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«Le ikke av alderdommen - be om
at du selv vil nå den.» KINESISK ORDTAK

– I tillegg til at det er
en morsom lek, er det
en mulighet til å se
nærmiljøet med an-
dre øyne. Og gjør det
mye morsommere å
være turist.

OSLO/HØLEN: Forfatteren Tor
Åge Bringsværd i Hølen har
vært i København. Og det ble
det bok av, selvsagt. Han var
sammen med sine to åndsfren-
der i Norsk Kartozoologisk For-
ening, Roger Phil og Eilert
Sundt. De satt der med hver sin
øl og et stort kart over Køben-
havn, på løvejakt. Løver dukker
sjelden opp når man sitter og
venter spesielt på det store kat-
tedyret, men kommer som regel
ubedt. Derimot dukket det opp
en fugl, kanskje var det en kal-
kunand... Inntil de alle så hva
som krøp ut av egget: en an-
dunge. Rett og slett «Den
grimme ælling» og med
begge bena godt plantet i
H.C. Andersens Boule-
vard.

Andens konturer. Kartet
med andungen pryder i
dag forsiden på den svært
spesielle guiden «Det dy-
riske København», som de
tre kartozoologene har for-
fattet i fellesskap. Det dan-
ske turistbyrået i Norge
som heter VisitDenmark
trykker boken til sitt ande-
bryst. Det samme gjør gui-
deselskapet i København.
Ambisiøse guidebøker om
København går det flere du-
sin av på dusinet, men dette
er en bok som ikke bare er
informativ og saklig, men
først og fremst morsom.
Dessuten handler den bare
om området som ligger innenfor andens
konturer. Og der er det nok å ta av.

Tor Åge Bringsværd er en av landets
mest produktive forfattere, men guidebo-
ken om København tok det 33 år å få ut.

Plutselig kom fisken. – I 1974 satt jeg i et
fly til Reykjavik og studerte et kart over
den islandske hovedstaden. Plutselig dan-
net deler av gatemønsteret en fisk, som
svømte rett i ansiktet mitt. Dette var under
torskekrigen mellom Island og England og
det viste seg at den engelske ambassaden
holdt til i fiskehalen. 

– Siden den gang har jeg søkt etter like-
stilte og først i 2003 fikk jeg kontakt med
Roger Phil og Eilert Sundt. Da var vi
mange nok til å danne en forening, Norsk
Kartozoologisk Forening, hvor vi alle tre
er generalsekretærer. Vi vil ikke ha flere
medlemmer, men tar gjerne imot venner,
sier Tor Åge Bringsværd. Foreningens
standardverk, som også betraktes som en

fagbok, har tittelen
«Jakten på den

skjulte elefant».

Ung vitenskap. Kartozoologi har begynt å
få en viss utbredelse i Norge og møtes med
stor nysgjerrighet i Danmark og andre
land. Kartozoologi er en ung vitenskap,
som vi sikkert får høre mer til, så det er li-
ke greit å lære seg definisjonen av begre-
pet: «studiet av dyr hvis omriss fremtrer
paradigmatisk i gatebildet i bykart, særlig
med hensyn til fysiske tegn på dyrenes til-
stedeværelse i det korresponderende ter-
reng». Så enkelt kan det sies.

Københavnguiden kan også leses som
en historiebok med ,
men sett gjennom dyrefigurer, en samling

, en og en 
(dra til København og opplev dy-

relivet).

Gjør reisen morsom. – I tillegg til at det er
en morsom lek å se på kart for å finne dy-
refigurer, gir det en mulighet til å se på
nærmiljøet på en helt annen måte. Og så

gjør det reisen mye mer spennende for
barn, for eksempel å gå langs konturen og
bestemme seg for en lunsj på hundesnu-
ten, smiler Bringsværd.

Boken er gitt ut på forlaget galrof (bak-
vendtord for forlag), som eies av de tre
forfatterne, har et førsteopplag på 3000 og
skal lanseres med pressekonferanse i Dan-
mark i dag.

Det måtte tre nordmenn til for å oppda-
ge andungen i København.

KARTOZOOLOGER: Norges fremste kartozoologer har skrevet en dyrisk og annerledes guide om København. Fra venstre: Roger

XXX

ole.endresen@oblad.no

ANDUNGEN: Slik fremkommer and-

ungen i det sentrale København.

Legg merke til at andeføttene er godt

plassert i H. C. Andersens Boulevard.

KOLBOTN: Sistemann ut i serien
av avlyste konserter denne se-
songen er Kari Bremnes, som
skulle entre scenen i Kolben
kulturhus i morgen. Konserten
er utsatt til 18. oktober.

– Vi har fått beskjed om at
pianisten til Kari Bremnes har
brukket armen, forteller Unni
Øien, kulturhusprodusent i
Kolben kulturhus. Sistemann i
Kari Bremnes trio er Helge
Norbakken på perkusjoner. 

Bremnes-konserten torsdag
var bortimot utsolgt og allere-
de kjøpte billetter gjelder også
forden nye konsertdatopen, 18.
oktober, og med samme plas-
sering i salen. 

