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17.Mai sett fra Nordraak
Richard Nordraak ble 23 år 

gammel, død 1866. I ferd med 
å se det som skjedde på den 
tida da nasjonalsangen ble ant-
att 1864 med Bjørnstjerne 

Bjørnsons tekst, fetteren til Nordraak. 
1864, Danmark i krig med Tyskland, 
den amerikanske borgerkrigen raste. 

Richard Nordraak var født i Oslo, på 
den tiden Christiania, venn med Edvard 
Grieg som var et år yngre, født 1843. 

Den tida, under Sverige, undrer meg på 
hva jeg får å se over de høye fjelle? Halfdan 
Kierulf. Født 1815, altså vesentlig eldre. 

Grunnloven av 1814 er synkront med 
tilsvarende lover flere steder i verden, 
som fra USA, Frankrike og Polen, in-
spirert av opplysningstiden og nedbyg-
ging av kongemakten, henimot demokrati. 

Så grunnloven nedbyg-
ger kongens makt, det er poenget. 

Folkeflertallet bestemmer nå, via stem-
merett, det moderne vestlige demokrati. 

Richard Nordraak-statuen står i et veikryss 
i Wergelandsveien, der den splittes i 
Wergelandsveien og St. Olavsgate, og 

Nordraak selv skuer midt mellom, ca til 
Stortinget. Gustav Vigeland er skulptøren. 
Først ses imidlertid Norges Geografiske opp-
måling, det senere Statens Kunstakademi. 

Der lå før café Nordraak, som hadde 
fester 17. mai, for eksempel i 1992, hvor 
det var 25 grader og det ble 25 grader 
hver dag i noe sånt som 6 uker framover. 

Nordraak, der holdt Thomas Hylland 
Eriksen tale en dag, hvor jeg ikke husk-
er stort men det var ikke på grunn av al-
koholen, det var tidlig på dagen også, vi-
dere, er det en del personlige begivenheter 
17. mai gjennom tidene, dette blir min 
beretning, og husker 1964 hvor jeg gikk 
i korps gjennom byen og skrev i stil se-
nere følgende: Stortinget var pent pyntet. 

Da var det 150-års-jubileum for 1814. 

Videre har jeg noen erindringer av å spille 
klarinett i regn, vente lenge på morran i 
Torggata.
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Dagen startet tidligere enn 
beregnet fordi russen tok en ny 
rute det året og det var vel fordi 
naboen var russ og det rød tøt ut 
av kroppen da hun døde. Det var 
ingen som oppfatta det før lenge 

etterpå, dessuten hadde det ingen hensikt å 
undersøke, for hun var allerede dritings, og 
sløve som de var forveksla de øl med blod 
på russedressen.

rød er fargen, gitt! beklager, Men Morderen skjønte Hvor lett dette var...

Det forferdelige med denne dagen er mest 
barnetoget, som defilerer forbi som tull og 
tøys men det er godjenter og godgutter også 
som man kan lære av, så han der vennen min, 
så det å spille trompet syns unga er gøy.

Tralala! Is og pølser til folket i lange ba-
ner, trikker og t-baner med flagg, spritflaska 
trygt forvart til senere på dagen med pottit-
gull under enhver busk på vei til Kuba ved 
Akerselva, det tricky der er alltid været.

Rød er fargen, gitt! Beklager, men mor-
deren skjønte hvor lett dette var og det ga 
mersmak og han skulle drepe flest mulig 
denne dagen, det gjaldt et veddemål, som 
han skulle vinne, koste hva det koste ville, 
for denne dagen hadde vært så kjip med 
han alltid, han lengta etter både det ene og 
det andre og det er mange muligheter her 
som ikke uten videre har offentlighetens 
interesse.
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Vi tar en ferie. Er det noen-
som savner  Rudi, kjent 
fra populærorkestrene 
Disorder og Inhalers?  
Rudi har byttet ut haneka-
mb og nagler med 

hengekøye og palmesus på den lille øya 
Carabane utenfor kysten av Senegal.  
En av bladets medarbeidere 
trengte ferie og kjøpte seg en bil-
lett til den lille afrikanske paradisøya.  
På Carabane finnes verken strøm eller innlag 
vann, men etter Rudis ankomst har både sol-

cellepaneler og porselenstoalett kommet på 
plass. Sammen med sin gode venn Leon driv-
er Rudi prosjektet ”Le Kanene” – De bakerste.  
Jeg reiste til Senegal for noen år siden 
for å spille på en reaggefestival, forteller 
Rudi, men jeg havnet her på øya i stedet. 
Carabane ligger én times båttur utenfor 
Casamanse-kysten, og på øya bor et par 
hundre mennesker som for det meste le-
ver av fiske og jordbruk. De siste årene har 
imidlertid turistindustrien rettet blikket mot 
Carabane, og to små hoteller og et par restau-
ranter har dukket opp langs strandkanten.  

