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Kartozoologi 
er kartlesing for
viderekomne.
Det foreligger
riktignok 
en mer presis 
akademisk 
definisjon,
men i 
virkeligheten
handler det om
å lese kart på 
en måte som
ingen har lest
kart før.

"Og det var kvakk, kvakk her,

og det var kvakk, kvakk der …"

Kart er som bøker, selv om de kan virke ulike
ved første øyekast. Begge kan nemlig leses, men
forskjellen er at mens de fleste av oss har lært 
å lese bokstaver sammensatt i rekkefølge, har 
de færreste av oss lært å lese kart. Mange har 
riktignok lært å finne frem ved hjelp av dem,
men det er ikke det samme.

Jeg kan tilbringe timer i godstolen i selskap 
med et nytt kart og et glass med noe norsk 
lovgivning ikke tillater at det reklameres for.
Med pekefingeren reiser jeg omkring i byen,
gate opp og gate ned. Etterhvert danner det 
seg mønstre på netthinnen. Figur og grunn.

Plutselig kan det dukke opp et kamelhode,
en halv sild eller en logrende terrier.

Første gang du forsøker å finne et dyr i et kart,
kan det virke vanskelig, ja nesten umulig. Det er
imidlertid ingen grunn til å gi opp så lenge du
vet hva du skal se etter. Kartozoologi dreier 
seg om å finne omrisset av et eller annet dyr,
fortrinnsvis i byer. Noen sier det hjelper å myse 
slik at figuren står tydeligere ut fra bakgrunnen,
mens andre ikke har gjort denne erfaringen.

En vanlig nybegynnerfeil er tvinge et dyr inn i
kartet, for eksempel en hund. Jeg har selv vært

overbevist om at Københavns gater skjulte en
løve, og satt i flere dager forgjeves og lette. Det
dukket riktignok opp biter av en løve her og der,
men ingen hel løve. Samme hvor mye jeg dreide
kartet rundt. For det er ikke nødvendigvis slik at
dyret står med hodet opp, dvs mot nord. Du blir
for eksempel ikke overrasket om en kenguru står
med hodet mot syd, blir du vel?

Hemmeligheten er å åpne seg for kartet.
Ta i mot det kartet byr på. Brette det ut på 
bordet og la dyrene komme til deg. Lytte til
kartet. Slik var det jeg fant en fugl i København.
Den lignet først en slags gås eller moskusand,Te
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men da jeg så at den hadde føttene trygt plassert
på H. C. Andersens Boulevard, forsto jeg at det
var den stygge andungen. Selveste Den grimme
Ælling. Det interessante spørsmålet er om 
H. C. Andersen visste om andungen i sentrum
av Kongens by da han skrev eventyret?

Men så da? kan du spørre. Hva gjør man med
dyret når man har funnet det? Jo, da ikler du
deg nødvendig turutstyr, og så går du dyret.
Ta gjerne med kamera. Du følger gatene, det vil
si konturen, og studerer dyrelivet du oppdager
underveis. Eksemplene her er hentet fra Den
skjulte andungen i København, og fra Høyfjells-
storken i Skanderborg. Jeg er ellers sikker på at

du kan finne en hund i nær sagt enhver by i
Danmark, hvilket kan forklares med at hunden
er menneskets beste venn. Det vil heller ikke
overraske meg om du finner en katt, et ekorn,
en grevling eller en ugle. Du må bare ha øynene
med deg. Noen vil alltid innvende og si at dette
med kartozoologi er da bare tøys og fjas. Og hva
skal man bruke slike dyrekonturer til? Vel, vil jeg
svare da. Alle som har forsøkt seg på (stor)by-
ferie med barn vet hvordan det kan være.
Ungene vil som regel alltid det motsatte av de
voksne, men hvis du lar dem finne hvert sitt 
dyr i den byen dere skal til, så har dere det beste
utgangspunktet for urbane safarier. Barna vil
elske å få utforske sitt eget dyr eller å spise lunsj

på snuten til det. Og det skulle forundre meg
mye om ikke foreldrene fant en og annen butikk
hvor de kunne legge igjen noen penger. Hadde
det ikke vært for Den skjulte andungen, hadde
jeg for eksempel aldri oppdaget Sømods
Bolchefabrikk i Nørregade, som jeg har besøkt
hver gang jeg har vært i København siden.
Og hadde det ikke vært for at jeg var på leting
etter dyrelivet langs andungen, ville jeg aldri
endt opp på en jazzkonsert på Hvide Lam på
Kultorvet. Og hadde det ikke vært for høyfjells-
storken i Skanderborg, så hadde jeg aldri endt
opp hjemme hos en moskusand-eier for å bli
traktert med en kopp altfor sterkt kaffe som
likevel viste seg mer enn mild nok til å svelge
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snapsen med. Slike uventede ting kan nemlig
skje når du er på kartozoologisk ekspedisjon,
og det beste med det er at du vet ikke om dem
på forhånd.

Kartozoologi er med andre ord en metodikk for
oppleve byene, og selv om faget kan utføres over
hele verden, har jeg spesielt gode erfaringer fra
Danmark. Jeg vet ikke hvorfor, det bare er sånn.

Mange tror man må til de store byene for å
finne gatedyr, men det er ikke riktig. I den vesle
landsbyen Nyord på den vesle øya Nyord ved
Møn, finner du for eksempel en nydelig liten
gris. Og i Hobro, innerst i Mariager Fjord,

skjuler en butsnudet skibshund seg. Og hvem
vet vel hva den vesle landsbyen Glamsbjerg på
Fyn skjuler? Eksemplene er mange, men det
viktigste er at du oppdager dyrene selv. For
gjennom dyrene kan du oppleve Danmark på en
annen måte. Og hvis du er like heldig som meg,
vil du også oppleve danskene på en annen måte.

Og når du har funnet og utforsket et spennende
dyr, send rapporten til oss i Norsk kartozoo-
logisk forening. Du finner all informasjon på
www.kartozoologi.no.

ROGER PIHL har nylig utgitt de kartozoolo-
giske bøkene "Håndbok i kartozoologi" og
"Jakten på den skjulte elefant" i samarbeid med
Tor Åge Bringsværd og Eilert Sundt, og nå
kommer "Det dyriske København", en guide til
byens hjerte. Roger Pihl har også utgitt "Guide
til det danske høyfjellet" (2005) og er aktuell
denne våren med romanen "rolex".
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