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Janicke Fürst designer og produserer 3D-kart over fjell- og hytteområder
i Norge.

Kart over Hafjell og Sjusjøen
i 3D relieff-format
I 2019 begynte Janicke Fürst å
designe og produsere kart i 3D relieffformat. Selve formatet som gir et
levende og nøyaktig inntrykk av fjell
og naturformasjoner er ikke noe nytt,
men at det lages i skalaen 1:35 000
over fjell- og hytteområder i Norge er
derimot helt nytt.
Av Åse Kari Gravråk
– Jeg fikk ideen etter å ha bodd mange år
i Sveits. Der hadde jeg et slikt kart over
området jeg bodde, det var både praktisk og
fint. Det er jo vanlig i Alpene og MellomEuropa, men når jeg prøvde å finne noe
tilsvarende i Norge fant jeg det ikke. Det
fikk jeg lyst til å gjøre noe med.
Nyttig og dekorativt
Janicke Fürst (47) bruker mye av sin fritid
ute i naturen og på fjellet. Står masse på ski,
er toppturentusiast og klatrer i fjell, og kart
har hun selvsagt alltid med på telefonen.

Så hva skal vi egentlig med 3D-kart
på veggen?
– Det er veldig gøy at teknologien går
så fort, men selv om vi har 3D-kart på
smarttelefon er ikke det nok, mener
Janicke. – Når du har et 3D-kart i skalaen
1:35 000 på veggen, gir det et helt annet
inntrykk. Her er ruter, topper, høydemeter,
vann og steder lett forståelig selv for den
mest uerfarne. Ikke minst er det moro
for barn. Dette relieff-kartet gir en helt
annen opplevelse. Og når du i tillegg har
det innrammet i heltre eik, da har du et
kunstverk på 105x75 cm på veggen.
God respons
– Det er veldig gøy å gå hele veien fra idé til
ferdig produkt, sier Janicke. Gründeren har
fått god respons siden hun etablerte Ekte
Kart AS i 2019. Hun får mange henvendelser fra områder som foreløpig ikke er laget i
3D. Men Janicke tar gjerne i mot forhåndsbestillinger, et minimum på 30-40 i bestilling bør det være før nye kart produseres.

Kart over Hemsedal og Jotunheimen slo
først an, så kom Kvitfjell og Skeikampen,
og nå er altså Hafjell og Sjusjøen klart.
Kartet strekker seg fra Sjøseterfjellet
i nord til Mesnali i sør, og store deler
av Lillehammer er også med. Grensen
i øst går ved Raudfjellet, så her kan du
følge Birkebeinertraseen fra Raudfjellet og
ned til Lillehammer. Kartene er for tiden
utstilt i 2.etg. på Strandtorget.
I tillegg til å designe og produsere 3D-kart
driver Janicke en servicebedrift på Fornebu
der hun bor. Og før hun flyttet dit bodde
gründeren i London og Sveits, jobbet som
investor, trader og forvalter.
Du kan lese mer om Janickes 3D-kart på nettsiden
www.ektekart.no

Ikke minst er det moro for barn. Dette relieff-kartet gir en helt annen opplevelse
Janicke Fürst

4 ØYERmagasinet

