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Tisdag 19 november
Kl 13.00 Invigning av 1713 och 2013 års kartor över centrala Karlstad
Kommunalrådet Maria Frisk avtäcker den 300 år gammal kartan. 

Ca kl 13.20 Jorden och borgarna 1713, Karlstad får ett ”jordregister”, 
Morgan Nyberg, lantmätare. En redovisning av de allra första kartorna över Karlstad 
fram till 1713 års karta. Vad var anledningen till att kartan upprättades och var har den 
befunnit sig i alla år.

kl 14.00-18.00 Morgan Nyberg finns kvar för frågor kring lantmäteriverksamhet.

Kl 14.00-18.00 Kartservice är öppen

PROGRAM

Väkommen till Karlstads kartvecka som inleds med återinvigning av 
en unik karta från 1713. Kartan har överlevt flera större stadsbränder.  
Var den har befunnit sig vid dessa bränder är en gåta. På 1960-talet 
hittades den på rådhusets vind. Kartan har nu restaurerats och får sin 
nya hemvist i Karlstads stadsbibliotek. 

Varje eftermiddag under Karlstads kartvecka kommer intressanta 
föreläsningar att äga rum. Föreläsningarna har olika inriktningar men 
gemensamt är att kartan står i centrum.

Passa på att besök Karlstads kommuns kartservice. Fråga om historiska 
och moderna kartor eller om du behöver en kartutskrift kan vi hjälpa 
dig. Det finns också historiska kartor att köpa. Se bibliotekets bokbord 
med kartlitteratur.
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KARTAN FÖRR, NU OCH I FRAMTIDEN



Onsdag 20 november

Kl 14.00-14.30 Kartläggning ur ett historiskt perspektiv, Per Eriksson, 
mätningsingenjör. När Lantmäteriverket tillkom år 1628 påbörjades en systematisk 
uppmätning och kartläggning av Sverige. Än idag pågår detta arbete i hela landet. Varför 
påbörjades en kartläggning av Sverige och hur gör vi idag?

Kl 14.30-15.00 Karlstads kommuns kartverksamhet 300 år efter 1713, Johan 
Asplund, GIS-utvecklare. Karlstads kommun nyttjar kartor och geografisk information i 
många delar av sin verksamhet. I föredraget får vi se hur en digital karta blir till och tar 
sig hela vägen ut till surfplattor och smarta telefoner. Det bjuds även på ett antal exempel 
av geografiska analyser och tillämpningar av modern kartteknik.

kl 15.00-18.00 Per Eriksson och Johan Asplund finns kvar för frågor kring 
mätningsverksamhet, geografisk information och GIS.

Kl 15.00-18.00 Kartservice är öppen

Torsdag 21 november

Kl 14.00-15.00 Vad läser man på en utbildning inom mät- och kartteknik på Karlstads 
universitet? Studenter och lärare finns på plats från utbildningsprogrammen:
- högskoleingenjörsprogrammet i Lantmäteriteknik och Geografisk IT  (3-årig)
- Mät- och kartteknikprogrammet (2-årig)

Kl 15.00-18.00 Studenter och lärare finns för att svara på frågor kring universitetets 
utbildning.

Kl 15.00-18.00 Kartservice är öppen

Fredag 22 november

Kl 14.00-15.00 Nedslag i Karlstads kartor, Per Berggrén, förre åldermannen i 
Carlstads-Gillet. Byggnader och miljöer som under årens lopp har haft betydelse för 
Karlstad.

kl 15.00-18.00 Per Berggrén och Carlstads-Gillet finns kvar för att svara på frågor 

Kl 15.00-18.00 Kartservice är öppen



Karlstads kommun - www.karlstad.se
Karlstads universitet - www.kau.se

Carlstads-Gillet - www.carlstads-gillet.se 

MEDVERKANDE


