nr. 1 2008
Godt nytt år!

Her i disse tider med levende
mennesker i godt humør første nyttårsdag har vi fått en
del innspill og ideer.
Torggata er i gang som bare
det og det er prosjektert gågate hele veien.
Det skal foretas en prøvestengning helga 18.-20. januar, fram mot en lengre
prøvestengning fra våren.
Stengt, strengt, vi er involvert
i dette prosjektet og er i
mood.
Dermed dreier det seg om bymiljø i stort og Torggata er
bare én gate, Oslo er muligens
gågate om ikke lenge, bilfritt
sentrum, hva gjør vi med det.
Gågate. Kan man forestille seg det. En
gate uten biler. Med sykler, med fri
gange midt i. Kan nordmenn det. I
Karl Johan nedre er det gågate, der går
folk i strie strømmer, men de stopper
ikke, stopper neppe, bruker ikke gaten
som rom, uterom, som i andre delen
av Torggata, nei, de farter gjennom,
som en gjødselsvei, hva skal dette
tjene til.
Nei, det er biler her nå, man er vant til
det, dessverre, fra kirkedør til kirkedør, det er gata, det er streeten, vi vet
hva som venter oss, det er det som
skjer, med folk, som bare går, det må
lages møteplasser langs, vi er i gang.
Torggata, gata mellom torvene, de tre,
pluss plassen foran Torggata bad, en
forsamlingsplass, foran Sentrum
scene, der bodde Knut Hamsun, i
Torggata 18, ved Torggata Bad, der ligger Layali.
Ylajali, Hamsuns kvinne i Sult, Layali
betyr natt på arabisk. Ylajali betyr da
for oss Nattens dronning. Vi var der,
dronningen var bare ute et øyeblikk,
fint sted.

Gågate. En gate til å gå i, en gate til å
vandre i, en gate til å sitte ute i, om
sommeren, det er mulig det dermed
blir en del flere fortausrestauranter
med tiden.
Nå er det lite av det, hvordan skal gata
se ut da, med fortau eller uten fortau,
med sykkelsti som nå eller ikke, det er
et trekk ved bildelen av Torggata at
fortauene nå er lave, vi vil foreløpig gå
inn for å beholde det.
Gata går bortover, bortetter, til
Youngstorget, der gjør den en knekk,
de to delene kan ikke se hverandre,
knekk mot syd, gata er som en bumerang, videre en knekk igjen ved Eventyrbrua. Dermed får gata som helhet
karakter av en bue.
Fra boumerang til bue. Fra begge
ender.

Svaner, vi får se hvordan det ender,
med svanene, med isen, med flom i
elva. Torggata er et objekt for oss der
det filosofiske uttrykket “look closer”
er aktuelt hele tida, bak det som er
sett, det som er visst, det man oppfatter, av virkeligheten, det er mulig å se
mer hele tida, av enhver fasade og ethvert menneske og enhver sjappe.
Man har et annet begrep, som en elv,
med Heraklit, man kan ikke stige ned
i samme elv to ganger, Torggata er levende, man vet ikke hva den er.
Nå ser vi at vi ser Eldorado kino fra
Eventyrbrua, altså at knekken i Torggata er midt i den næværende gågata.
Og det vil vi se nærmere på, på byplankontoret og slikt, hva er den historiske bakgrunnen for slike ting.

Tekstens tale innover dette området
sier oss at dette må vike for det konkrete, for det litterære, denne beskrivelsen av gata er utenfor det velkjente,
hele tiden, forsøksvis, man sprenger
det alminnelige bildet av gata som folk
får for seg og det blir fasttømret.
Torggata som ny hele tiden, som bekymringsfull

Nei, det er ikke lett, worry, man peker
på forskjellige ting, butikker flyttes,
man tekster ut forskjellige grimaser,
Narvesen har befestet seg, videre en
del andre butikker og kebabsjapper,
videre i stim en rekke kafeer, noen
faste, andre mer løse, man vet aldri.
Det er poenget, det er virkelig poenget,
der ses mannen i gata, som ser brannen i gata, en dag i desember, virkerlig
stor utrykning.

