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 •

Lise Ernfridsdatter Høier • for 8 dager siden

Mange av oss som har vært 'Oslofolk' med aner generasjoner bakover, rømmer UT av Oslo. Vi
flytter ikke frivillig, men RØMMER. Selv gjorde jeg det i 2017, etter 65 år. Dessverre fikk jeg ikke
med min mors grav, så jeg må innover i ny og ne. :(
120△ ▽

 •

Østre Aker  • for 8 dager siden> Lise Ernfridsdatter Høier

Har 3 graver i Groruddalen hvor det ligger besteforeldre, oldeforeldre og tippoldeforeldre
som må stelles og da er det vanskelig å flytte ut og la kommunen overta ansvaret. Se bare
hvordan byråkrater og politikere har rasert Groruddalen.
33△ ▽

 •

Lise Ernfridsdatter Høier  • for 7 dager siden> Østre Aker

Lar ikke kommunen stelle min mors og besteforeldres grav til ågerpris,derfor må jeg
inn til Oslo,men gjør det bare når jeg MÅ :(
4△ ▽

 •

Pitks  • for 8 dager siden> Lise Ernfridsdatter Høier

Eg kan anbefale deg å lese boka til libanesiske Brigitte Gabriel: "Because they hate".
8△ ▽

 •

zandman • for 8 dager siden

Her har vi selve innvandringsvanviddet i et nøtteskall. Eliten steller i stand en masse faenskap, og
når konsekvensene melder seg, stikker de av.
111△ ▽

 •

MrFeyn  • for 8 dager siden> zandman

Innertier.
31△ ▽

 •

Balalaika  • for 8 dager siden> zandman

Og som alltid forstår de det ikke selv.
10△ ▽

 •

Aubor • for 8 dager siden

Selvsagt appellerer han til nordmenn. Det er alltid de som må ta ansvar og gjøre jobben.
Herrefolket koser seg i Oslo på evig, gratis trygd.
69△ ▽

 •

Arbeidsrud  • for 8 dager siden> Aubor

Ja når skal kolonistene reise?
9△ ▽

 •

Teacher_10 • for 8 dager siden

Jeg har lurt på det en stund, og her kom enda et bevis: Venstresiden lever i en helt egen boble og
har ikke kontakt med virkeligheten. Det burde snart bli definert som en medisinsk eller psykiatrisk
diagnose å tilhøre den ideologiske venstresiden.
58△ ▽

 •

enell • for 8 dager siden

Som født og oppvokst i Oslo med 50 års botid (annen bopel nå, orket ikke mer) lengter jeg også
tilbake til Oslo, men da til det Oslo som var. Siden det aldri kommer tilbake og jeg er tvunget, som
alle andre, til å hensynta hvordan det ér i Oslo nå, lengter jeg ikke tilbake, tvert i mot.

I tillegg til de fordeler Hanne ramser opp ved at alle som ikke hører til i Oslo flytter hjem, er det
verdt å nevne at da hadde byen også sluppet keiser Raymond og alt hva han og hans kumpaner
fører med seg.
52△ ▽

 •

A.I. S.  • for 7 dager siden> enell

Bodde i Oslo i "mine unge dager".Kunne ikke tenkt meg det nå.
4△ ▽

 •

dagobert • for 8 dager siden

Stavanger er i ferd med å adoptere Oslo sine problemer ved at domstoler og politi
forskjellsbehandler mennesker, og alle vet hva det siktes til.
36△ ▽

 •

23243 • for 8 dager siden

Hva ville skjedd med Oslo om alle nordmenn og innvandrere fra vestlige land flyttet fra byen ?
32△ ▽

 •

finnur  • for 8 dager siden> 23243

Om 10 år utgjør nye landsmenn 50% av Oslos innbyggere og om 20 år 70%. Om 50 år er
prosentsatsen steget til 99% der 90% lever på NAV, så barnefattigdommen i Oslo vil bli
prekær, Erna!
33△ ▽

