
Søknad om midler til kartprosjekt 
 
Prosjektmål: Utarbeide et kulturhistorisk kart over Nordmarka (inkl. Lillomarka, Krokskogen, Romeriksåsene i 
områder dekket av Markagrensa og randsonen). Temaet for kartet er vise tidligere tiders ferdsel og utnyttelse 
av naturressursene i Nordmarka. Vi tenker da på varetransport fra jordbruksbygdene til Oslo, seterdrift, 
skogsdrift og kullproduksjon, gruvedrift og regulering av vassdrag: All aktivitet som har skapt ferdselsveier i 
Nordmarka. Arbeidet er en videreføring av registreringsarbeid som ble publisert i Maridalens Venners årbok 
2017 "Historiske ferdselsveier fra Oslo gjennom Nordmarka til Hakadal og Hadeland" forfattet av Ståle Pinslie 
[1], som har arbeidet med registrering av oldtidsveier i en årrekke. Kartet er tenkt å samle eksisterende 
registreringer og initiere dugnadsaktivitet for å samle inn og registrere flere kulturminner i Marka. 
 
Riksantikvaren har gamle ferdselsveier som et prioritert arbeidsområde. 
 
En slik samlet fremstilling og tilgjengeliggjøring av eksisterende og nye kulturminnedata vil tilføre en dimensjon 
for turisme/turmål i Marka, samt gi kommuner, Fylkesmannen og Markarådet et bedre innsyn i konsekvenser av 
inngrep i Marka, mht å ivareta viktig samferdselshistorie. 
 
Midlene det her søkes om kan begrense seg til en første papirutgave av kartet, hovedsaklig etablering av 
kartografi og trykkekostnader. 
 
Kartet og den historiekunnskapen som samles i det håper vi at kan bedre samspillet mellom turisme, vern og 
skogbruk/næring. 
Det skal løfte kulturminneregistreringer ut av databaser og inn i hånda til de som bruker marka til rekreasjon og 
opplevelser. 
De digitale registreringene vil bli tilgjengelig til fremtidig planlegging av moderne skogsdrift slik at eldgamle 
ferdselsveier kan ivaretas. 
 
Hvis prosjektet lykkes vil resultatet være kart som er tilgjengelig både på papir, datamaskin og håndholdte 
enheter. Og som nedlastbare data som kan benyttes i planarbeid. 
 
 
Søker: Fellesrådet for historielagene i Oslo. 
Prosjektansvarlige/kontaktpersoner: Stein Øberg og Evald Jon Strøm. 
 
Samarbeidspartnere (mulige): Byantikvaren, Riksantikvaren, flere historielag, Maridalens Venner, 
Landlaget for lokalhistorie, Fortidsminneforeningen, Norsk lokalhistorisk institutt (lokalhistoriewiki.no), 
Skiforeningen (Markadatabasen/Kjentmannsmerket), 
Kartverket, Nordeca. 
 
- Budsjett med finansieringsplan, og omtale av egenfinansiering/egeninnsats fra deltakere og andre aktører. 
 
Budsjettramme 250000 kr. 
Utgifter: Kostnader til trykk av papirkart (delmål 1). 
 
Prosjektet er tenkt i flere små iterasjoner, hvor ferdige "produkter" realiseres i hvert delmål: 
 
Delmål 1: 
- Oppstart med etablering, behovsanalyse og fremdriftsplan. 
- Samle og redigere (geo)data. 
- Redigere og trykke et papirkart (Nordeca). 
- Gjøre kartdata tilgjengelig for nedlasting. 
 
Delmål 2: 
- Etablere interaktivt nettsted for innsyn i data (zoom/flere målestokker). 
- Søkefunksjonalitet, hvor bruker kan filtrere og bygge sine egne kartvisninger. 
- Knytte interaktivt kart til tekstartikler, hovedsaklig eksterne nettsteder (Lokalhistoriewiki, Wikipedia, 
Markadatabasen, osv.) 
- Kostnader: Utviklingstid, leie av serverplass, nettadresse, nettsted. 
- Ønske om å involvere flere relevante fagmiljøer og studenter innen kart og data til å gjøre hovedjobben. 

http://lokalhistoriewiki.no/


 
 
Egeninnsats: 
Arbeidet skal basere seg på stor grad av dugnadsinnsats til gjennomgang av tilgjengelige offentlige datakilder 
og innsamling/registrering/digitalisering av nye data fra historielag og privatpersoner med kunnskap om 
kulturminner. 
 
Det er et nytt prosjekt. 

 