Mannen i gata ser ut til å være på jobb,
trist, han har ikke tid til dette her, han
skal forbi, gjennom, det brant like ned
i Osterhausgata, vi så hvordan det utviklet seg, hvordan man reagerte,
hvordan de forskjellige yrkesgruppene
gikk på med dødsforakt, i ettertid et
team-arbeid i gang, under utvikling,
brann, politi, syk, masse mennesker,
som fikk dette som jobb på vakt, det er
det.
Man sperret av ved Seven Eleven, og
det ble en prøve på senere prøvestengning, og vi ser dette er gågate nå, virkelig, der bilene ikke kommer og det
blir tur.
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Hamsun spøker i bakgården, i vår alles
bakgård, en tematikk, der han her regner ned, som små bomber, i forskjellige utgaver, gjennom tidene, hvem
var han egentlig, merkelig det der.
Når man leser Sult og Mysterier, og
Markens Grøde og August, er det forskjellige skikkelser alle vegne, skikkelsene i Mysterier og August er
rimelig like, videre vil vi se på alle skikkelsene etterhvert, et prosjekt.
Det spøker i gatene, på torgene, hva vil
komme til å skje, vi foreslår å døpe om
Arbeidersamfunnets plass til Knut
Hamsuns plass, det er gøy, det vil
skape debatt, utafor Hamsuns bosted
og Layali, der, der det er arbeidersamfunnets hus, og navnet “Arbeidersamfunnets plass” synes ikke godt, vi går
videre og finner Tukthuskvartalet, der
Politidirektoratet nå ligger, så Youngstorget med basarene og ser folk sitte
og tenke på benker, i sommervarmen,
torget er til bruk og der selges epler
som før og tomater og det er nytt med
en del boder som selger smykker.
Hva bringes til torgs?
Det vil vi etterhvert ta for oss, hver
især, vi går rundt, sprader rundt her,
på dette festlige stedet som har huset
så mange folkemøter, på Youngs torg,
her, og vi snakker.

Videre, en brekkstang, til sentrum
mot slottet, der det bør hete Edvard
Munchs gate ikke Karl Johans gate,
kong Karl Johan var svensk og kunne
dessuten bare fransk, det er nå det
skal skiftes navn, Edvard Munch født
1863, 4 år etter Hamsun, 6 år etter
Per Sivle, født i Oslo, nei, kom til
Oslo 1 år gammel, fra Løten, den tida,
der man kan sammenligne Hamsun
og Munch som de nye etter Ibsen og
slikt, som var født 1828.
Oslo skal bli kulturby.

Den Norske Opera ligger for tiden på
Youngstorget, i Folketeaterpassasjen,
den skal snart flyttes, til Bjørvika,
dette er en arkitektonisk finesse mer
enn en kunstnerisk, for Norge har ikke
operatradisjon.
St Halvard opera er på trappene, opera
om Oslos skytshelgen, for prostituerte
og narkomane, Halvard Vebjørnsson
som er på alle Oslos kommunale papirer og kontorer, den seirende St. Halvard som steg opp fra avgrunnen,
hadde reddet en kvinne anklaget for
tyveri fra hennes forfølgere.

Amatører

Der man seiler i vestervei over havet
og drar herfra i sinne, der man sakner
seg selv i ro i denne storbyen, med det
store hjerte, som Knut Hamsun sultet
i, nei, hei du, vi er ikke sene om å gå
gågate og være vågal på en scene blant
de pene og gå på Eldorado kino som i
gamle dager da vi kalte dette Eldo men
her er fine butikker hele veien.
Gågata, golgata, dette gågatenummeret har til hensikt å vise hva man skal
bruke gata til og komme med konkrete
forslag i mangel av innspill.
Ser man bort på bildet til høyre er
dette en bakgård som kan gjøres noe
med straks det blir gågate og vi vil
sånn sett ikke legge oss opp i det.
Tragiske saker kan hende her på kommersialismens alter, selvfølgelig.
Og det får gå som det kan også, vi truer
ingen og vil bare ha oss selv med på
greia og snakke med folk som blir involvert og forhøre oss om deres planer.
Nei, her er blått turkis og det er fint og
vi tar det eksisterende som utgangspunkt til nye tider og forna dar.
Som man reder så ligger man, i denne
gata bortved torgene, bortved plankene ved Akerselva fra gamle dager er
det meg bekjent ikke ille å huske Ankertorget med Ankertorgets Glade
Gunda fra Dagbladet 60-70-tall, en
fordomsfull skikkelse av den gamle
skolen som ferdedes her ved kirka og
vi ser historien våkner.
Jakobs kirke, Kulturkirken Jakob,
denne elvebredden er en kunst å se seg
mett på, tillike denne Eventyrbrua
med Dyre Vaas skulpturer fra 1937.
Nei, det er ikke det det dreier seg om,
dette monumentet fra et norsk folkeeventyr, vi vrir og vender på ting nå,
forteller eventyret om Kvitebjørn
Kong Valium som selger piller i hvit
drakt både her og der og vi tror ikke
noen tjener på dette.
Men, det er greit som bare det det
leger driver med og vi er med.