Prosjektet vårt handler om å gi barna på 
øya en tryggere fremtid og muligheten til 
å bevare kulturarven sin, forklarer Leon og 
Rudi. Dette gjør vi gjennom å bygge opp et 
senter for kultur og musikk her på Carabane. 
Vi har bygd et hus med scene og hall, og vi 
leier ut et par rom til turister for å få penger 
til å skaffe instrumenter til barna. Bortsett 
fra trommene, er det nesten umulig å få 
tak i instrumenter og annet musikkutstyr i 
Senegal, så prosjektet tar lang tid å bygge opp.  
Nå konsenterer vi oss om dans, sang og 
trommespill, men så snart flere instru-

LE KANENE 
afrikareportasje
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menter er på plass, skal vi lære opp både 
barna og de voksne, og lage et band. Folk 
på øya, som stort sett hører på senegalesisk 
folkemusikk og reagge, gjør store øyne når 
Rudi drar gamle pønkslagere på kassegi-
taren. Jeg gleder meg til instrumentene er 
på plass, sier Rudi, da skal vi spille pønk!  
Øya er ikke noe for den eventyrlystne, 
men om man ønsker en avslappende fer-
ie, er dette stedet å besøke. Her skjer det 
absolutt ingenting, dagen lang, året rundt. 
Livet handler om å spise, jobbe, bade og 
ligge i hengekøya. Maten er enkel, fisk og 
ris med grønnsaker, og kanskje en koko-
snøtt til dessert.  Vann henter en selv fra 
brønnen, og middag får en servert fra mor-
mora i nabohuset. Folk er fattige, men lyk-
kelige, og er fornøyde med livet sitt på øya.  
Rudi har blitt godt mottatt på øya, selv om 
planene hans ofte er store og ambisiøse. Vi 
skal bygge en fotballbane ute i sjøen, forklar-
er han, ved hjelp av murer som vi bygger opp 
for å holde vannet ute. Jeg gleder meg til å 
begynne å trene opp et eget lag her. Etter hvert 
skal vi komme oss til Norway Cup med laget, 
eller kanskje til kanalrocken for å knuse noen 
gamle rockere der, forteller han entusiastisk.  
Carabane er en paradisøy, og dette ma-
gasinets utbrente medarbeider kom 
tilbake fem kilo lettere, en anelse min-
dre hvit, og med sekken full av konky-
lier.  Et rekreasjonsopphold anbefales.  
 
For mer informasjon om Rudis 
prosjekt, se www.lekanene.net 
Flythomascook.com tar deg til Afrika for en 
tusenlapp hvis du bestiller i god tid. 

Snipp,snapp,snute, så 
var Brakkebygrenda ute  
Et par tre steinkast unna 
Torggata ligger St. Halvardsgate 
27. Frem til forrige uke lå 
en av Oslos lengstlevende 

okkupasjoner, Brakkebygrenda, her.  

Tomta, som er i privat eie, ble vedtatt ek-
spropriert, men vedtaket ble ikke fulgt opp, 
eieren fikk nye byggeløyver, og tilslutt banket 
namsmannen på døra. Skjønt, han banket 
ikke på. En voldsom politiaksjon førte til 
fire arresterte brakkebybarn, en nedbrent 
campingvogn, konfrontasjoner med tåre-
gass og politihunder og generell kaos i gata. 
Gravemaskinene gjorde en effektiv jobb, og 
vips, så var den 8 år gamle Brakkebygrenda 
borte. Tilbake sitter en håndfull okku-
panter og lurer på hvorfor dette skjedde.  

Okkupantene har det siste året kjørt en 
kampanje for å sette fokus på saken, men 
de lyktes altså ikke i kampen mot byrådet 
og den suspekte tomteeieren som egentlig 
ikke engang skulle ha eid tomta, i følge Oslos 
folkevalgte bystyre. St. Halvards gate 27 ble 
altså vedtatt ekspropriert, altså at tomten 
skulle fratas tomteeieren og overføres til 
kommunen, i 2003. Vedtaket var enstemmig.  

Torggata blad mener ikke så mye om ok-
kupasjonen i seg selv, men etter litt over-
fladisk journalistisk graving sitter vi igjen 
med en snikende følelse i mageregionen.  
Kan vi ikke stole på at våre demokratisk 
valgte bystyremedlemmer gjør jobben sin?  
Vi kontakter bystyrets kontrollutvalg. De 
består av et utvalg folkevalgte, og det er vel et 
kvalitetsstempel i seg selv; bystyret kontroller-

er bystyret. Vi spør dem om det ikke er noen 
som har bedt om en gjennomgang av saksbe-
handlingen. Dette var tross alt et enstemmig 
bystyrevedtak som ble gjort for fem år siden, 
og ingen kan vel si at en liten eksproprias-
jonssak skal ta så lang tid å gjennomføre?  

Som svar får vi at kontrollutval-
get og Kommunerevisjonen tar gjerne 
imot tips og henvendelser for å vur-
dere om det er grunn til å foreta revis-
jon innenfor det aktuelle saksområdet. 
I tillegg får vi opplyst at henvendelsen vår er 
oversendt kommunerevisjonen for vurdering 
om det bør gjennomføres forvaltingsrevisjon 
innenfor sakområdet. Betyr dette at på fem år 
er det ikke et menneske som har stilt spørsmål 
ved saksbehandlingen av St. Halvardsgate? 

Etter litt videre skraping i overflaten finner 
vi ut at arbeiderpartiets bystyregruppe 
stilte byråden spørsmål ved kommunens 
behandling av saken, tidligere i vår. Fem 
år og fjorten avisartikler for seint, tenker 
vi i det stille. Kommunerevisjonen svarer 
oss også, de er så vennlige å videresende 
oss et oppklarerende brev fra byråden selv 
der hun opplyser oss om at det ble sett på 
som mest hensiktsmessig å akseptere fris-
toversittelsen, fremfor å stå steilt på denne.  

