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Hjort
er gjort

En kartozoologisk vandring
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En guidet tur
i hjortens rike

Skiensforfatteren Tor Åge
Bringsværd har grunn-

lagt en hel ny vitenskap
sammen med to lekeka-

merater. Kartozoologi går
ut på å finne dyremøn-

ster i byer og tettsteder
som man så kan spasere

langs. Varden har gått
opp løypa rundt den så-

kalte «Skienshjorten»
sammen med han som

har æren for funnet.

Eivind Blikstad

tekst

Reidar Peersen
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Alexander Kielands gate
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BARNDOM: Her
gjennom gjerdet i
Amtmann Aalls gate
var det at Tor Åge
Bringsværd fant ut at
verden var et spen-
nende sted å befinne
seg.

her var det jeg ble født. Se på kartet og se
hvor Amtmann Aallsgt. 47 ligger.

Er du med nå?
Visst er vi med.

Kjenn din by. Det er som kjent mange
måter å rusle rundt i en by på. Å rusle i
tradisjon etter Bringsværd er garantert
en ny vri. Og småbarnsforeldre har fått
en gave rett i hendene. For en kartozoo-
logisk byvandring har som et bærende
element at man skal forsøke å få øye på
flest mulig dyr underveis. Disse kan væ-
re levende, eller forekomme i streks

form. Og de voksne kan kose seg med å
finne dyresymboler med noe høyere van-
skelighetsgrad. For eksempel vil et skilt
med ordet «loppemarked» så absolutt
være godkjent.

Et sidesprang. Jeg kommer aldri til 
å glemme episoden. På grunn av diverse
tildragelser måtte ekspedisjonen bestå-
ende av vitenskapsmann, fotograf og
journalist kjøre bil langs ryggraden av
Skienshjorten. I det vi skal kjøre over
lyskrysset i Rektor Øhrns gate (fikk du
med deg den? Gatenavnet Øhrn gir 

ett poeng) på grønt lys, stopper Brings-
værd opp og ser forventningsfullt rundt
seg. Det blir kaos i krysset og ingen tør
kjøre. 

- Dette blir interessant. Nå må en eller
annen ta et initiativ. Lurer på hvem? 

Sjåføren ser lykkelig på de andre bilis-
tene som alle har mer anstrengte åsyn.
Til slutt er det en dame som har fått nok
og lister seg ut i krysset, i ført en Volvo.
Bringsværd kommer med et fornøyd til-
rop.

Dette har selvfølgelig ingenting med
historien å gjøre, men det er i forfatte- ▼
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- Her ble jeg født, i Amtmann Aalls-
gate 47, for godt og vel 400 år siden,

i følge den spesielle skienstidsregning-
en. Og maken til sammentreff. Som kar-
tozoolog er du alltid på utkikk etter et
dyr som sier noe om stedet. Da jeg opp-
daget Skienshjorten sommeren 2004 i
nordre bydel kunne funnet ikke ha pas-
set bedre. Jeg ble jo unnfanget og født
midt i hjortens skritt, eller helt nøyaktig
der hvor låret møter buken.

Tor Åge Bringsværd, en sammen-
hengende velsignelse i tanke, ord og gjer-
ning, stiller seg midt i gata. Det har han

Norsk Kartozoologisk Forening
● Kartozoologi er studiet av dyr hvis omriss fremtrer paradigmatisk i gatebil-
det i bykart, særlig med hensyn til fysiske tegn på dyrenes tilstedeværelse i
det korresponderende terreng.
● Foreningen ble unnfanget 18. mars 1974 på flyet mellom Oslo og Reykjavik,
men den offisielle stiftelsen fant først sted i oslo i 2003. Til minne om unn-
fangelsen har foreningen derfor valgt Urfisken som sin logo.
● Foreningens formål er å arbeide for å kartlegge det skjulte og todimensjo-
nale dyreliv i våre nære omgivelser.
● «Hummer og kanari» er det norske organet for kartozoologien venner.
● Enn så lenge er stifteren Tor Åge Bringsværd eneste telemarkingen 
i foreningen. 

ORDSPILL: Brings-
værd konstaterer for-
nøyd at vi har to
tinghus i samme ga-
te, Tinghuset og lop-
pemarked...

full rett til. Det er hans gate og her bodde
han til han var 18 år og hovedstaden lok-
ket han i en felle. 

- Om vi kan ta begynnelsen en gang
til, litt mer sosialrealistisk, liksom?

Bringsværd behersker de fleste sjang-
rer og slår rett over. 

Skienstidsregningen. - Tida går fortere
i Skien enn noe annet sted jeg vet om.
Personlig har jeg vært til stede både da
byen feiret 600 års jubileum i 1958 og da
man feiret 1000 års jubileum i år 2000.
Mens det i resten av verden bare hadde

gått knappe 40 år hadde Skien altså blitt
400 år eldre.