 •

Arbeidsrud  • for 8 dager siden> finnur

Oi, da må vi alle «løfte i flokk», bli med på «dugnad» og «ta vårt ansvar», antar
jeg... (Men da lever heldigvis ikke jeg.)
15△ ▽

 •

Jørn  • for 7 dager siden> Arbeidsrud

Da holder det ikke med 99% skatt lenger, men de kan jo alltids øke nettleia
på strømmen litt....
7△ ▽

 •

Arbeidsrud  • for 7 dager siden> Jørn

Rart politikerne tør å kødde så mye med oss som de gjør? En dag sprekker
det vel for folk her også, når de er presset tilstrekkelig langt opp i hjørnet.
4△ ▽

 •

Vantroende  • for 8 dager siden> 23243

Vi burde skille Oslo ut i fra Norge. Slik at de blir økonomisk på egenhånd. Så kan alle
rakettforskerne bygge opp og finansiere et velferdssystem med egne midler. Male byen
grønn og kose seg!!
22△ ▽

 •

Gulosten  • for 8 dager siden> 23243

Oslo ville vel blitt et rent paradis dersom vi skal lytte til politikerne.

Innvandringen er visst nok selve redningen for den økonomiske veksten og velferden blir vi
fortalt, samt berikende.

Stortinget kan i så tilfelle være igjen i Oslo, så kan vi bygge mur rundt bomringen.
8△ ▽

 •

Galleriet • for 8 dager siden

les mer

Nå synes jeg at Hanne er litt slem mot Mímir. Han gir nordmenn gode råd om å ligge i forkant av
Oslos svarte fremtid når alle som arbeider har flyttet ut og infrastrukturen bryter sammen og
gatelysene forsvinner.

Når denne fremtid kommer til Stavanger vil Mímir flytte videre til Island der han stammer fra.

De som nå, på det kommende tidspunkt, er i ferd med å fryse ihjel i et mørklagt, matløst, vannløst
og lovløst Oslo kommer da til å flytte tilbake til landene de stammer fra.

Da kan de siste nordmenn karre seg ut av hulene i skogen, i fjellene og helt på viddene og begynne
å bygge opp igjen alt som ble lagt øde.

28△ ▽

 •

Hanne Tolg   • for 7 dager sidenDocument > Galleriet

Hm, ja, jeg er kanskje litt slem. Faktisk er jeg enda slemmere enn som så; dette stuntet til
Mimir var bare for å markedsføre seg selv før kroningsferden til Stavanger. Det rasles med
ordførerkjedet.
17△ ▽

 •

Marcus_T  • for 7 dager siden> Hanne Tolg

Siddisane er kansje då dunmme at de velger ham? Tiden vil vise!
1△ ▽

 •

Olaus Trøgheim • for 8 dager siden

Kanskje han mener Oslo er et lost case av årsaker han ikke nevner?
26△ ▽

 •

OnMyDoorstep  • for 7 dager siden> Olaus Trøgheim

Og det at han ikke nevner dem gjør årsakene tilsvarende mer innlysende. 🤫
8△ ▽

 •

Avatar • for 8 dager siden

Forstår godt at han flytter. Ikke mange som ønsker å la barna sine vokse opp i Oslo nå. Tror også
Oslo-folk flykter. Blir spennende å se hva Trædal velger å gjøre når han får barn, han er jo så
tolerant ovenfor andre kulturer.
22△ ▽

 •

Bjart_S • for 8 dager siden

Jeg er født og oppvokst i Oslo, og bodde der i 40 år! Har etter dette bodd i umiddelbar nærhet til
Oslo, men nå har jeg flyttet på landet!! Nå er jeg dritt lei berikelsen og rotet og søppla som de
legger fra seg overalt!! Jeg har INGEN ting til feles med berikelsen!! Deilig å bo på landet!!
18△ ▽