Vi sier ikke mer. 
PS. Tomteeierens advokat, Ole Løken, 

var tidligere direktør i Gentrifikasjonens 
Høyborg, Grønland Byfornyelse AS.  

Gud signe fedrelandet, demokra-
tiet og Oslo kommune.  

Gratulerer med dagen.
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17. mai er en tradisjonsrik dag. 
Og hva er er vel tradisjoner om 
ikke nettopp brudd med tradis-
joner? I de siste ukene har mange 
engasjert seg i flaggdebatten. Vårt 
spørsmål til 8 på brua dreier seg 

om nettopp dette: Hva tror du ville ha skjedd 
dersom en gruppe mennesker, utstyrt med 
ulike nasjonaliteters flagg, stilte seg opp 
nedenfor slottsbalkongen og satte fyr på disse 
flaggene?

peer gynt

 65 år, eks-bondesønn, slavehan-
dler, misjonær og kunstinvestor  
 

Jeg regner med at den politisk korrekt sam-
mensatte 17. mai-komiteen ville forsøkt å 
slukke ilden på en klamt diplomatisk måte før 
politiet tilslutt måtte ordne opp, slik de pleier 
å måtte gjøre. Hadde jeg stått i nærheten ville 
jeg ha slukket ilden med min egen urin og 
deretter banka opp idiotene. 

bukken

12 år, reinsdyr

Dette høres ut som noe forbanna tull! Nå 
får dere avisfolk snart finne noe annet pøl-
sevev å skrive om.

kari trestakk

27 år, kongelig rengjøringsassis-
tent

Det skulle ha tatt seg ut! Miljømyndighetene 
burde i hvertfall sjekke om flaggbrennerne 
hadde kjøpt de nødvendige miljøkvotene. 
Ellers ville jeg nok synes det var fint å se an-
dre flagg enn de norske brenne for en gangs 
skyld.

stuten

25 år, slåsskjempe og privatsjåfør

Arrrgh! Ikke nevn den datoen. Den får meg 
til å se rødt. Jeg går alltid i dekning med en 
kasse øl og playstation til det hele er over-
stått. Vil helst ikke snakke mer om dette nå. 
Men spør meg gjerne om hvilke øltyper jeg 
foretrekker.

kongsdattera

18, russeprinsesse  
 

Hæ? Det virker jo sånn passe teit, da liksom. 
Det ville ikke jeg ha gjort hvertfall. Hva er 
forresten intinasjonale eller hva du nå sa? Er 
flaggbrenning noe man får knuter for? 

Hvitebjørn kong valeMon

41 år, forhekset prins

 Det kommer jo an på hvem som utfører 
dåden og hvem som står i nærheten. En full 
russ ville bare ha blitt rolig geleidet bort, 
mens en med naziaktig fremtoning ville ha 
blitt tatt hånd om lenge før han nådde fram 
til slottsplassen. En muslim ville ha bli slått 
ring om av 17. mai-komiteen, og dermed 
uskadliggjort, mens en bundadskledd hvit-
ing ville ha kunnet nådd fram. Ingen ville ha 
turt å krumme så mye som et hår på vedk-
ommendes hode da de fleste ville ansett det 
som en ironisk og velfundert samfunnskom-
mentar.
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veslefrikk

 38 år, fiolinist 

En glimrende idé! Jeg ville gladelig ha ilt til 
og helt bensin på bålet. 17. mai er ellers en 
alt for fittekoslig dag, spør du meg. 

Hesten

5 år, fjording

Hvis det er barn som gjennomfører flag-
gbrenningen, må de bare gjøre det for min 
del. 17. mai er barnas dag og da bør de få 
gjøre som de vil. Man må regne med en del 
utagerende oppførsel etter å ha presset barna 
inn i mini-militære uniformer og tømt i dem 
mengder av sukker.

legespalten

Nedre  Bekkelaget  Skval lerkå lsamvirke  t i l by r  
se lvp lukk  av  skva l le rkå l  t i l  kun  39  k r /kg .  
P lan ten  e r  en  se lvskreven ingred iens  i  e thver t  med i -
s inskap og  kurerer  a l t  f ra  hemoro ider  og  nyresykdom-
mer  t i l  å reknuter  og  insek ts t i kk .  
Den kan  med fo rde l  også  b rukes  i  supper,  g ra tenger,  
g rønnsaksdr inker  og  på  p izza .  
Ta  kon tak t  med redaks jonen fo r  kon tak t in fo rmas jon .  

Gastrointestinal blødning
Torggata Blads legespalte er under oppbygn-
ing, der gastrointestinal blødning er en sak 
som kan bli tematisert via intervjuer og vis-
ninger. The Growth Spurt, også et begrep fra 
medisinske lærebøker, tankefullt dette her, at 

dette er en spurt gjennom puberteten.
Det å blø fra endetarmen er ikke gøy.
Men det å bruke medikamenter heller 
ikke. 
(første artikkel)
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Kunst
Mel.: Småguttenes nasjonalsang

Det var aldri meninga at det skulle bli sånn, men nå ligger han der med en avkappet hånd i sin hånd, og det er mitt ferdige produkt.

Refr.: En og en halv meter dau kropp, kunstnerisk, fint og flott!

Folk sier det er kvalmt, folk sier det er sykt. Snart skal jeg legges inn, men kroppen jeg har slakta… den er kunst.

Refr.: En og en halv meter dau kropp, kunstnerisk, fint og flott!

