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Da Norge
endelig ble
kartlagt
Den første ensartede kartserien over hele Norge var et
militært forsvarstiltak.
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Da landet ble medlem av NATO i 1949, måtte det kartlegges på
nytt. De allierte kunne ikke planlegge forsvar av et land uten
skikkelige kart.
Selvsagt fantes det kart over hele landet. Men kvaliteten varierte enormt. Målestokkene var forskjellige og det var ingen ensartede regler om hvordan de skulle tegnes. Med andre ord: Ikke
mye å utstyre britiske eller amerikanske soldater med.
Amerikanernes Army Map Service satte i gang. De tok utgangspunkt i tyskernes «Deutsche Heereskarte – Norwegen» fra 2. verdenskrig.
Disse kartene var i 1:50.000, samme gode målestokk som de
vanligste turkartene over Oslomarka. Tyskerne bygget stort sett
på eldre norske kart.
Derfor hadde Hærens Kartkontor og Norges geografiske oppmåling en stor jobb å gjøre. Landet måtte på mange måter kartlegges på nytt. Og det ble utviklet et nytt rutenett for kartene. De
første kartene var trykket med svarte tegninger, og den eneste
andre fargen var blå vann og elver. Mellom 1953 og 1955 kom det
ut 570 kartblad.
Men en del viktige områder manglet gode kart. Der måtte det
gjøres en enda grundigere jobb enn ellers. ett av disse områdene
var Øst-Troms, som midt på 1950-tallet hadde fått særdeles stor
strategisk betydning. Igjen ble amerikanerne koblet inn, og frem
til 1961 ble «tromsgapet» fylt med nye gode kart.
Kart blir aldri helt ferdige. Ny teknologi, nye krav og forandringer i terrenget gjør at det alltid er behov for oppdatering. Fra
1955 begynte man å bruke flyfotografering.
Allerede da arbeidet begynte, var det meningen at man skulle utgi en «sivil» serie parallelt. Men det viste seg raskt at de militære kartene var mye mer populære, ikke minst på grunn av
rutenettet som gjorde det mye enklere å finne en ganske nøyaktig posisjon.
Lenge var NATO-kartene ettertraktet blant turgåere, de ble regnet som bedre enn «sivile» kart.

Kunstverket Oslo 2.12 Kira Wager (født 1971)

Uskarp verden på Skillebekk

FOTO: GALLERI K

KUNSTNEREN

Vi husker fortiden gjennom bilder,
og vi skaper indre forestillinger om
hvordan livet var før. Det blir tydelig når vi betrakter Kira Wagers malerier. Prosjektet handler da også
om å bringe bilder av minner inn i
bevisstheten vår. Fotografiets informasjon blir dermed helt sentralt.
Wager analyserer og problematiserer minner, sorg og tap. Utgangspunktet for maleriene er alltid fotografiet – enten analoge eller digitale
bilder. Hun har et billedspråk som
både er personlig og uforutsigbart.
Fotografiene har som regel en personlig forbindelse – her er både
gamle sort/hvitt bilder og nye, digitale filer.

EPOKEN

Wager er født i Sverige, oppvokst i
Helsingfors og flyttet til Oslo for 20
år siden. for På 1990-tallet var det
en fornyet interesse for dadaismen,
surrealismen og bruken av collageteknikken. Rutenettet i modernistisk maleri, med Piet Mondrian som
en lederskikkelse, er en klar referanse. Både den analytiske kubismen
og surrealismen var igjen inspirert
av Sigmund Freud, med minner og
drømmer som selvfølgelige stikkord.
Og nettopp jakten på minner er det
Wager beskjeftiger seg med.
HISTORIEN BAK BILDET

Hun bruker sine nære omgivelser
som utgangspunkt. Utstillingen vi-

ser glimt fra Wagers to byer – Oslo
og Helsingfors. Grunnleggende møter med mennesker og landskaper
er typisk. Hun viser en klar følelsesvarhet, og i Oslo 2.12 trer kvinnen tydelig frem. Samtidig er det noe fragmentert. Hun ruter opp fotografiet
hun skal male og viser en skjematisk disponering av billedflaten. Interessen for systematikk er tydelig,
og hun bruker rutenettets logikk til
å viske ut forskjellen mellom maleri
og fotografi.
Wager stiller ut i Galleri K på Skillebekk i Oslo, med malerier i prisklassen 90.000 til 160.000 kroner,
frem til 14. desember.
Heidi Borud

