
TToorrggggaattaa bbllaadd

Her tipper man. Hvor er Torg-
gata. Locals tror alle vet det.
Men vet man egentlig dette. Vi
tar en tur i periferien, snakker
med folk, og får diverse svar, i
forskjellige fasetter og fa-
songer, likevel det å dermed
vite hvor Torggata er, og der-
med dens plass i verden, er for
mye for langt. Nei, jeg vet ikke
mer om Torggata enn det som
står i avisa, sier kanskje en,
som av og til går gjennom, på
vei til et eller annet, dermed
vet jeg det, at deres viten går
på omtale, av andre, men for
oss som går her daglig ser vi
forandringene, hele tiden, og
denne gata er lang og veldig
forskjelligartet langs, der man
begynner

Og fortsetter, hva man ser,
hvor dette er, er det nok ikke
mange som vet, da må man
kjenne gata som sin egen buk-
selomme, som det så fint heter.

Her er man da i gang, fra Stor-
torget, hvor High Class Olsson
ofte går tur, har vi fra sikre kil-
der, denne Olsen, for å over-
sette det til norsk, husker nok
Olsens Enke, en sportsfor-
handler, nei, det var blomster
og bier og alt det der, og vi for-
merer oss.

Nei, med sløret blikk går man
her, for eksempel fra nachspiel
i Skippergata, alt kan skje,
hjem til klassiske Løkka, da
kan man gå rett fram etter nesa
og videre oppover Markveien,
og vitar en runde videre, opp
gjennom streeten, som det mer
het før i tida og mimrer i denne
gågata, golgata, der Oslos før-
ste gågate kom, den er borti
her til høyre, der du ser Eldo-
rado kino hvis du er kjent her.
Og det er jo de fleste, der de
kommer fra, nei, men det er
stort sett lett å sette kjentfolk
ut, det er den kjente “Jeg vet
alt om Torggata”, vi forflytter
oss til to prominente personer.

Unnskyld, er De kjent her? Det
er mange interessante svar på
dette spørsmålet, det viktigste
og kanskje mest personlige kan
være slikt som “Nei, er du?”
men det er copyright på det
mest originale svaret, dette blir
tema for neste nummer.
Turister kan være opptatte av
nummer, hvor man kan få et
nummer i rekka, dette er et
tema, hvor trekker man kølapp
her, det vites i skrivende øye-
blikk ikke, i nabogata Møller-
gata er det flere steder, for
eksempel på det gamle Polet.

Her kommer man i tvil, for her
er en greie i begynnelsen av
gata hvor arkeologer fant flere
skilt som er fjerna her forle-
den, og det er ikke meg i mot å
studere denne gatas nyere his-
torie, for her var Andresens
Bank, Andresen hvem? Hm.
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Del 2 av gata er en egen greie,
vi definerer del 2 fra gamle
Torggata Bad til Eventyrbrua,
for innvidde, den delen som er
fra Arbeidersamfunnets plass
til Hausmannsgata, for nye
folk i området, og så videre, en
videre beskjæring kan eventu-
elt gjøres av vitenskapen.
Tentativt Torggataforsk.

Wikipedia: 
Torggata er en gate i Oslo sen-
trum i bydel St. Hanshaugen
(1-35, 2-36B) og Grünerløkka
(37-53), som løper fra Stortor-
vet i sørvest til Ankerbrua i
nordøst. Gaten skjærer tvers
over Youngstorget. Gaten pas-
serte også det tidligere Anker-
torget som nå er bebygd med
blant annet Anker hotell.
Langs gaten finnes et stort an-
tall restauranter, barer og ka-
feer. Vest for Youngstorget er
gaten blitt omgjort til gågate.
Her ligger Eldorado kino.
Gaten fikk navnet Torvegaden
i 1852. Gaten ble opparbeidet
gradvis som Øvre Torvegade,
først fra Stortorvet til Youngs-
torget 1846, og mellom 1857
og 1876 mellom Youngstorget
og Ankerbrua.

Gaten er representert i den
norske utgaven av Monopol.”

Gatebilde. Ett av mange. Ut fra
interesse ser man slikt. Her en
butikk i gata, som reklamerer
på utsida, mulig annonsør,
som så mange andre. Masse
sjapper i denne gata, rike og
små, og vi tror vel vi skal ta en
prat med både den ene og den
andre. Annonsekonsulent
Anna Nymfomanova tar dette
lett, videre er vår informassjef
Herr Schwindel i et uføre fordi
hans kompanjong Korruptni-
kov ikke vil samarbeide, vi un-
drer på hvorfor.