Gi meg en avbitertang, spill en psykotisk sang. Gjem deg i din leilighet og be om at myndighetene sperrer meg inne.

Anonym skald
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Pent opparbeidet råtomt
- Gresskledd eiendom med utsikt til St. Halvards gate 
 

VITAR 
det sømmer seg 

Inntrillingsklart område for ferieokkupanter står nå 
klart på beste østkant.

Eiendommen er utrustet med tett gressplen av 
�neste kvalitet. Sanitæranlegg og kiosk �nnes bare 
et steinkast unna.

Her er du på landet, men allikevel nær byen. Hva 
mer kan en moderne sommerokkupant ønske seg?

Noe grillos og fotball�ortiser må påregnes.

Adresse: Ekebergplatået
Eierform: Drive-in
Boligtype: Tomt
Bta / Boa: ca. 30 mål
Prisantydning: Sesongbasert

Fellesutgifter: Ingen
Fellesgjeld: Ingen
Felles formue: Ingen
Oppdragsnr: 020-2006-00092

Megler: Harry Huuse
Mob: 99 80 65 99

Vitar Eiendom c/o Aktbo Hausmanns gate 19, 0182 Oslo 
Telefon 23 15 74 18  Fax 23 15 74 01 aktbopost@gmail.com
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The Sample Report-gruppen 
(heretter: TSR) har skrevet en 
monografi om arkitektur. I motset-
ning til andre, kan ikke gruppen 
beskyldes for å ha kastet seg på 
en motebølge, for de skriver om 

et tema de har liten eller ingen kunnskap 
om, men som allikevel har opptatt dem i 
lang tid.

“Trenger vi egentlig arkitektur? Ja, nei, vet 
ikke. Hvis ja, hvordan?” er et innbydende 
og velskrevet verk og fungerer like god som 
oppslagsbok så vel som underholdningslit-
teratur og inspirasjonskilde. Det bør uten 
tvil være å finne i enhver bokhylle og in-
nerlomme. Monografien er et overflødighet-
shorn av usaklige konspirasjonsteorier, ma-
nipulerte statistikker og ubegrunnete på-
stander som befinner seg i spennet mellom 
det slentrende assosiative og det skjerpet 
fortolkende. 

“Så flott, er det en lærebok?” sa en kol-
lega da hun tilfeldigvis fikk øye på boken 

og bladde litt i den. Et betimelig spørsmål. 
Dette er en bok som er velpresentert, med fin 
layout og ikke for mange, men til gjengjeld 
store, illustrerende fotografier og skisser. 
Boken serverer figurer à la carte, og de fleste 
vil finne en figur som gir en a-ha-opplevelse 
når det gjelder forståelse av arkitekturprob-
lematikken. Skjønt, deler av stoffet blir nok 
for tungt for den mer ukultiverte leser. 

Boken starter eplekjekt med en definis-
jon på ordet arkitektur 1). Formuleringen 
forekommer meg å være hentet fra 
Wikipedia. Jeg stusser derfor over den man-
glende kildehenvisningen, men etter hvert 
som jeg leser vider, kommer det fram at 
dette er et bevisst grep og en del av reson-
nementet. Videre følger nemlig TSRs eget 
manifest, som vi har fått tillatelse til å gjengi 
to paragrafer fra:

§ 2. Plagiat 
Plagiering er en behagelig 

snarvei til å høste fortjen-
este fra andres arbe-
idsinnsats. 

§ 7. Déjà vu 
Déjà vu - allerede sett - 

kan fenomenet bli beskre-
vet som det at hukommels-
en kopierer seg selv? Eller er det 
snarere tilfeldighetene som kopierer seg selv 
foran ens øyne? 

Arkitekturens overflødige nødvendighetI 
kapitlet ”Den bevegende bolig” finner vi en 
illustrasjon av likheten mellom bienes loka-
liseringsdans og husmødres bevegelser på 
kjøkkenet (se fig. 1). 

Forfatterne framholder at våre bevegel-
sesmønstre er diktert av arkitekturen og at 

vi bare kan frigjøre oss fra dette ved å 
avskaffe arkitekturen for godt. 

Bier betrakter
dansen

30°

Bie flyr til �
blomstene

Blomster
Sol

30°

Bikube

Arbeidsbord

Oppvaskbenk

Serveringsluke

K
om
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r

K
jø

kk
en

sk
ap

Is-
skap

ET
VIKTIG 

VERK

Det 
nytter
«TRENGER VI EGENTLIG 
ATKITEKTUR? Ja, nei, 
vet ikke. Hvis ja, hvor-
dan?»

The 
Sample Report

Norsk. Arkitektur.

MED: Hege Vadstein
og Paul Brady

HANDLER OM: 
Arkitektur
DOM:

daniel bruun

Uansett, dette er en 
ordentlig "page-turner" 
som, til tross for sine 
nesten 1000 sider, er 
umulig å legge fra seg. 
Du vil grøsse, vemmes, 
presses til bristepunktet 
av spenning, og like fullt 
storkose deg med denne 
boka. Dette er en bok 
som ALLE bør lese!