Pludder

Det er vel ikke sikkert at noe som skjer
er sant på den måten at det som skjer
ved elva og på broa er noe det trengs å
fortelles om i alle aviser fullstendig
selv om det ikke alltid er trygt her.
Nei, for å utfylle bildet bortover gata er
det gågate som nå gjelder og skjer og
vi forbereder dette stygt, for å gjenta
oss selv og hva skal man gjøre med
sykkelstiene og fortauskantene og videre med parkeringsplassene i bakgårdene, mine herrer.
Den mystiske Knut Hamsun som
bodde med Layali, natten, var her en
gang og gikk sulten rundt og kulten og
ekkel var han sikkert og skrev beveget.
Gågate, en gate som man går i, sultne
folk går mye gatelangs, fortsatt, med et
pappbeger fra Seven Eleven i hånda
som varemerke, og folk tigger.
Åndshøvdinger tigger sjelden og hovedpersonen i Sult fraholdt seg for å
tigge, han hadde noe som på den tiden
ble kalt “verdighet” og det vekker et
ubehag i dag.

Saksa

-wikipedia: Torggata, Torggaten,
Torvgaten eller Torvgata er et vanlig
gatenavn i mange norske byer. Se
blant annet:
Torggaten (Bergen)
Torggata (Bodø)
Torggata (Hamar)
Torggata (Oslo)
-Torggata Blad, en avis du ikke kan
tørke deg i rævva med
-Gaten skjærer tvers over Youngstorget.
Rett inn fra Torggata i Oslo sentrum
står vår servicevennlige betjening
klar til å hjelpe deg!
-Torggata gågate er oppgradert og i
september 2006 ble det foretatt offisiell gjenåpning av den nye gågata.
-Torggata Catering

Spissrot Gjennom
Torggata
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”Vi ser dere hele veien.
Dere ser aldri oss. Har
aldri sett oss”.

Av Peter Lindholm
Fyy for svarte faan; den sekken var
tung. Åsså skulle gammern innbille
meg at det var søkker til ”fisketuren”.I min ransel. Fisketuren til Oslo. På
vårparten med snøflekker på. I okkuperte Norge anno 1943.. Selv en sjuåring forsto såpass. Jeg hadde jo
sett´en, fatter´n –når han pakka sin
egen sekk. Hadde stått inne på den
grønne dassen med den opplysende
plakaten på innsia av dassdøra: Typs
ekki åp tevlug; det betød Spytt ikke på
gulvet, baklengs. Hadde stått på dassbenken, lirka ut den lille kvisten i veggen inn til vea-skjulet og sett på´n når
han pakka sekkene kvelden før. Lange
fettglinsende
Kragh
Jørgensen
mod.94. Langkrag uten kolbe, ble
stappa ned i sekken til pappa. Surra
med et gammalt laken og stillt stående
ned i den store Bergansekken. I min
skoleransel de nydelig messing-glinsende kraghpatronene med de 6,5
m.m. prosjektilene som kunne drepe
på tusen meter. Døden i bly og bronse.
Godt pakka i gamle sokker ”for ikke å
klirre”. Sa fattern etterpå.
Jeg forsto det nok, skulle være avledningsdukke for brødrene Magnus og
Urban: Kodenavn ”Magan” og
”Paven”. Onkel Magnus hadde fått
koden sin for at han dreit i buksa
under en rassia i førr. Han hvisket meg
i øret at han hadd spist ”dårlig lapskaus”. Fikk ti øre. Møe pengær.
Toget fra Larvik på smalspora bane
humper seg mot Oslo Vestbane stinn
av slingrende nervøsitet. Hvem er
konduktør i dag- Fritz eller Ola. NSB
eller Waffen SS?
Urban sitter rett overfor meg på de
langsliggende listsetene. Han svetter
stygt med Bergans mellom knærne:
Mannen snakker flytende engelsk,
tysk, norsk, dansk og litt fransk; en
velutdannet radiomann med radiotelegrafi som spesiale. Et riktig varp
for SS. Først tortur etter kodene og så
et skudd i panna. Det visste jo jeg da
ikke og lurte på: ”Åffer ærru nærvøs
pappa?”. Min blytunge randsel står
ved min venstre side, inn mot vinduet,
mot kjøreretning. Magnus venter på
Vestbanen med kolbene i koffert- eller
”stokken” som de åsså kaldtes.

I denne tid hvor det svette møtet
på Vestbanen finner sted er Tysklands verdens ledende krigsnasjon
og de vet å profilere sine ”utsendte
medarbeidere”. Det okkuperte
Norge var det tettest okkuperte
land i Europa; ca. 1.25 soldat pr.
10 nordmenn og det er relativt
unge og velutdannede styrker med
rendyrkede fascister som lederskikt. Norge skulle okkuperes,
sjarmeres og terroriseres. Her
fantes tungtvann og Festung Norwegen. Den lange kysten mot
England.