Å være innafor eller utafor, vi
oppfatter for tiden Torggata
som meget lite hipp, dette er
ikke fashion street, eller noe
som helst off noe som helst,
det er bare Torggata, Oslos
mest avslappede gate, for å
drive en smule reklame, her er
noe for enhver smak, og jeg er
på å reklamere for gata som
Gata som ikke har alt.
Ellers kan vi utfylle bilde etter-
hvert, lage det mer detaljert, ta
for oss sekvenser, her og der.
Nå slapper vi av.

Det er en ømhet over del to,
det er alle mulige nasjona-
liteter, motsatt del 1 fra
Stortorget, det er en helt
annet verden, et Bramaputra
av koselige inntrykk fra
Kina, Vietnam, Kurdistan,
Italia, og så videre, før var
persiske tepper her, men
det er mer å si enn dette
mulitikulturelle.
Det er en dus gate uten
krampetrekninger, der det
er noen små kebavsjapper
og vi aner det oritentaliske,
det kinesiske, det japanske,
det libanesiske, i Torggatas
rom, som er dette blekkas
område, vi inkluderer det
nære som ses fra gata.

Klart man kan se ting her i gata
utover kvelden, noen observa-
sjoner på gata klokka 19 fortel-
ler oss en del ting, og det er
duust foreløpig, mer vil komme
til å skje, men akkurat nå er
stemninga rimelig rolig, wai-
ting for the night to come, man
forbereder seg på hver sin
måte, ut fra vane, men ellers er
dette 10. oktober 2007 og biler
kjører forbi og bråker eller bre-
ker, eller rett og slett kikker, er
nysgjerrige på hva som skjer,
her og der og innenfor dørene
og det er få steder som har dør-
vakt, vet vi ut fra verste skjønn.
Ellers er alt fint og så videre,
men det kommer nok mer utpå
natta, det er fint.



Kåseri
Det er klart som blekk at Torg-
gata er en gate som ikke er ulik
andre gater. En sammenlik-
nende studie med Markveien
vil etterhvert gjøres, men det er
få gater i denne byen som lik-
ner, med like mange kafeer og
butikker og kafeer, for eksem-
pel, og det at det ikke er trikk i
Torggata gjør Markveien som
den eneste sammenliknbare.
Markveien er forlengelsen av
Torggata på den andre siden av
elva, dermed er dette én gate,
bare med to navn.
Videre nedover fra Torggata er
det Kirkegata, og denne tra-
seen er en merkelig form for
gate i byen, som bare har tre
navn langsetter, gata er gata.
Videre studier vil etterhvert bli
gjort i de to tilstøtende deler av
gata.
Torggata manifesterer seg uten
tvil som et sentralområde her,
men med de to deler skilt av
Youngstorget og Arbeidersam-
funnets plass, slik at østkanten
kan sies å begynne her.
Øst for Torggata Bad.
Og jeg slutter å nevne alle mu-
lige videreføringer som fins
her, der Rockefeller er nå var
altså Torrgata Bad, hvis navn
denne blekke ikke hadde kun-
net eksistere uten.
Youngstorget betraktes nå som
en hel verdensdel, i Torggata
Blads tenkning, og vil få ve-
sentlig nærmere omtale.

Vel er dette balustraden, sett
fra et utested, et fyr, men dette
gamle som ligger her i veggene
som det heter, på fint, er en ny-
delig arkitektur og estetikk og
viser igjen til ting i fortiden
som vi i øyeblikket ikke vet det
minste om, hvem var denne
Young, som torget har navn
etter, her ligger Arbeiderpartiet
og her lå Dagsavisen Arbeider-
bladet og det er god stemning
og renovert fort for klassekamp
og det som verre er og første
mai er ingen spøk, fortsatt,
med gamle arbeidersanger og
slikt og vi skjønner ikke mye av
dette nå lenger, blir det sagt.