“It's full of insights, wit, 
and wicked adolescent 
fantasies”
Architectural Digest
 
”Delightful!” 
House Beautiful

Fig. 1
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I kapitlet ”Den bevegelige bolig” 
finner vi Da Vincis tidlige skisser på 
sådanne (se fig.2). Forfatternes reson-
nement fører oss fram, eller rettere 
sagt tilbake, til kroppen som bolig. 
Videre kan vi lese om hvordan man 

kan leve uten arkitektur ved å regulere tem-
peraturen med selspekk i kalde strøk og med 
chilli i tropene.TSRs arkitekturmonografi 
er en nøktern, velskrevet fremstilling av til 
dels meget kompliserte problemstillinger og 
sammenhenger. Her er forskernes rapporter 
sammenstilt og referert i et til dels forståelig 
språk, og de fremste kilder er brukt.

Innholdet, forsterket av grafikken, er alvor-
lig. Boken er spekket med faktaopplysninger 
og tall. Det vil naturlig nok være forskjellige 
meninger om hvordan et komplekst tema 
som arkitektur skal presenteres. Forfatternes 
presentasjon av fakta vil ikke alltid stemme 
hundre prosent overens med forskernes syn, 
og noen konklusjoner kan være farget av 
deres sterke bekymring for fremtiden. 

Bl.a. lanserer TSR et noe politisk ukor-
rekt og urealistisk forslag til hvordan ma-
terialbruk kan reduseres basert på Juhani 
Pallasmaas kloke observasjoner av enkelte 
edderkopparters gjenbruksprosesser 2).  

Fig. 3 er hentet fra boken og viser hvor-
dan man kan skaffe materiale til en ny bolig 
ved å spise et gammelt hus og ta vare på de 

fordøyde restene.
  
Grunnlag
Kapitlet “Det har da skjedd før?” som 

omhandler tidligere tiders kopiering av byg-
geskikk, burde fått en mer prominent plass 
– eller så burde det faktum at menneskenes 
bidrag kommer i tillegg til naturlige kli-
maendringer og skaper omveltninger med 
en hastighet som aldri har skjedd før, vært 
slått fast helt i begynnelsen. Det er likevel 
ikke til å komme unna at det er et trover-
dig bidrag som her leveres. Boken er ikke 
ment som et bidrag til debatt, men som et 
kunnskapsgrunnlag for dem som ønsker å 
avlutte debatten. 

Forfatterne sieorord at de ønsker å gjøre 
det letterefor leseren å forstå og bidra i arki-
tekturdebatten. Det har de klart. 

Det nytter
Styrken i boken er at den spenner vidt og 

tar for seg arkitektur fra et globalt ståsted, 
samtidig som det settes søkelys på norske 
forhold. Her finnes sitatbokser og ramme-
saker, pluss oversikt over måleenheter og 
ordforklaringer. Svakheten som oppslags-
verk og lærebok er at titlene på kapitlene 
ikke sier noe om innholdet. Her lanseres for 
eksempel kabelredet (se fig. 5, side 23) – en 
bolig bygget av alt vi omgir oss av strøm-, 
telefon- og internettkabler, vann- og venti-
lasjonsrør.

Noter

1) Arkitektur er byggekunst, bruks- og stedskunst. Ordet er avledet 

av det latinske ordet for arkitekt, architectus, som er lånt fra det greske 

ordet arkhitekton, sammensatt av arkhi- (hoved- eller sjef-) og tekton 

(håndverker, bygger). Grunnbetydningen er altså en byggmester.

Som oftest blir arkitektur plassert mellom teknikk og humaniora 

og knyttet til ulike byggeoppgaver. Den kunstneriske delen av arki-

tekturfaget finner vi i begrepet byggekunst og kommer til uttrykk i 

lov om åndsverk, som gir arkitekturen status som åndsverk med op-

phavsrett for skaperen av verket.

2) Certain animals, such as spiders and some wasp species, eat their 

structures in order to reuse their building material. The capture net 

that certain spiders eat, bypasses their digestive system and re-enters 

directly the silk glands and spinnerets; this short-circuit prevents the 

unnecessary breaking down of proteins. Animal architecture teaches 

us that a proper way towards an ecologically sound human archi-

tecture, which is urgently called for today, is not through regressing 

back to primitive forms of construction, but through extreme tech-

nological sophistication.

Se forøvrig http://www.design.upenn.edu/arch/news/Human_

Settlements/essential.html

Fig. 3
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Fig. 4

Forfatterne forsøker i beste Dan Brown-stil å bevise hvordan parteringsskjemaet for griseskrotter påvirket Da Vinci til å utarbeide oversikten over de innbyrdes størrelsesforholdene på menneskets kroppsdelser. Dette 

overførte han til bygningsprinsipper for arkitektur, noe som har konsekvenser for dagens byggeskikk, hevder forfatterne.

Fig. 2
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intervju

kransekake

Vi har en prominent person på en kafe som 
forventer at han skal bli behandlet som en 
nerd selv om han ikke er det, Det sto 2-2. 
En stund. Senere ble det full fest, der inter-
vjuobjektet ikke lenger skjønte at han ble 
intervjuet og sa hva som helst, noe vi ser 
oss nødt til å gjengi.
Han sier at man må begynne med seg selv, 
det er forbannet viktig, intervjuobjektet blir 
med ut for å ta en røyk, mener at dette er et 
godt intervju, han skal lese det gjennom i 
morgen, sier han, men det får vi se på, han 
vil helst være anonym, viktig det der, vi har 
taushetsplikt også, i forhold til hans helsetil-
stand, som vi i herværende øyeblikk ikke 
kan gå ut med, dermed hermer vi ikke et-
ter han og sier som sant her at intervjuets 
biperson trenger nærmere angivelse, men vi 
er ikke spanere av den grunn og går rundt i 
lokalet og husker ikke mye dagen etter, men 
intervju skal det bli.