Kari Bremnes 

’’
Vi satt en hel dag og
prøvde å dytte en løve inn
i København, men det var
ikke mulig. Plutselig dukket
det opp en fugl...

TOR ÅGE BRINGSVÆRD, 
forfatter i Hølen

Dyriske kartlesere
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Det er usannsynlig at
«Cooling bag» er ødelagt
under lek i UMB-parken.
Det mener rådgivere ved
Kunst i offentlige rom
(KORO), tidligere
Utsmykkingsfondet for
offentlige bygg.   

Gro Birgitte Røiland
gro.roiland@oblad.no

ÅS: I fjor vår ble kjølebagen i bronse
angrepet med øks. Ett år senere blir
håndtaket bøyd. Nå er skulpturen til
reparasjon for andre gang, etter at den
ble montert i UMB-parken ved års-
skiftet 2004/2005.

– Det er helt forferdelig at noen dri-
ver hærverk mot ting som er satt ut.
Det skaper både merarbeid og ekstra
kostnader, sier Astri Grønlie, rådgiver
for forvaltningen i KORO.

Spesielt. Skulpturen er støpt i bronse,
og Grønlie har liten tro på at håndta-
ket er bøyd ved et uhell.

– Man må virkelig ha gått løs på den.
Jeg vet ikke hva som er brukt, men noe
tungt må ha forårsaket skaden. Jeg vil
tro det er snakk om hærverk, sier
Grønlie.

KORO er statens fagorgan for kunst
i offentlige rom, og landets største
produsent av visuell samtidskunst.
«Cooling bag», signert Michael Elm-
green og Ingar Dragset, ble innkjøp
gjennom innkjøpsordningen til statli-
ge bygg i 2004. Prisen for kunstverket
var 30.000 euro, ca. 260.000 kroner.

Ifølge Grønlie forekommer det at
kunstverk ramponeres. At det skjer to
ganger med samme kunstverk på så
kort tid, er spesielt.

– En villet handling. Seniorrådgiver
Elisabeth Tetens Jahn har fulgt kjøle-
bagen i Ås siden starten. Hun uteluk-
ker at skulpturen kan skades under lek
eller ved uhell.

– «Cooling bag» er en solid bronse-
skulptur, og den står støtt. Når håndta-
ket er bøyd, er det en villet handling,
sier Tetens Jahn.

Hun tar imidlertid ikke hærverket
som en protest mot kunstverket.

– «Cooling bag» står der og frister
med sin form og blå farge. Dette kan
være tilfeldig hærverk en lørdag kveld.
Når kunst plasseres i offentlige rom,
kan man risikere at noe skjer. Spørs-
målet er om man skal styre unna alt
som kan provosere, spør seniorrådgi-
veren, som mener svaret er nei.

– Da ender vi opp med et tannløst
samfunn, sier Tetens Jahn.

Vellykket valg. Det er ikke tilfeldig at
universitetet i Ås fikk tilbud om «Coo-
ling bag».

– UMB-parken er et fantastisk flott,
ærverdig, helhetlig anlegg, der alt
stemmer. Det beste vi kunne gjøre var
å gå inn med et annerledes, aktive-
rende verk som kunne åpne opp mot
samtiden. Et verk som kunne gjøre en
forskjell, ikke bare skli ubemerket inn.
Her blir det en spenning, du lurer på
hva den gjør der, om den er gjenglemt.
«Cooling bag» overrasker. Og den er
laget i et høyverdig materiale av topp
kunstnere.

– Var det et vellykket valg?
– Ja, veldig. Konteksten er heldig og

jeg tror brukerne er fornøyd og har tatt
den til seg som en maskot. Det betyr
ikke at alle liker den, sier Elisabeth Te-
tens Jahn.

– Hærverk, ikke uhell
Kunstrådgivere:
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G � Ingar Dragset & Michael Elmgreen:
«Cooling bag»

� Innkjøpt over Utsmykkingsfondets
innkjøpsordning i 2004 for ca 260.000
kroner.

� Avduket i Ås i april 2005
� «Cooling bag» er en av åtte bronses-

tøpte kjølebager som skal utplasseres
i offentlige rom rundt i verden.

� Andre kjølebager har vært vist i parker
i Sverige og Holland.
To er plassert i Arizona og Svolvær.

FAKTAØ

HÆRVERK: Seniorrådgiver Elisabeth Tetens Jahn fra Kunst i offentlige rom og rektor ved
UMB, Knut Hove, under avdukingen av «Cooling bag» i fjor vår. Ifølge Tetens Jahn er det
ingen tvil om at kjølebag-skulpturen er skadet med vilje. FOTO: TORE KUBBERØD  

Phil, Tor Åge Bringsværd fra Hølen og Eilert Sundt.
FOTO: OLE ENDRESEN

 avlyser også 

UTSATT: Morgendagens konsert med Kari
Bremnes i Kolben kulturhus er avlyst.
Pianisten brakk armen under en sykkelulykke
og konserten er utsatt til oktober.

Østlandets Blad 8. mai 2007.


