
En ny videnskab har grebet vort norske
broderfolk. Navnet er kartozoologi. Ord-
bogsforklaringen siger, at det er studiet af
dyr, hvis omrids fremtræder paradigma-
tisk i gadebilledet på et bykort, særlig med
hensyn til fysiske tegn på dyrenes tilstede-
værelse i terrænet.

Videnskaben opstod i et sandt heureka-
moment en tidlig forårsdag i 1974. Tor
Åge Bringsværd, forfatter, dramatiker og
redaktør af en lang række antologier, sad i
en Boeing 727 på vej til Reykjavik og stu-
derede et bykort. Pludselig sprang en
diger fisk i fjæset på ham: Gademønsteret
tegnede en fisk med et stort, klart øje. 

Efter at være blevet indlogeret på sit
hotel konsulterede han straks andre by-
kort, og den var god nok. På visse kort var
fisken meget tydelig og i fin form, mens
den på andre nærmest var blind. Samme
eftermiddag besøgte han den, gik rundt
om den, fotograferede den fra alle vinkler
og talte med folk, der boede på den. Et
par dage senere skrev han dokumentarno-
vellen Den store fisk i Reykjavik.

Terrierhunden i Oslo
Men der skulle dog gå næsten 30 år, før
tre entusiaster, herunder Tor Åge Bring-
sværd, stiftede Norsk Kartozoologisk For-
ening. Foreningens opgave er at kortlægge
vores skjulte dyreliv og gøre det synligt
for en bred offentlighed. Foreningens
drøm er, at gaderne, som tegner de enkel-
te udvalgte dyr, engang kan blive marke-
ret med farver, så alle og enhver kan van-
dre rundt om f.eks. den i kartozoologiske
kredse så berømte terrierhund på Oslos
vestkant.

Hunden, der har mange fællestræk med
den velkendte skotske terrier, blev opda-
get af Roger Pihl, da han en dag i 2003
stod og studerede et bykort over Oslo.
Bedst som han kun havde fundet et ka-
melhoved uden krop, begyndelsen på en
giraf og en kvart hest, kom en kompakt
lille terrier løbende imod ham med
logrende hale. I bedste kartozoo-
logiske ånd kastede han sig den
25. august 2003 frygtløst ud i en
pionergåtur med – undskyld, langs
med hunden.

Som han beskriver på foreningens
efterhånden omfangsrige hjemmeside, er
kartozoologiske ekspeditioner langtfra en
ufarlig beskæftigelse. Den oplagte fare er
bilerne. Audi-kørerne er de værste. De
tager det som en selvfølge, at de har for-
kørselsret i alle sammenhænge. De er

altid i brunst og slås om, hvem der er den
stærkeste. Når man hører brølet fra en
1,8-liters firecylindret Audi-motor, ved
man, at der kommer en wanna-be – en,
der blot ikke har råd til at have en A6 2,4-
liters quattro-model stående hjemme i sit
“Auditorium”.

Andre farer lurer også, når man mindst
venter det, fortæller Roger Pihl. For ek-
sempel oplevede han på samme tur at
blive udsat for et listigt angreb fra et rov-
dyr på fortovet. En kvinde kom gående
med sin hund, der minsandten var en irsk
terrier. Pihls kartozoologiske interesse
blev selvfølgelig straks vakt, og han bad
om tilladelse til at fotografere hunden.
Den fik han uden problemer, men under
fotograferingen af terrieren tilføjede
kvinde nærmest en passant: “Og vi er for
øvrigt begge single.” Pihl kommenterer
tørt oplevelsen:

“Snaren var lagt ut. Det var om å gjøre
å ikke tråkke i den, om å gjøre å veie sine
ord på gullvekt. En feil betoning, en liten
tvetydighet, og du vil kunne finne deg
dinglende i taklampen i en toroms leilig-
het i Balders gate. For å skifte en lyspære.
Det ene leder til det andre. Jeg sier ikke
mer.”

