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Bokomtale

Verneplan for kart og oppmåling

Statens kartverk har utgitt et hefte der det
foreslås å verne en rekke minner fra den
«klassiske oppmåling», som strakk seg over
en periode på 200 år. Etter at satellitt-tek-
nologien har overtatt, har objektene gått ut
av bruk og står i fare for å forfalle. Det er et
omfattende og flott hefte trykt i farger. Hef-
tet er et historisk dokument, som flere kan
ha glede av. Kartverkets sjef, Anne Cathri-
ne Frøstrup skriver i sitt forord at «Det er et
stort stykke arbeid som er nedlagt fra man-
ge, ikke minst medarbeidere i Statens kart-
verk.» Fra forfatterens forord (Bjørn Geirr
Harsson), vil jeg ta med «Alle kulturminner
som inngår i verneplanen, er i løpet av de
siste årene oppsøkt, bilder og mål er tatt og
adkomst-beskrivelser er laget.» Listen på
side 8 viser 51 objekter spredt over hele lan-
det, det er bygninger, støtter, basiser, var-
der mm.

Heftet har et introduksjonskapittel «Om
oppmåling og kartlegging i Norge» før de en-
kelte objektene blir beskrevet, også med sin
historie fra kartverkets arkiver. Heftet er

rikt illustrert og tilgjengelig for interesserte,
henvendelse Statens kartverk.

Bjørn Geirr Harsson:
Verneplan for kart og oppmåling
Statens kartverk
160 sider.
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