/vänster
• Rotera
• Välj kamera höjd för bildvisningen

Trimning av Google-överlägg



Studera och observera ändringar 
i Dialogen 

Använd dimreglaget i Google 
Earth Pro för att se bildens
läge mot bakgrunden. 

Varje ändring i dialogen sänder
ny kartbild till Google Earth Pro.

En liten uppskalning och liten ned-
flyttning ger bilden rätt läge!

Trimning av Google-överlägg



Karta med hembygdens orter

• Skapa söklista med släktens 
personer.

• Hämta uppgifterna för 
personerna i listan

• Visa orter för valda 
personnotiser

• Välj i vänstermenyn
Mer / Inställningar /  
Underlagskartor 

• Välj symboler för huvudort 
och underliggande orter



Karta med hembygdens orter

• Välj församling i ortsträdet 
och drag ut namnet i kartan

• Disponera kartvyn
• Markera i lagerpanelen

Visa Hembygdens orter

Orter direkt under vald 
församling med anknytning till 
släkten markeras med valda 
symboler.
(Annan ort kan direkt väljas ur 
ortspanelen för ny bild för 
samma släkt)

Kartan kan sparas som bild för 
hembygdsdokumentation 



Övriga förbättringar

• Mätresultat i statusraden ligger kvar till nästa 
mätning.

• Radering av kartor i kartdatabasen raderar inga 
filer.
Använd Verktyg – Kontrollera och rätta 
databasen - Filer som inte är registrerade i 
kartdatabasen för städning.

• Export av kartor i kartpaket kan innehålla kartor 
ur Kartförrådet.

• Inställningarna för Utskrift av kartor korrigerad, 
Generering av sidrubrik styrs utanför 
Kartinställningarna.

• Valbart format för datumvisning i Google Earth 
Pro.

• Visa teckenförklaringar från Lagerpanelen.

• Ta med kartöverlägg för Google Earth Pro i 
Webbexportens ortssida.

• Utvidgad RT90 utnyttjas för grannländers 
historiska underlagskartor och levnadsbanor här.

• Detektering av enstaka fel i notis/datum-ordning


