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Bilvedlikehold gir sikker kjøring
La oss ta «helsesjekk» på bilen din før driftsstans!

www.quickpartner.no

200 m til buss og T-bane

Eget bilglassverksted
Ruteskift mens du venter. Montering av solfilm.

Steinsprutrep. gratis v/gyldig forsikring.
Alle typer mekaniske reparasjoner

Noen viktige punkter:
• Når skiftet du olje og filter sist?
• Kompresjonsmåling. Tennplugger sjekkes
• Ryker registerreima kan motoren totalhavarere
• Støtdemperne bør sjekkes hver 40.000 km
• Er ladestrømmen OK?
• Er bremsene OK?

Merkeservice på nye og eldre biler – alle bilmerker 
med garanti og stempel i serviceheftet. 
EU-kontroll (PKK) fra 250,–.

Bestill nå! Rask levering.
Må noe skiftes eller repareres får du forhåndspris.
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Grønne dager 
15. juni -1. juli 

÷20%
Alt som er grønt 

eller har fargen grønt!

Noen priseksempler

før 799,- Nå 639,-

før 299,- Nå 239,- før 6499,- Nå 5199,- før 1225,- Nå 980,- før 1999,- Nå 1599,-

før 49,50 Nå 39,- før 269,- Nå  215,- før  89,50 Nå 72,- før  99,50 Nå 80,-

Leker nå fra 39,-

før 399,- Nå 319,-

2 pk.
før 89,50 Nå 72,-

SLEPENDEN v/IKEA, tlf. 66 84 95 50 RYENSVINGEN 9, tlf. 23 24 26 50
SKI STORSENTER tlf. 64 85 92 80 SKÅRER Solheimveien 28, tlf. 67 98 08 20

LILLESTRØM v/jernbanest. Stillverksvn. 5, tlf. 64 84 56 40 
OSLO Hammersborggt. 9, tlf. 22 86 86 70 Ullevålsveien 11, tlf. 22 20 99 66

HAMAR Torghjørnet senter, tlf 62 55 53 40
www.babyshop.no

Baby Shop åpner ny flott butikk i Fredrikstad, ved Østfoldhallen, i slutten av juni.

Når Roger Pihl (Fjell-
hus) ser på et kart ser
han ikke høydekurver,
gatenavn og byer. Han
ser elefanter, jerver og
Loch Ness-monstret.

SIRI L. GUTTORMSEN

Nå har Pihl, sammen med Tor
Åge Bringsværd og Eilert Sundt,
gitt ut boka «Jakten på den skjulte
elefant - kartzoologiske beretninger
i utvalg». Målet er å finne dyr i kart.

- Vi finner konturene av dyr i
kart, som tegnes etter gatemønstret.
Deretter leter vi etter dyret i ter-
renget der omrisset er, forteller Pihl.

Drømmen er å basere byer på
dyr, ikke gater.

- I stedet for å bo et sted med et
eller annet komplisert gatenavn,
hvorfor ikke bo i Jerv 2? Det er jo
mye enklere, og jeg tror det skaper
en slags identitet, mener Pihl.

Loch Ness-monstret
I sin søken etter kartzoologiske
funn har Pihl, Bringsværd og Sundt
til og med funnet det mystiske Loch
Ness-monstret.

- Nessie fant vi i Inverness i Skott-
land, forteller Pihl.

Vi leser i boka:
«Det beste, i det minste  for turist-

industrien, ville være om hun ikke
ble funnet. (Vi vet jo alle hvordan det
gikk med King Kong.) Men når hun
ikke har blitt oppdaget, er det fordi
man hele tiden har lett på feil sted.

Det er, og har alltid vært, en helt
vanlig antagelse at uhyret i Loch
Ness er å finne i Loch Ness. Ingen-
ting kunne vært mer feil. Sannheten
er at Nessie hele tiden har gjemt seg i
byen ved River Ness (som renner ut
fra Loch Ness), Inverness.

Til alt overmål har den også skjult
seg på fire forskjellige kartblad. Du
må altså sette disse fire sidene sam-
men for å finne henne.Til det trenger
du å kjøpe (og ødelegge) to kartbø-
ker, en handling som av naturlige

årsaker strider mot enhver skottes
natur. (Her er vi antakeligvis ved
kjernen til hvorfor hun ikke har blitt
oppdaget tidligere.)»

Århundrets mysterium er der-
med løst. Kartzoologene har funnet
Nessie og de gir seg ikke med det.

Urfisken
Pihl, Bringsværd og Sundt har også
funnet den frognerske riesenterrier
i ambassadestrøket i Oslo, dansk
høyfjellsstork i Skandeborg, Den
Grimme Ælling i København og
skotsk kulturku i Edinburgh for å
nevne noen.

Funnene krever fantasi, og gode
øyne. Den frognerske riesenterrier
hoppet slettes ikke rett i fanget på
Pihl.