Nye oplevelser i storbyen
Nu er det muligvis ikke alle, der som
Roger Pihl vil opleve at blive angrebet af
et fruentimmer i løbetid på en kartozoolo-
gisk vandretur. Foreningens pointe er da
også blot, at kartozoologi – både den teo-
retiske og den praktiske del – kan give
sine udøvere helt nye oplevelser af omgi-
velserne. Selv en hjemegn, man troede,
man kendte, kan erfares på en ny måde. 

Tor Åge Bringsværd mener, at karto-
zoologien er en indlysende

indgang til spændende
og helt uventede ople-

velser på storbyferier med
børn og barnlige voksne.

Hjemmefra kan familien
sammen studere bykort og
hjælpe hinanden med at

finde forskellige dyr, og når
man så er fremme ved bestemmelsesste-
det, tager man på kartozoologisk byvan-
dring, drikker måske kaffe på maven af
dyret, besøger et museum på hagen og
holder i det hele taget øjne og ører åbne.
Ideen er hermed givet videre.
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Fede fisk giver intelligente børn

Kvinder, der spiser masser af fede fisk, mens de er
gravide, får mere intelligente børn, viser forsknings-
resultater fra University of Bristol.

Forskere på universitetet har kigget nærmere på
7.400 babyer født mellem 1991 og 1992 og deres
mødres diæt under graviditeten. De fandt ud af, at
babyerne i 15-måneders alderen var mere intelligen-
te, hvis deres mor havde spist meget fisk – og jo
mere jo bedre.

Forskerne regner med, at forklaringen på den forø-
gede hjernekapacitet ligger i de Omega-2 og
Omega-6 olier, der – ud over alle tungmetallerne –
også findes i fede fisk. 

Derfor elsker tyskere sauerkraut

Forklaringen på tyskernes forkærlighed for surkål er
genetisk bestemt, mener forskere fra det tyske insti-
tut for fødevareundersøgelser i Potsdam nær Berlin.
De mener således at have lokaliseret det smagsgen,
der får mennesker til at kaste deres kærlighed på
kål. Det hedder hTAS2R38 og skulle give folk stor
lyst til bitre substanser som fenylthicarbomid, der
findes i store mængder i blandt andet kål. Forskerne
mener, at næsten alle tyskere har det gen.

– Variationerne i et enkelt gen kan have stor be-
tydning for personers spisevaner, siger Wolfgang
Meyerhof, der er leder af den tyske forskergruppe.
Resultaterne ventes udgivet i tidsskriftet Current
Biology. 

Et godt grin er godt for hjertet
Grineri kan være lige så godt for hjertet som en tur i
motionscenteret, viser undersøgelser fra University
of Maryland School of Medicine i Baltimore, USA. 

Her har forskerne fundet ud af, at både gode og
billige grin får vævet i blodårerne til at udvide sig,
og dermed øges blodgennemstrømningen,

Forsøgspersonerne fik blandt andet lov til at se fil-
mene Kingpin, en komedie, og Saving Private Ryan,
en krigsfilm. Førstnævnte fik virkelig blodet til at
rulle i årerne og øgede den gennemsnitlige blod-
gennemstrømning med 22 procent, mens den faldt
med 35 procent, da publikum så Tom Hanks gå i
land ved Normandiet.

Lederen af undersøgelsen, dr. Michael Miller, er da
heller ikke i tvivl om sit råd til folk: “Husk at grine
regelmæssigt.”
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Heureka!!!

Dyr på vejen
kartozoologi

Observation 01/2003
Frognersk Riesenterrier
(Oslo)

Observation 11/2003
Dansk Højfjeldsstork, 
(Skanderborg)

Observation 08/2003:
Skotsk Kulturko (Edinburgh)

Observation 04/2004
Hængenæbbet Lillestrømsk Kanariefugl
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