 •

Kristine Thoresen • for 8 dager siden

Det hadde vært litt digg, om alle innflytterne de siste 20 årene flyttet ut av byen min. Samme hvor
de kommer fra, eller hvor de reiser hen. Moelv eller Mogadishu, samme for meg. For da hadde
kanskje alle jeg vokste opp sammen med fått råd til å flytte tilbake til "heimbygda". Slektninger,
klassekamerater, alle barna av arbeiderklassen, som bare fikk råd til å kjøpe seg en to-roms på
Bøler, men som trengte plass til unger…
18△ ▽

 •

L'Ordure à l'état pur • for 8 dager siden

Og hva med å flytte tilbake til Island da M. Kristjansson? Du finner ikke det bryet verdt?
18△ ▽

 •

Øyvind Thuestad   • for 8 dager sidenDocument > L'Ordure à l'état pur

Mimir har norsk mor.
4△ ▽

 •

Otto Ottesen  • for 8 dager siden> Øyvind Thuestad

Og er født i Oslo. Men oppvokst i Stavanger.
2△ ▽

 •

aguafiesta  • for 7 dager siden> L'Ordure à l'état pur

Han har da gjort et forsøk. Det resulterte i en fornøyelig liten bok om Island.
1△ ▽

 •

rettfralevra • for 8 dager siden

Oslo og Norge ville være meget godt tjent med at en del av de som bor der nå reiste " hjem ".
16△ ▽

 •

MrFeyn • for 8 dager siden

Stikker av før det smeller! 
Den demografiske terrorbomben svikerne har plassert taler sitt tydelige språk, når rottene forlater
skuta. Ellers er det vel kun snakk om at etniske nordmenn flykter.
15△ ▽

 •

Knut • for 8 dager siden

Mi indre stemme fortel meg at eg må flytte til dei elysiske marker.

Men sidan denne destinasjonen ikkje er nedteikna på noko kart, er det ikkje så enkelt å finne fram.

Likevel finn eg stundom fram dit. Det går ein blomsterpryda veg dit - til venstre i Draumeland.

Elles må folk få busette seg der dei vil, og har råd til - for mi skuld.  
Eller - der dei TØR.  
Dette siste har også blitt eit argument siste åra.

Og vi veit jo alle kvifor... 
(unntatt herr Kristjansson, kanskje)
15△ ▽

 •

Bjorn • for 8 dager siden

Det blir å flytte ut av landet. Bort fra bompenger og avgifter til et vennligere land og et vesentlig
bedre klima. Jeg velger meg landsbygda i Frankrike om noen år.
14△ ▽

 •

Erik  • for 8 dager siden> Bjorn

Portugal, en uoppdaget perle med godt klima, lavt kostnadsnivå og 0.4% muslimer.
18△ ▽

 •

Arbeidsrud  • for 8 dager siden> Bjorn

Frankrike er ikke noe godt valg lenger. Der brygger det opp til borgerkrig.
13△ ▽

 •

Bjorn  • for 7 dager siden> Arbeidsrud

Mulig det, men pa landsbygda foeler vi oss veldig trygge og blandt den opprinnelige
kulturen...
2△ ▽

 •

Refleksen • for 8 dager siden

Ja, jeg tror faktisk de som ønsker at sine barn skal vokse opp i en trygg og norsk kultur, burde ta
med barna på bygda, men selv bygda er utsatt nå!
20△ ▽

 •

Zlotnik Slawoslavski  • for 8 dager siden> Refleksen

Det spørs hva du mener med bygda. Små tettsteder er dessverre ingen garanti for å
unnslippe multikulturen.
16△ ▽

 •

Refleksen  • for 7 dager siden> Zlotnik Slawoslavski

nei, og pk dominerer mange bygder, mest pga at de er transitt bygder for asylsøkere
og tjener store penger på dette, så der bruker de alle metoder for å beskytte "gåsa
som legger gullegget"! Men allikevel så har noen bygder klart å bevare gode norske
tradisjoner, og i ett mer gjennomsiktig samfunn er det lettere å verne om de
sårbare!
4△ ▽

 •

Felix Krull • for 8 dager siden

De kreative klasser er aldrig mere kreative, end når de skal forklare overfor sig selv, hvorfor de
flytter fra multikulturelle områder

Det første denne mand vil gøre, når han kommer hjem til Stavanger, er at se sig om og konstatere
at ja, Stavanger er da rigtig hyggelig, folk hilser på gaden, der er ingen skyderier, gaderne er rene,
ingen graffiti, ja, alting ville faktisk være perfekt, hvis det ikke liiiige var, at Stavanger var så pinligt
hvid.