«Plutselig dukket zoologiske for-
mer ut av kartet, et kamelhode, men
ingen kamel. Begynnelsen på en sji-
raff. En kvart hest. En sildefilet. Og

Dyriske k
den skjul

elef
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ØKERN: Økernvn. 115.  Tlf 22 88 25 00
Man-tors 8 - 19, fre 8 - 17, lør 10 - 14

* Leasing 3 år/45.000 km. Renault Mégane Coupé Cabriolet 1.6 16V Authentique kr 298.650,- . 
Forskuddsleie: Kr 58.360,- Inkl. mva. Tillegg for tinglysnings-/etabl.gebyr og årsavg. 

Bl a dette standard:
• Aut. veltebøyler
• El. glasstak med solgardin
• ECC klimaanlegg
• Høyde og lendereg.ratt
• Høyderegulerbar førerstol
• Høyderegulerb. pass.sete
• Kjørecomputer
• Radio/CD m/fjernkontroll
• Solskjerm m/speil fører

og passasjer
• 17 liters hanskerom m/lys
• Regnsensor

mm

35% PÅ
KOMPLETTE 

HJUL

FORSIKRING 
3.490,-**

1,9%
RENTE

BILIAS SOMMERHIT! RENAULT MEGANE CC 1.348,- PR MND*

**  Pr år. Spesielle vilkår g jelder.

www.bilia.noFlere sommerhits på

inkl.
mva

ØKERN: Økernvn. 115.  Tlf 22 88 25 00
Man-tors 8 - 19, fre 8 - 17, lør 10 - 15

så, nesten ut fra intet, kommer terrie-
ren løpende mot meg med logrende
hale. Den har ventet lenge på å bli
oppdaget. I mange år.»

Det hele startet for 30 år siden da
Bringsværd fløy over Reykjavik.

- Da fant han noe som liknet på
en fisk i kartet. Den har vi kalt
«urfisken», for det var det som star-
tet hele prosjektet, forteller Pihl.

30 år senere dro de tilbake til
Reykjavik, for å finne det de kalte
«returfisken». De har tråkket opp
den samme løypa Bringsværd tok
for 30 år siden.

Forfatterne lagde den lille boka
«Håndbok i kartzoologi» som en
start på prosjektet, og tok den med
til Cappelen forlag. Resultatet ble
boka «Jakten på den skjulte ele-

fant», som lanseres både i Norge og
Danmark i disse dager.

- Vi har også tatt kontakt med
folk i Skottland, i håp om å få litt
blest rundt boka der, forteller Pihl.

Visjonær
Grunnen til dette er drømmen om å
gjøre noe håndfast med funnene og
ideen om kartzoologi.

- Overalt på kart finner man dyr,
og jeg mener at i stedet for å plan-
legge byer gjennom gater, kan alt
sentreres rundt dyret man finner i
det området, sier han.

Han mener det kan bidra til økt
identitet i området man bor i.

- Områdene kan ha et konsept
som er basert på sitt dyr, som for
eksempel høyfjellsstorken i Skande-
borg; Husene kan males slik at

området ser ut som en stork fra luf-
ta, sier Pihl.

Ideene har blitt tatt på alvor, og
plan- og bygningsetaten har vist
interesse for at Pihl og co holder
foredrag om kartzoologien.

- Hadde det ikke vært gøy å hatt
kartzoologi som et grunnlag for
byplanlegging? spør han.

- Jeg er overbevist om at et eller
annet sted i verden finnes det en
visjonær ordfører som vil satse på
dette, sier han.

I sommer kommer NRK Som-
meråpent til å holde en konkurran-
se i kartzoologi, der folk kan sende
inn sine forslag til dyr de finner i
kart. I tillegg kan folk nå melde seg
inn i kartzoologiens venner.

Kanskje kartzoologi kan bli det
neste sudoku?

DYRISK KART: I boka «Jakten på den skjulte elefant - kartzoologiske beretninger i utvalg» finner Roger Pihl dyr i
kart. Han har en drøm om at verden blir delt inn i «kartzoologi», istedenfor gater og områder.

art og jakten på 
te
ant

Det går unna med pølser og ham-
burgere når Grorud Lions tar med
seg lionessene og inviterer til grill-
fest på Ammerudhjemmet.

I løpet av våren har beboere og
naboer til Ammerudhjemmet kun-
net glede seg over spennende artister
og opplevelser hver tirsdag,og denne
uka ble det hele feiret med sommer-
avslutning i hagen. Som vanlig stilte
Grorud Lions med grillmat.

- Her står vi som vi har gjort i 10-

12 år og deler ut mer enn 200 por-
sjoner av pølser og hamburgere,
forteller assisterende grillsjef Roy
Jonsrud.

Han skryter av hjelpen Lions-
gutta har fått fra sine koner som de
kaller «lionessene».

