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K A R T O Z O O L O G ISkal erobre
flere hjerter

Kartozoologi er vitenskapen som kart-
legger dyrkonturer i omriss av kart. Det
studeres spesielt fysiske tegn på
dyrenes tilstedeværelse i 
terrenget rundt omrisset.

Norsk Kartozoologisk Forening
gjennomførte sin første offisielle van-
dring rundt omrisset av den 
tykkfalne stamshunden i Stamsund
under teaterfestivalen 2004.

Vandringen ble nøye beskrevet i
boken »Den skjulte elefant» som ble gitt
ut 2006.

www.kartozoologi.no

Eilert Sundt i Stamsund er én av de 
kartozoologiske stamfedrene som
neste uke kommer ut med en reise-
guide for København - sett med 
kartozoologiske øyne selvfølgelig.

KARIN PETTERSSON

I omrisset til den tykkfal-
ne stamshunden i Stam-
sund bor kartozoologen
Eilert Sundt (oppdaget av
Sundt i tusenårsskiftet,
og nøye beskrevet i den
tidligere boken: Den
skjulte elefant). Sundt er
medforfatter til Det dyris-
ke København,

En guide til byens hjer-
te, denne gang gitt ut på
eget forlag; Garlof forlag.

Den praktiske reisegui-
den til den danske hoved-
staden kommer ut neste
uke, og Lofotposten er
sært nok første avis som
anmelder reiseguiden.

Lofotdyr
Stamsundmannen mener
det går fint å kombinere
livet i Lofoten med karto-
zoologiens utbredelse i
verden.

– Det er jo oppdaget
flere dyr i Lofoten, ved
siden av stamshunden.
Tre dyr i Leknes er for
eksempel observert, men
det kan finnes flere. Hva
med Reine, finnes det en
Reinerein der? Eller ålen
på Å, spør Sundt.

På egen hjemmeside
kan observasjoner rap-
porteres, og kanskje vil
fore eksempel Nygeita fra
Svolvær en gang dukke
opp der?

Reiseguide
Dette er en reiseguide for
nordmenn som ønsker å
se København med nye
øyne.

De tre forfatterne, og
generalsekretærene i
Norsk Kartozoologisk
Forening, Eilert Sundt,
Tor Åge Bringsværd og
Roger Pihl, har brukt
H.C. Andersens stygge
andunge som springbrett

til en leken og annerledes
reisebeskrivelse av omris-
set til »Den grimme
ælling» midt i Køben-
havn.

Boken byr mist sagt på
mange overraskelser,
besynderlige historier, og
utallige fotnoter.

– Kuriøse fotnoter er vi
glad i, innrømmer Sundt.

Få reiseguider beskri-
ver skilt, skulpturer,
bevertningssteder eller
hus med slik merkverdig
frodighet og fantasi.

Det er sært, og moro.
Leseren oppfordres til

å ikke gå glipp av noe og
se opp, og ned i byen. Og
det gjør forfatterne, og
leserne få være med.

Det fortelles om histo-
riske hendelser neppe noe
annen reiseveileder har
formidlet.

Fine fotografier, et kart
og sideanvisninger gjør
det lett å finne fram.
Omrisset av andungen,
eller «ællingen», ligger i
sentrale deler av Køben-
havn og turen tar høyst
en dag å gå.

En reiseoperatør vil
arrangere guidete turer i
Køben i fotsporene til kar-
tozoologene.

Ja, med denne reise-
guide blir København
ikke helt den samme.

karin.pettersson@lofotposten.no

Tlf. 906 84421

B O K
Det dyriske København
En guide til byens hjerte
Av Tor Åge Bringsværd, 

Roger Pihl og Eilert Sundt
Kr 198,-

Kartozoologen Eilert Sundt har vært med å skrive en 
reiseguide for København. I bakgrunnen deler av omrisset til
Stamshunden, et av Sundts første kartozoologiske funn.
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Scott Thoe nominert til Gullsekken
Stamsund-kunstner Scott Thoe har vært medvirkende i en
produksjon som er nominert til Gullsekken, Den kulturelle
skolesekkens egen pris. Gullsekken skal deles ut for første
gang til beste skole og beste produksjon under Festspillene
i Bergen 31. mai i år. Kulturminister Trond Giske og admi-
nistrerende direktør for Norsk Tipping Reidar Nordby jr.
vil dele ut prisen på 100.000 kroner. Scott Thoe har med-
virket til produksjonen «Spacestation», en av de fire fina-
listene til Gullsekken. Produksjonen er nominert av Nord-
land fylkeskommune. Norsk Luftfartsmuseum har stått
bak produksjonen. I tillegg til Scott Thoe har også billed-
kunstner Ingrid Cimmerbeck og Thor Arne Losnedahl og
teaterinstruktør Lillian Selvik medvirket. Over 600 elever
fordelt på skoler i Salten fikk oppleve denne interaktive
utstillingen som er et tilbud i Den kulturelle skolesekken.

Ny bok fra kartozoologene: 
Det dyriske København
En guide til byens hjerte.