Kransekakevitser
av typen
 
Konen til sin mann: Hvis du ikke hadde 
drukket så mye, hadde vi hatt råd til en bil.
Mannen: Feil, da hadde vi hatt råd til en buss, 
og det har vi ikke bruk for. 
 
Kransekakelag, under bursdager og slikt, har 
såkalte smellbonbons, hvor det etter at det 
har smelt fins en vits og en hatt. Hatten er 
av papir og typisk rosa eller gul eller grønn 
(eller blå)(rød). 
Mange kan lage slike vitser: 
regler
1. Ikke vær for morsom.
2. ?
3. Viktig å være en smule gammelmodig. 
 

Eks:
-Jeg skulle så gjerne vært i min kones begrav-
else.
-Ja, hvem skulle ikke det. 
 
Kolonvitsen er alltid bankers:
Læreren kolon: Var det deg eller var det to av 
dere som slåss?
Per kolon: Det var 2 av oss.
Læreren kolon: Svarer du, også, gutt! 
 
Kolonvitsen er litteraturvitenskapelig inter-
essant, og kan gå utenpå kransekakevitsens 
norm, av typen:
Legen til sin pasient kolon: Jeg vet ikke rik-
tig hva som feiler deg, men det kan være all 
denne drekkinga.
Pasienten kolon: Ok, da kommer jeg tilbake 
når du er edru. 

Moren kolon: Per, hvor kommer disse skitne 
fotsporene fra?
Per kolon: jeg vet ikke, de har fulgt etter meg 
i hele dag. 
 
Kransekakevitsenes tematikk er ikke umid-
delbart stuerene saker.
Man kan komme inn i stuen uten å ta av seg 
luen, få til spørsmål: 
Moren kolon: Hvor er luen din?
Per kolon: På hodet. 
 
Man ser, det må ikke være for morsomt. 
Videre: 
Per: Mamma, hvorfor sniker du på trikken?
Mamma: For å lære deg å ikke gjøre det. 
 
Nei, her er det bare å gå igang selv.
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usikkerHetsrelasjonen

Der man er kasta ut til ul-
vene off Torggata fordi en åp-
ningstid ikke var til å stole 
på, Torggata antasta. Så gikk 
man glad og fornøyd til Café 
Terian i Clas Ohlsons prak-

tbygg, det sto at det åpna 8 om morran, 
men det stemte ikke, klokka var godt over 
ni. Løgn og bedrag, Torggata antasta, hvor 
skal man gjøre 17. mai-forberedelser da? 
Nei, umulig, men vi vandrer videre til 
Egertorget og veit at om få dager kommer 
det jublende menneskemengder for Noreg. 
 
Vi sitter på et herværende konditori (samson)
(som var av den gamle skole)(før), overhører 
en folkelig replikk fra en jente som sier hun 
gruer seg til sin 24-års-krise. Hva har skjedd. 

Utbrent i en alder av 23? Godt jobba, vi 
lurer fælt på dette, men tør ikke intervjue 
dama, for ingen syns det der er problema-
tisk å si så alle hører det på Egertorget og 
vi har ikke fått bladd opp denne pcn hel-
ler så vi blir vel neppe godt mottatt, det vil 
ikke engang hjelpe å si at man er fra VG, 
for fotografen er ikke her for øyeblikket. 

Men vi regner med at dette er representativt 
for en del mennesker (i skrivende øyeblikk) 
for folk sier det de tror er gangbart alltid på 
slike steder, og det der måtte man rimelig 
mye lenger ut på landet med før i tida.
Denne livstrette 23-åring kan stå som 
merkestein for vår erkjennelse av hvordan 
det står til i kongeriket for øyeblikket, trist 
som faen er bare forbokstaven, prinsessa og 
halve kongeriket er vel på Færder og så vi-
dere, men de kommer nok tilbake på lørdag. 

Egertorget! En lusing verdt! Dette er jo til 
og med verre enn Grünerløkka og det kan 
man nevne her og ikke for denne jenta (på 
23 år) og vi vet bare det at Freia-reklamen 
er det selvfølgelige landemerke her ennå 
(er det Lenin vi ser midt inni klokka?) 
nei, det er Freia som du aldri blir lei a’. 

Og vi ser folk komme opp fra T-banen der 
vi leser Stortinget renovasjon, et nytt fir-
ma, visstnok, for ulvene etter bilde i avi-
sa og det fins ikke mennesker på T-banen 
lenger, ikke engang proletarer, bare rotter. 

Flaut å ta T-banen! Rett og slett, takke meg 
til trikk, og buss, men det er litt bedre., for 
der er det verre å snike, på vei fra Kiellands 
plass til Torggata, man blir uansett ugle-
sett, sier Jens (Ugleseth) som driver nedover 
her med trygdebevis (jøde) i hånda(dette 
er skikkelig ille)(nazi) og han viser den 

Fig. 5, fortsettelse fra side  11.

røde billetten og godtfolk flirer og glor 
og godter seg og mener at han snylter på 
skikkelige folks arbeid i reklamebransjen. 