- Her er det god stemning og
folk kommer langveis fra for å
være med på kvelden og få gratis
grillmat.

mona

GRILLGJENGEN: Gutta fra Grorud Lions med sine lionesser serverte
mer enn 200 pølser på sommeravslutningen til Ammerudhjemmet.

Et langt tog av fargeglade barn
beveget seg rundt på Ellingsrud
med trommer, rytmeinstrumenter
og rop som «sambaen er løs». Til
slutt endte turen i Karihaugen bar-
nehage, hvor små slitne krabater
fikk underholdning  før de smakte
på mye spennende mat.

- Dette har vært en tradisjon
siden vi var en del av Furuset
bydel. Det er et sommerkarneval vi

har valgt å kalle fargefest, og hver
barnehage har en farge hver. Det
visualiserer mottoet «ja til et fage-
rikt fellesskap, sier Liv Skaare fra
Karihaugen barnehage.

- Det er morsomt å kle oss ut, og
så får vi spise god mat etterpå. Men
det var litt slitsomt å gå i tog, sier
Emilie Ila Andersen fra Fryden-
lund barnehage.

hanne mari

FARGERIKE: Alle de fem barnehagene på Ellingsrud var med på feiring-
en. Her er Emilie fra Frydenlund barnehage, Frida fra Karihaugen barne-
hage, Hedda fra Lia barnehage, Jennifer fra Smedbakken barnehage og
Aimé fra Ellingsrud private barnehage.

Fargefest på Ellingsrud

Grillet over 200 pølser
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Bilvedlikehold gir sikker kjøring
La oss ta «helsesjekk» på bilen din før driftsstans!
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200 m til buss og T-bane

Eget bilglassverksted
Ruteskift mens du venter. Montering av solfilm.

Steinsprutrep. gratis v/gyldig forsikring.
Alle typer mekaniske reparasjoner

Noen viktige punkter:
• Når skiftet du olje og filter sist?
• Kompresjonsmåling. Tennplugger sjekkes
• Ryker registerreima kan motoren totalhavarere
• Støtdemperne bør sjekkes hver 40.000 km
• Er ladestrømmen OK?
• Er bremsene OK?

Merkeservice på nye og eldre biler – alle bilmerker 
med garanti og stempel i serviceheftet. 
EU-kontroll (PKK) fra 250,–.

Bestill nå! Rask levering.
Må noe skiftes eller repareres får du forhåndspris.
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han ikke høydekurver,
gatenavn og byer. Han
ser elefanter, jerver og
Loch Ness-monstret.
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Nå har Pihl, sammen med Tor
Åge Bringsværd og Eilert Sundt,
gitt ut boka «Jakten på den skjulte
elefant - kartzoologiske beretninger
i utvalg». Målet er å finne dyr i kart.

- Vi finner konturene av dyr i
kart, som tegnes etter gatemønstret.
Deretter leter vi etter dyret i ter-
renget der omrisset er, forteller Pihl.

Drømmen er å basere byer på
dyr, ikke gater.

- I stedet for å bo et sted med et
eller annet komplisert gatenavn,
hvorfor ikke bo i Jerv 2? Det er jo
mye enklere, og jeg tror det skaper
en slags identitet, mener Pihl.

Loch Ness-monstret
I sin søken etter kartzoologiske
funn har Pihl, Bringsværd og Sundt
til og med funnet det mystiske Loch
Ness-monstret.

- Nessie fant vi i Inverness i Skott-
land, forteller Pihl.

Vi leser i boka:
«Det beste, i det minste  for turist-

industrien, ville være om hun ikke
ble funnet. (Vi vet jo alle hvordan det
gikk med King Kong.) Men når hun
ikke har blitt oppdaget, er det fordi
man hele tiden har lett på feil sted.

Det er, og har alltid vært, en helt
vanlig antagelse at uhyret i Loch
Ness er å finne i Loch Ness. Ingen-
ting kunne vært mer feil. Sannheten
er at Nessie hele tiden har gjemt seg i
byen ved River Ness (som renner ut
fra Loch Ness), Inverness.

Til alt overmål har den også skjult
seg på fire forskjellige kartblad. Du
må altså sette disse fire sidene sam-
men for å finne henne.Til det trenger
du å kjøpe (og ødelegge) to kartbø-
ker, en handling som av naturlige

årsaker strider mot enhver skottes
natur. (Her er vi antakeligvis ved
kjernen til hvorfor hun ikke har blitt
oppdaget tidligere.)»

Århundrets mysterium er der-
med løst. Kartzoologene har funnet
Nessie og de gir seg ikke med det.
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Pihl, Bringsværd og Sundt har også
funnet den frognerske riesenterrier
i ambassadestrøket i Oslo, dansk
høyfjellsstork i Skandeborg, Den
Grimme Ælling i København og
skotsk kulturku i Edinburgh for å
nevne noen.

Funnene krever fantasi, og gode
øyne. Den frognerske riesenterrier
hoppet slettes ikke rett i fanget på
Pihl.
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