Og så vil han begynde at skrive klummer til den lokale avis om, hvor skammeligt det er, at
Stavanger ikke giver plads til flere muslimer.
11△ ▽

 •

Leif Hjorteland • for 8 dager siden

Uff, kommer han tilbake? Nå som vi hadde det så greit her.
10△ ▽

 •

Jørgen M. Berg • for 8 dager siden

Har bodd i Oslo. Flytta. Nuff said.
9△ ▽

 •

Knut Rasmussen • for 8 dager siden

For noen år siden så bestod Oslos befolkning med 40% fra landet. 
Nå er er det nærmere 40% i snitt fra utlandet og i Holmlia er nordmenn i mindretall. 
De sier at det kommer 100 000 til Oslo i løpet av noen få år og da vil nordmenn være i mindretall
og Oslo er inntatt av fremmede.  
Hvem er det som bestemmer dette? 
Hvordan skal vi takle de store forskjellene (kultur, etnisitet osv)? 
Noen kulturer er totalitære de krever plass (lebensraum) for å eksistere og dermed opptrer det
ghettoer og fattigdom. 
Nå har vi sett de første sammenstøter mellom shia og sunnier, 
altså den samme krigen vi har i MØ. 
Dette kommer ikke til å gå bra.  
Jeg er enig med han og mener at vi som er fra bygda må reise tilbake til hjemplassen
av sikkerhetsmessige grunner.
8△ ▽

 •

Disqusting • for 8 dager siden

Ja, hvorfor ikke overlate Oslo til MDG, Rødt, SV og muslimene. God ide!
7△ ▽

 •

NorgesRøst • for 8 dager siden

Det er stor sjanse for at Mímir Kristjánsson vil få sitt ønske oppfylt om noen år. Men da er det av
grunner som han sikkert ikke har tenkt på.

Inntil det skjer vil Oslo kunne fortsatt kunne trekke veksler på unge nordmenn fra hele Norge som
hvert år flytter til byen for å studere og jobbe. Disse er byens ryggrad og sikrer dens kortsiktige
overlevelse, men med fallende fødselstall i resten av landet vil dette bassenget av nye
"innvandrere" stille tørke ut. Veksten av Oslos befolkning derimot vil fortsette å vokse også etter
dette grunnet både fortsatt stor utenlandsk innvandring og økende fødselsoverskudd av byens
egen befolkning.

Vel, veksten vil i hvert fall fortsette inntil det punkt da Mímir Kristjánsson risikerer å få sitt ønske
oppfylt, men da er ikke Oslo lenger Norges hovedstad, men en okkupert enklave som antagelig
lever i konflikt med sine naboterritorier mot Hadeland, Eikerbygdene, Follo og Toten.

Fra dette punkt av vil den territorielle ekspansjonen ese gradvis utover mot andre deler av
Østlandet. Det er selvfølgelig en teoretisk mulighet for at dette ikke komme til å skje, men all
historisk empiri tilsier at dette er et meget sannsynlig scenario. Jeg sier med de norske
Stortingspolitikere: Leve verden, skitt i Norge.
6△ ▽

 •

Arbeidsrud • for 8 dager siden

Han ønsker vel å skaffe mer plass og husrom til alle «vennene vi ikke kjenner»?
6△ ▽

 •

oudeis • for 8 dager siden

Bildet som illustrerer artikkelen, det er tatt fra color line fergeterminal, er det ikke?  
Indexbygget rett frem og hydro til venstre? Er det sas-hotellet vi ser til høyre?  
Er i såfall veldig fornøyd med meg selv som klarte å se det.
5△ ▽
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Finn din indre hjemlengsel og følg mitt eksempel: Flytt ut av Oslo!, skriver

Mímir Kristjánsson i en kronikk i A�enposten. «Det er aldri for sent å �ytte

hjem. Da gjør du samtidig både Norge og Oslo en tjeneste.» skriver han.