Arbeiderklassen på arbeider-
dassen, er man fristet til å si,
en overlevning fra vår nære
historie, der agitatorer syntes
det var kjempegøy å mene at
de opplyste folket, om deres
rettigheter, at det ikke var nød-
vendig å leve som slave for en
kjip sjef, rett og slett, som nå,
det er klart at sjefen er en tul-
ling dersom han har egosen-
triske interesser av å være sjef,
slik har det alltid vært, til alle
tider. Fuck you!
Ingen jobber bra i dårlig stem-
ning, dette er videre en journa-
listisk oppgave å utforske
dårlige drevne bedrifter i gata
hvor formålet bare er å tjene
penger for sjefen, gründere
look out!
Jaget av biler og alle mulige
folk som skal sko seg på bølgen
Torggata går vi bare videre.

Hvem eier. Det skal vi finne ut,
både i gågata og i Torggata.
Strøget, innafor, foran bildet
her, fra Cafe Sør, er instruktivt
for å skjønne Oslos nære histo-
rie. City of Thon, veldig kult for
de som trenger penger for å
snakke, er her i sin spede be-
gynnelse. Hallingdal is big bu-
siness, på Folkemuseet.
Bønder i byen, vi kjenner lusa
på gangen.
Dårlig estetikk bør vekk.

Det er klart at Youngstorget er
en gammel greie som har hatt
sin tid, det holder ikke å mimre
om seiren følger våre faner,
like lite som patriotisme for
Oslo holder, men det sykeste er
det å se seg selv som del av
Torggata, bli med på greia,
slapp a’.
Jappete er de fleste butikkene
her, ingen får annonsere her
uten å gå inn i vårt fellesskap.
Fuck you.



Torggata Bad
Det er en historie om dette om-
rådet, at det var et bad her,
men det er sikkert ikke lett for
folk å forstå den moderne om-
stillingen til engelsk i vår elske-
lige by, at bad betyr noe annet
enn før.
I denne baksidereportasjen er
det  mer engelsk enn norsk,
Torggata bad.

Etterspørselen etter folk som
forstår å se seg selv gå inn i
natta er sørgelig stor, det å gå
inn i det som noen kaller twi-
light zone, er glitrende uav-
hengig av følelsen av å kunne
være slitsom dum nordmann
på pub om natta, vi bivåner
dette skuespillet fra vårt stå-
sted, som er å se gjennom fing-
rene med komisk norsk
fylleatferd som ingen kan si
noe på fordi vitenskapen har
beskrevet det utførlig og der-
med dette.

White trash, det er greit nok å
være bonde i by’n, men ikke så
greit å være nomade fra Soma-
lia, kjære, velkommen til klub-
ben, som ikke er et hotell i
Tønsberg, altså Hotell Klub-
ben, eller Hotell Fleischer på
Voss, eller hva som helst, Ho-
tell Caledonien brant.

Likhet og forskjellighet. Dro-
sjer om natta, videre en norsk
virkelighet på denne siden av
byen, Torggata som en ful gata
fra sentrum til periferi, etter
beste evne. Nei, det er mennes-
ker om natta også, og det sen-
sasjonelle er ikke til stede, der
folk snakker sammen i drosja
og på kebabsjappa og i kiosken,
merkelig det der, det er videre
ikke mulig å beskrive natta
uten å være der selv, vi slapper
av og beskriver dette med folk
som synes å kikke på det som
skjer, uten å delta, som for-
skere og andre, de er ikke med
i livet, de betrakter, og dermed
ordner dette seg.

VG var der ikke, for å si det
slik, i Torggata, det er ikke det
at vi har fordommer og slikt,
men det er drosjer som følger
folk til døra og døgnåpne bu-
tikker også videre og denne
strømmen går videre i musikk
og dans og kjærlighet og ond-
skap.
Baksida er dermed et skudd for
baugen, de verste er de som
tror det er ille, som de som job-
ber i hotell Cæsar og slikt, det
kommer an på folk selv.

Ferdig og fri vandrer man vi-
dere.
Inn i intimiteten, i senga, i
hundre, over brua, til andre
siden av Akerselva, med en
strøm av folk og fe og så snak-
ker man.

Farger og fugler, gåter og tek-
ster, umulig å snakke med folk
her og der og vi ser dette som
et epos som kommer om ikke
lenge med intervjuer og teg-
ninger der vi ser gata fra ende
til annet som et segl, som en
båt, som en drøm, som en elv,
der vi møtes på Sentrum scene
og på People’s etter konserten
der vi skal forelegge en myte.

Så i forlengelsen av dette ses
språk, de forskjellige nasjona-
liteter som ses her i gata, av
alle mulige slag, Oslo som mø-
tested for verden.
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