Vi møter en fyr som jobber i nevnte bransje 
(reklamebransjen) og han lager progressiv 
reklame for polvotter og vi ser behovspyr-
amiden for sko etter Maslow der høyeste 
nivå er selvrealisering gjennom hvilke sko 
du viser deg fram i Torggata med, en sig-
naleffekt uten like (ikke glem å pusse dem 
rene på Café Sara)(når den tid kommer) 

Nei, det er klart at kjøpefesten er al-
lestedsnærværende men det er fett å 
kjøpe sko når de gamle ikke virker leng-
er men det er ikke mange høyhæla fru-
er her, om noen, vi tar en rask kikk. 

High heels er skikkelig ut, det går 
mer i boots og joggesko for den tids 
kvinner (som følger med tiden). 

Der ser vi jammen en jente med høye hæler 
og det betyr at det fins flere av dem i byen, 
det er som hvis man ser en rotte på gata fins 
det ca. 100.000 under jorda, der en til med 
litt høye hæler, men vi driter jo en lang marsj 
i dette, der en kommer opp fra T-banen (i 
myke sandaler).
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Gamlebyen
- Nyryddet og spekulasjonsvennlig tomt med utsikt til Ekeberg. 
 

VITAR 
det sømmer seg 

Yndet spekulasjonsobjekt endelig lagt ut for salg!

Tidligere kommunale ekspropriasjonsvedtak , 
politietterforskning og vedtak om spesialbevaring 
er tilsidesatt for å tilrettelegge for et utbytterikt 
eierskap.

Artige gjenstander med stor samlerverdi kan 
ventes å dukke opp i grunnen.

Velkommen til visning!

Adresse: St. Halvards gate 27
Eierform: Suspekt
Boligtype: Tomt
Bta / Boa: ca. 3 mål
Prisantydning: Billig-billig-billig!

Fellesutgifter: Ingen
Fellesgjeld: Ingen
Felles formue: Ingen
Oppdragsnr: 020-2006-00091

Megler: Harry Huuse
Mob: 99 80 65 99

Vitar Eiendom,  Hausmanns gate 19, 0182 Oslo 
Telefon 23 15 74 18  Fax 23 15 74 01 aktbopost@gmail.com
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Trøbbel

 
Nervøse butikker
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Hendt: 
Hendt og hendt, fru blom, det hender vel 
fremdelses av tehndelsesforløpet ikke er 
helt tidsmessig fordi klokkene er stansa ut 
i fortida og urmakeren er en urbefolknings-
beskyttet merkevare men det er Torggata 
bymuseum som gjelder i framtida

Torggata 
Blad Oslo

T Torggatas RAMMEVILKÅR 
Når man går inn i gata, er man 
rammet av vilkåra, merkeva-
rer, varer du blir merket av, vi 
merker oss flere butikker in-
nover og hva skjer. Nei, i skriv-

ende stund vet vi lit og blir rammet av en 
mistillitsopplevelse til myndigheter og 
alt som er for ingen sier noe som helst. 
 
Tenker man bare kommers i denne byen? Hæ? 
En gågate er bare en gågate, slapp av på det, 
det er ikke en altomfattende løsning på noe 
som helst, riktignok blir det mindre støy og 
søppel her, direkte lykke fins imidlertid ikke. 
 
Erkjennelsesmessig er det en type 
vilkårslogikk her, sett at det blir gågate her, 
blir menneskene lykkeligere av det, gull og 
grønne skoger, nei, gågate er en mediebe-
givenhet så god som noen det er som før 
i tida hvor kongen klippa opp bruer med 
saks og alle jubla, men det er bare nye ram-
mevilkår, slapp a’.

R amma kan i og for seg tas 
av vilkårene, inspirert av 
Vigelandsanlegget ser jeg for 
meg en kompis i fengsel som 
sitter der på ubestemt tid og 
har lite å foreta seg, den even-

tyrlige brua kommer fort til deg om natta 
dersom du ikke er oppmerksom, hei kom-
pis, stående uttrykk, men gatas befolkning 
har lært seg tricksa the hard way og folk blir 
mindre frastjålet mobiltelefoner nå enn før, 
høk over høk, vi kjenner lusa på gangen. 
 
Ut på gangen med deg, du kødda med et 
salmevers, husker dette som det var for ti år 
siden, og så er det vesentlig lenger sida, men 
vi dreiv med slikt og det er ikke til å tro i dag 
da klokka klang så fort vi sprang og ingensto 
igjen og hang og ikke komme inn i stua uten 
å ta av deg lua, men lys lue kan det fort bli i 
sånne sammenhenger der Høyenhall skole 
brant og det ble liv på Manglerud senter og 
folk snakka sammen den dagen.

Torggata er torggata er torggata er torggata er torggata er torggata
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leserinnlegg: 

Anmeldelse av Torggata Blad
Vi har uforvarende kommet borti et organ 
som kaller seg Torggata Blad som om gata 
ikke er forsøpla nok fra før med diverse re-
klameplakater for rockebransjen, dette vil 
vi ikke ha noe av, vi ser at noen leser det en 
gang i mellom og det er feil blad å lese for 
her er ikke dødsannonser noe som trekker 
ned så det holder.
Videre er det ikke trykt på noe underhold-
ende papir, greit at man ikke kan tørke seg i 
rævva med den, ikke noe problem det, man 
har for tiden råd til dasspapir, vi lever ikke 
i gammeldassens tidsalder der man kunne 
finne sånne organer utstilt på veggene på 
hytta der dassen ble tømt en gang i mellom 
og dette savner vi!
Jeg tror ikke dette prosjektet holder vann 
(Torggata Blad), for vi som ferdes her har in-
gen interesse av noe vi alle veit (tør jeg påstå), 
dette er et blad for nudister og det er nok nå.  