Og mener med dette kun nordmenn selvsagt. Folk fra Toten, Smøla, og

Narvik og sånn.

Mímir Kristjánsson har bestemt seg for å �ytte tilbake til Stavanger og

synes at alle burde følge hans eksempel. Mímir er nemlig bekymret for at

folketallet i Oslo kommer til å øke og bli så høyt at vi alle blir svimle. Det

vil bo enda �ere i bydel Grünerløkka enn i Finnmark, sier Mímir. Hu� og

hu�. Det blir ikke moro å være i den syklende eliten på Grünerløkka når

det blir så tettpakket. Da er det mye bedre å �ytte hjem, synes Mímir. Men

altså bare «hjem» hvis det er et annet sted i Norge. Hvis «hjem» er Somalia,

for eksempel, så gjelds det ikke. Da må det holde med ferieturer for å

stagge hjemlengselen. Eller kanskje sende barna på oppdragende

koranskoler for å bli kvitt alt «det norske» som de har pådratt seg i

oppveksten.

Samfunnsuviter Mímir Kristjánsson gjør kunststykket å skrive en hel

kronikk (og få den publisert!) uten å nevne en eneste gang at

befolkningstilveksten i Oslo skyldes innvandring. Selv om det altså er

velkjent nå. Oslo sliter i tillegg med svært lav produktivitetsvekst. I en

rapport fra Menon som du kan lese her, så man allerede i 2014 at Oslo

hadde landets laveste produktivitetsvekst. Forskerne forsøkte seg forsiktig

med en forklaringsvariabel:

Oslo-regionen har som tidligere nevnt lav sysselsettingsvekst i forhold til

befolkningsveksten. Dette skaper lav vekst i verdiskapingen per innbygger

fordi det blir �ere innbyggere bak hver arbeidstaker. Dette kan være et

resultat av høy innvandring i de gruppene der yrkesdeltakelsen er lav

(særlig kvinnelig yrkesdeltakelse).

Og Mímir Kristjánsson tror at alt vil bli bedre hvis bare nordmennene

�ytter ut av byen! Groruddalen tømmes gradvis og hvert år øker

innvandrerandelen med ett prosentpoeng. Men mange nordmenn ER fra

Oslo og kan derfor ikke �ytte «hjem» til Stavanger eller Tvedestrand eller

noe annet sted. Så de �ytter litt utenfor byen. Dette skaper press på

o�entlig transport og veier inn til Oslo hvor fremdeles de �este av jobbene

er å �nne. Kristjánsson peker på at befolkningsveksten i kommunene rundt

Oslo blir enda større. Men hvem �ytter dit? Og hvorfor? Nei, det sier han

ingenting om.

I prosent vil befolkningsveksten være enda større i pendlerkommunene

som omkranser hovedstaden. Behovene for infrastruktur og transport kan

bli enorme, samtidig som en rekke steder rundt byen risikerer å bli

«sovebyer».

Hvorfor Mímir Kristjánsson mener at A�enpostens lesere er interesserte i

hvor han liker å bo er et mysterium.  Han mener det er naivt å ikke

skjønne at landet vårt endrer seg når Oslo blir så stor:

Det er naivt å tro at det ikke vil gjøre noe med landet vårt at en så stor del

av befolkningen blir konsentrert i Oslo. Spørsmålet er hva slags Norge vi

får dersom vi går fra å være et land med en hovedstad til å bli en

hovedstad med et land rundt?

Og hva med demogra�en, Mímir? Spiller det noen rolle hvem som bor i

Oslo? Spør de stakkars svenskene som er blitt sittende fast i

innvandrerghettoene rundt om i svenske storbyer. Hvis enda �ere

nordmenn �ytter ut av Oslo, så tipper det enda raskere over til

innvandrer�ertall. Jeg skriver «raskere» for demogra�en lyver ikke og kan

ikke trylles vekk, så det skjer jo før eller siden (sannsynligvis før – hallo

SSB!)