- Men hjorten, da?
- Under utgravingene på Handelstor-

vet i 1979 fant Siri Myrvoll og arkeologe-
ne en planke hvor blant annet en hjort
var skåret inn. Denne ble jo logoen til
1000 års jubileet. 

Og er det noe som er sikkert i verden
så er det at tilfeldighetene er vår venner.
Som kartozoolog saumfarte jeg bykartet
etter hjort. Da dukket Skienshjorten
opp. Og her vi står nå for å begynne tu-
ren rundt omrisset av hjorten, akkurat

FOKUS
KARTO-
ZOOLOGI

▼
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DYRISK: Her er dyrene som vi fant langs ruta rundt hjorten. Vi er imidlertrid sikre på at tallet kan økes. 

På postordre fra USA
Man kan nå få kjøpt via nettet diverse tekstiler (i alle størrelser) ,
kopper og krus med motiv fra de norske kartozoologenes vandring-

er. Stringtrusa på bildet er imidlertid blitt et samlerobjekt. Som man
vil se står det «Grenlands-kronhjort» på plagget. Etter iherdige protester
fra Vardens utsendte, korrrigerte Norsk Kartozoologisk Forening (NKF)
sine plagg, både de synlig t-skjortene og de noe mer diskrete g-trusene.
Bestillingslenke fins på nettstedet til NKF.
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rens ånd. Han trives like godt på
historiens sidespor som på de bre-

de avenyer.

Her hørte man Elvis. På skrå neden-
for jernbanestasjonen får Bringsværd
los. 

- Der lå Naper pensjonat og et stort
jorde hvor det gikk kuer og hester. Her
oppsøkte vi stallene eller fjøset. Hadde vi
penger kjøpte vi brus på pensjonatet.
Dessuten sto det en jukeboks på pen-
sjonatet. Her hørte vi Elvis for første
gang.

Et lite øyebikk henger tausheten mel-
lom oss som gamle tømmer på en krok.
Jeg tenkte på at Elvis bakvendt blir Sivle
i det Bringsværd slo over fra moll til dur. 

- Dette landet mangler et pissoarmu-
seum. Det burde ligge i Skien.

Så fulgte en hyllest til barndommens
illeluktende, men akk så smukke arki-
tektoniske perler av noen avtredener.
Hvor er det for eksempel blitt av pissoa-
ret som lå nede ved Skien G?

Bærsjland. - På Bærsjland var det cir-
kus. Det het ikke cirkus med s og aldeles
ikke Bergsland. 

Å få jobbe med elefantene var Tor
Åges drømmejobb. Da gjaldt det å være
først ute når cirkusfølget kom til byen
med jernbanen.

- Husker du begrepet «å krype under
duken»?

Det gjør vi. Man skulle liksom ikke be-
tale for seg på cirkus med c. Vi kvitterer
og spør om elefantvaskeren husker vak-
tene til Berny. Det er som om vi begge
synker litt sammen. Vaktene dasket ik-
ke. De slo dem de fikk tak i av barn som
krøp under duken.

Vår mann Vinje. Ekspedisjonen har
funnet grooven og vi maler som katter
(sic). Vinjestøtta som ligger på hjortens
skalle. 

- Vinjestøtta er et eksempel på en sta-
tue som står rette veien. Han ser ut mot
verden med Telemark i ryggen. Da er det
verre med den danske polarhelten Knud
Rasmussen. Han står helt feil på sokke-
len sin på Sjælland. Rasmussen speider
nemlig utover Øresund mot Sverige. Jeg
har flere ganger seriøst foreslått i Dan-
mark at man bør snu statuen. Man kan
for eksempel lage en rockekonsert med
et gigantisk fyrverkeri. Og så snur man
polarfareren som elsket grønland, ikke
Sverige. Men til nå har jeg ikke fått gjen-
nomslag for forslaget.

Oppfordring til kommunen. Vi har
gått hjorten rundt og anbefaler turen på
det sterkeste. Men før vi skilles ved gjer-
det til Bringsværds barndomshjem, lan-
serer han et forslag til Skien kommune
og lurer på om ikke Varden ville vært
den naturlige samarbeidspartneren.

- Hvis alle de som bor langs konturen
av hjorten går ut i gata neste nyttårsaf-
ten og tenner en fakkel på et bestemt
tidspunkt mens et fly fotograferte det ly-
sende dyret - tenk for et postkort å sende
til venner og kjente.

Det hadde i sannhet vært å sette Ski-
en på kartet. 

▼
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Tor Åge
Bringsværd
● Født i Skien
1939
● Bosatt i Hølen
● Debuterte med
novellesamlingen
●Rundt solen i
ring» sammen
med Jon Bing i
1967
● Oversatt til 23
språk
● Teaterstykkene
hans er oppført i
12 land
● Opererer litte-
rært høyt og lavt
innen alle sjangrer
● Lokalt høyde-
punkt: «Min barn-
doms Parkbiograf»
(s. 63 i Pustehull,
Gyldendal 1989)
● Globalt: Serien
om Gobi (1985 -
1997)