Sint leser

Hr. redaktør
Vi har sett oss leie på alle fortauskantene i 
Torggata at de ikke er rette, man kan jo ikke 
beregne høyden, lenger, hva med rullestoler 
og begravelsesbiler, vi kan ikke ha at kis-
ter blir ristet uforvarende i denne gata som 
burde bli hovedgate til gravlunden, hvilken 
som helst, der de blir stedt til hvile på vår 
frelsers kirke, og klart gata kan bli skikkelig 
lit de paradegate bare man kjører gjennom 
hele gata og skikkelig fint blir det oppover 
uelandsgate der man svinger rundt santhan-
shaugen og ned til vår frelsers gravlund op-
pover akersbakken akersveien på akkord for 
timebetaling for gata vår holder vann. 

Mange av oss.

Hr. Redaktør
vi ansatt på ...... vil herved si at vi ikke gid-
der å ...... lenger fordi .....
(beklager, resten ble sensurert) 

Flere og flere

Hr. redaktør
Vi er flere som går gjennom gata hver dag 
som syns det er altfor mange fotgjengere 
her, det kreves spesialtillatelse for å være 
fotgjenger her heretter, det skal vi fikse, man 
må dokumentere et ærend for å ha noe her 
å gjøre, men fint med biler, Torggata som 
fotgjengerefri gate! 

Vi

freMtidsutsikter: 

Eldorado kino

I kommende numre skal vi omtale filmer 
på gatens store kino med «Kinoen har i dag 
fem saler med 1000 sitteplasser som fordeler 
seg med henholdsvis 368, 166, 161, 138 og 
167 sitteplasser»
Den er fra 1891 med en baldakin tegnet av 
arkitekt Bull som var av glass og det ble kino 
der etterhvert og Norges første lydanlegg 
for kino, her skal vi se tegnefilmer og vid-
eofilmer og det som verre er og siste nytt 
fra can can og bjørnefilmer fra Berlin rett 
og slett!
Og vi skal se de skjønne nye norske filmene 
dag etter dag (dag etter dag) og late som de 
går her for film er best på kino., 

norges bedreviterfobund: 

her introduseres NB,
Norges Bedreviteforbund, en samfunns-
anal. Vi tar for oss Dagbladet torsdag 15. 
mai, St. Halvard-dagen hvor de setter 
opp Sommerens store festivalguide fordi 
de vil at Dagbladet skal være først i enh-
ver sammenheng, hva med å snakke om 
sommeren 2009, der er de garantert først. 

Sommerens store Festivalguide til Øya og al-
skens herligheter med diverse dritt på scena 
som Slayer og Mojo Nixon og Veit da Faen 
og orge at folk bruker opp trygda si før det 
er for sent og igjen høre Chemical Brothers 
og slikt og Neil Young fra Canada og Judas 
Priest fra UK og det er fine saker og gode 
greier, man får det man kjøper, i Torggatas 
nære historie hendte følgende på Stedet, 
en fyr kom inn der og ble spurt med det 
samme «hvordan går det på Blitz?» Svarte 
«Det vet vel dere mer om enn meg». Ble 
banka opp. Det var harde tider på 90-tallet. 

Så Dagbladet skrev vel ikke om dette, hel-
ler om rikmannsklubben og G8-møtet, 
men vi i Norges Bedreviterforbund vil 
ikke ha på oss at vi ikke er etterpåk-
loke i enhver sak, dømmeren dømmer.  

Norges Bedreviterforbunds høye beskytter 
lar vente på seg, Thomas Hylland Eriksen 
er medlem nr. 1, videre vurderer vi å til-
by Trygve Hegnar livsvarig medlemsskap. 

Gerd Liv Valla bør skrive boka «Hvorfor 
jeg var så dyktig LO-leder», diverse folk 
i gata skal dermed stå sin prøve, som 
Ingunn Yssen som er personlig venn 
Marie Simonsen i Dagbladet (ikke en of-

fentlig hemmelighet), på Politikern pub 
på Youngstorget går man og ser etter poli-
tikere, men de går der like lite som jour-
nalister går på Stopp Pressen (I VG-huset) 

En sensasjon ses også i Dagbladet i dag, der 
en fyr sier «Jeg har vært utro», med blå skrift, 
for å reklamere for sin nye roman, Svein Tore 
Bergestuen, vi vurderer denne fyren, han 
kan fort bli tilbudt medlemsskap i forbundet.  

NB utgir bladet Bedreviteren, og vi har utgitt 
Norske Bedervitere i Samling, der det er bil-
de av Jahn Otto Johansen på forsida, en fin 
bedreviter gjennom mange år, den innbilte 
jøde. Hans bok «Sovjet er ikke bare Moskva» 
var tidstypisk, der han hadde funnet ut dette, 
at Russland er det største landet i verden, godt 
jobba, syns vi, skikkelig folkeopplysende. 

Kina er ikke bare Beijing, bør dermed være 
oppfølgeren, evt. Oslo er bare Torggata. 
Bedreviternytt, vårt internskrift, skriv-
er programerklæringer av typen 

På tannlegevakta
 
med de harde fakta
 
plomberer man
 
polakker. 
 
Typisk dypt dikt, vårt forbund består bare av 
dype mennesker som når til avgrunnen i sin 
forkjærlighet for stuntpoesi i vår storstue.