Ressursene �nnes langs kysten av Norge, skriver Mímir. Men slik var det

ikke før om årene da det var store overføringer fra hovedstaden til

distriktene. Snart vil overføringene gå andre veien, som i Göteborg. Oslo

må stadig låne mer penger.

De �este er enige om at ressursene Norge skal leve av i fremtiden, �nnes

langs vår langstrakte kyst og i havet utenfor. Sjømat, kra�krevende

industri, vind- og vannkra�, �sk, olje, gass, leverandør- og ver�sindustri:

Ingenting av dette er konsentrert innerst i Oslo�orden.

Avstanden mellom Oslo og resten av landet vil kunne måles, ikke bare i

penger, men i kultur og kriminalitetsnivå. Igjen greier Mímir behendig å

unngå å nevne at befolkningen i Oslo består av mange som sikkert har

hjemlengsel til sine respektive hjemland.

Den som leser bakgrunnstall i meningsmålinger vil se et stort gap mellom

Oslo og resten av landet – i partivalg, i politiske spørsmål og i

verdispørsmål.

Akkurat som i andre europeiske hovedsteder blir Oslo en by for røde

hypermoralske besserwissere og innvandrere fra hele verden. Det er klart

av avstanden mellom disse (som dessverre har en del felles i sine totalitære

ideologier) og andre nordmenn blir større og større.

Men det er få som har mer å tjene på at folk �ytter ut i landet enn nettopp

Oslo-folk.

Jeg er fremdeles litt usikker på hvem Mímir mener er Oslo-folk. Er det alle

som bor der akkurat nå? De som er født i byen? De som har mange

generasjoner bak seg i byen? Hva er han selv? Er han Oslo-gutt? En Oslo-

gutt fra Stavanger som lengter hjem til Stavanger?

Det kommer stadig nye «Oslo-folk»:

 

Mímir Kristjánsson har bodd i Oslo i 15 år, men han vil aldri bli «fra Oslo».

Akkurat slik som de som kom fra Somalia for 10 år siden. De er ikke Oslo-

folk de heller. I 2017 �kk 20,9% av elevene i Oslo særskilt norskopplæring.

Vi Oslojenter, som ikke engang bor i byen lenger, vi er Oslo-folk. Fordi vi

lengter til Oslo, hvor vi er fra. Ikke til Stavanger. Skjønner du Mímir?

Og vi Oslo-folk er lei av at politikerne i Oslo som stemmes inn av Ikke-

Oslo-Folk raserer byen vår. Så akkurat der er jeg enig med Mímir: Dere

burde reise hjem. Og det burde en hel haug med andre gjøre også, folk

som aldri vil bli Oslo-folk. Uten disse ville produktivitetsveksten snu,

sosialstøtten gå ned, kriminaliteten synke og ingen ville bekymre seg om

tra�kken eller miljøforurensningen eller økte boligpriser.

Hvis Mímir vil redde Oslo, så må han først akseptere det faktum at det er

innvandringen som gjør at Oslos befolkning øker. Men da må han jo

melde seg ut av partiet Rødt, så det passer vel ikke, særlig ikke hvis man vil

bli ordfører i Stavanger. Det er sikkert fristende å �ytte «hjem» når barna

begynner å bli store nok til barnehage og skole. Det forstår alle som har

hatt «norske minoritetsbarn» i osloskolen.

Men mens vi venter på at politikeren skal ordne opp, kan vi også hver og

en gå i oss selv. Finn din indre hjemlengsel og følg mitt eksempel: Det er

aldri for sent å �ytte hjem. Da gjør du samtidig både Norge og Oslo en

tjeneste.

God tur hjem til Stavanger! Ta gjerne med deg noen av vennene dine i

Rødt.

Ps: det har forresten skjedd noen demogra�ske endringer der også de siste

15 årene:
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