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Kartdagar 2012
Årets Kartdagar avslutades den 27 mars
och var ett lyckat arrangemang genom
att det i år igen var ca 1 000 konferensdeltagare ett 50-tal utställare på GIT-mässan.
Totalt fanns det 60 sessioner med drygt
160 föredrag, en posterutställning med 9
st posters. Det hölls även en lärarkonferens i samband med Kartdagarna med ca
30 deltagare.
Presentationer etc. kommer att finnas
under fliken Kartdagarna som man kommer till även genom www.kartdagar.se.
Under Kartdagarna delades även ut
Kartografiska Sällskapets utmärkelser.
DD Olaus Magnus medaljen gick till professor emeritus i kulturgeografi med
ekonomisk geografi och f.d. rektor för
Stockholms universitet Staffan Helmfrid för sina insatser som vetenskaplig
huvudredaktör för Sveriges Nationalatlas och som sammankallande i Kungl.
Vitterhetsakademiens kommitté för
historisk kartografi, innefattande ledningen av den 14:e internationella konferensen i kartografins historia 1991 och
stödet till de nu pågående geometriska
jordeboksprojekten.
DD Årets organisation gick till Föreningen
för datorhjälp i släktforskningen (DIS)
som har genom ett strävsamt och engagerat ideellt arbete tagit fram släktforskarprogrammet Disgen, som med
digitala kartor visualiserar både släktförhållanden och anförvanters geografiska positioner i tid och rum.

DD Årets innovationspris gick till Hjärt-

stoppscentrum på Södersjukhusets Kardiologklinik för deras unika lösning,
”SMSLivräddare”, som med modern
mobil positioneringsteknik, kartlänkar
och allmänhetens kunskap i hjärt- och
lungräddning ger förbättrade möjligheter till snabb livräddning.

Priset för Årets kartor gick till:
DD Årets karta
Bergsbruk – gruvor och metallframställning som är det senaste bokbandet i Sveriges Nationalatlas, med motiveringen
”Boken innehåller ett stort antal kartor
som har en lagom mängd information.
De håller läsaren nyfiken eftersom kartans kartografi varierar. Färgerna är behagliga och väl anpassade.”
DD Årets digitala karta
Geokartan från Sveriges geologiska undersökning, med motiveringen ”Innovativ applikation som grundar sig på
befintlig och beprovad teknik (Google).
Ett sätt att enkelt tillgängliggöra geodata (berggrund, jordarter, grundvatten
och brunnsarkiv) för fältbruk.”
DD Årets elevkarta
Välkommen till Ven gjord av Martin Nilsson, Stockholms universitet,
med motiveringen ”Innehållsrik med
bra färgbalans. Bra symboler och god
textsättning. Användbar för många
sommarbesökare.”
Läs mer om kartorna på: http://www.
kartografiska.se/omks/kartografi/kartut
staellningar98
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Tack till alla som deltog på Kartdagar
2012. Nästå års Kartdagar hålls den 19–21
mars på Elmia i Jönköping. Välkomna!

Lokalavdelning i Uppsala ordnar
ett friluftsföredrag
Den 18 april kl. 16.30 – ca 19.00 ordnar
Kartografiska Sällskapets lokalavdelning
i Uppsala ett friluftsföredrag på kulturreservatet Linnés Hammarby. Clas Tollin
som är agrarhistoriker på SLU kommer
att leda runt på en fältexkursion på Linnés
Hammarby och visa hur man kan med
hjälp av de gamla storskifteskartorna läsa
av landskapets historia från 1700-talet
fram till idag.
Läs mer på lokalavdelningens sidor http://
www.kartografiska.se/omks/lokalavdel
ningar/54-lokalavdelning-i-uppsala

Historiska sektionen och lokalavdelning i Stockholm ordnar
ett studiebesök
Kartografiska Sällskapets Historiska sektion och lokalavdelningen i Stockholm
anordnar ett studiebesök i Stockholms
stadsarkivs kartsamling torsdagen den 10
maj kl. 14.
Anmälan görs senast den 4 maj till
Göran Bäärnhielm goran.baarnhielm@
gmail.com. Det finns ett begränsat antal
platser vilket innebär att det är ”först till
kvarn” som gäller. Visningen tar drygt en
timme och arkivarien Johan Nordinge visar kart- och ritmagasinen samt exempel
på kartmaterial. Adressen till Stockholms
stadsarkiv är Kungsklippan 6, Stockholm.
Samling sker vid entréhallen.

Några länkar till kartsamlingen:
http://www.stockholmskallan.se/Jamfor-kartor/
http://www.ssa.stockholm.se/sv/Anvand-arkiven/Vara-arkiv/Kart--och-ritningsarkivet/
Stadsingenjorskontoret/
http://www.ssa.stockholm.se/sv/Anvand-arkiven/Vara-arkiv/Kart--och-ritningsarkivet/
Varldsminne/

Tips från redaktören!
Publiceringen av EJG (European Journal of Geografi) är baserad på European Association
of Geografers målsättning att göra den europeiska högre utbildningen världsomfattande.  Här går det alltså att publicera intressant artikelmaterial. Titta gärna på hemsidan för
mer information:
Se http://www.eurogeographyjournal.eu/index.php
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