Waffen SS
Vestfoldbanan fra Larvik spor ett;
langsmed den lave, brune postbrakka
med pissoir i enden ved porten mot
bryggene og Akers Mekaniske Verksted. Hele Vestbanens stasjonsområdet mysser av tyske soldater med
oppakning. Troppeforflyttning mot
Vestfold og Sørlandet. Urban bråstoppær på togtrappa og ser bestyrtet på
all fienden.
Så mange hadde han aldrig sett før,
men det hadde jeg og visste med
barnslig selvfølgelighet at disse var
harmløse, opptatt med sitt. Dessuten
hadde jeg erfaring med de grågrønnkledde soldatene fra furumoa i Larvik.
Hadde til og med venner blant dem;
mot bon bon selvfølgelig.. Det er
skinnfrakkene og brunskjortene som
var fali. SS og Gestapo; og de så jeg
ikke snurten av. ”Kom igjen da pappa!
Onkel Magnus står i porten”; utbryter
jeg ivrig for å få gammer´n ut av
transa. Og riktig nok ”onkel Magan”
sto lett lenet inntil portstolpen ved
siden om pissoiren og utgangen. Lett
å kjenne på det runde smilende ansiktet. Merkelig ikledd en skitten, gråblå,
lagerfrakk med ei brun slitt skinnveske
ved hånden. Urban med pælær, loslitt
losjakke og fiskerlue med blank
skygge. Slitt med fiskeflass på. Om å
gjøre å se gammal ut. Skråbrun i
munnvikene og tre dagers skjeggstubb. En fisker og hans sønn på bytur
med død og fordervelse i sekkene.

Gestapo, Geheimliche Staatspolizei.
Fra Viktoria terrasse
Lofoten krigsminnemuseum

Men det var de sivile gestapistene,
som ofte var vervet fra nordmenn. De
som sto under direkte kommando av
Josef Terboven, som igjen sto direkte
til ansvars for Adolf: ”Skinnfrakkene”
som var virkelig farlige. Heldivis var
også de så gruppe-motebevisste at de
naturligvis tidlig avslørte seg for et
våken gutteøye som så Leitz-skarpt på
lang hold ”Frakkenes ”uniform var
svart hatt og svart lærfrakk.
Det lyste GeStaPo lang lei. Fatterns:
”hold utkikk, ikke glaan” var ”on” hele
veien. Jeg speider ut porten, lar blikket gli over bryggene, festningen til dei
feite damene på rådhusplassen. ”Ikke
en frakk” melder jeg. ”Følg meg” sier
Magan: ”Du går sist Per”. I gåsegang
følger vi tågskinnene som går ut Vestbaneporten og rett over brolegningen
på Rådhusplassen, mot Akershus,
forbi festningen og rett opp bakken til
Rådhusgata.

Pesepause på toppen av trappene. Fattern er våken nå. puster fært. Lener
seg mot jernrekkverket med sekken.
Lenger ned i gata ser jeg to makriller
komme slentrende. Makrill er kodenavnet på vanlige soldater på Torstrand. Dæffor at uniformane ligna på
de grågrønne stripene på makrillryggane Makrill var stripete; befal og
”Spiker´n”, også kaldt Pir eller småmakrill, var vanlig menige soldater
med båtlue.
Jeg driter i å sino om dem før de er
forbi. Paven og Magan står nemlig
med ryggen til å glaner i sine egne fotspor, om de blir forfulgt. Når tyskerne
er godt nede i bakken sier fatter´n:
”Hvorfor sa dukkeno gutt!” ”Syns ikke
det varno å snakkom” sier jeg og skotter bort på Magan
Det lyser tiøringer ut av øya hans: Møe
pengær.
Sekken gnager vond om kravebeina.
Har holdt den på. ”Hvil sekken din på
bjelken Per og hør etter”.”lær denne
setningen utenat: ”Vi ser dere –dere
ser aldri oss. Har aldri sett oss”. Jeg
suger til meg de magiske ord som en
tørr svamp: ”Greitt”: ”gjenta det Per”
sier Magan. Jeg gjentar uten å snuble,
raskt. ”På med sekkene. Vi skal ned
denna gata til Kongens gate. Kongensgate, rett fram til Stortorget på skrå til
høyre over torget og inn i Torggata; Vi
hviler i Torggata. Følg meg”. Lagerfrakken til onkel Magnus strener først,
med Urban hakk i hel. Jeg slutter baktroppen og kaster et blikk bakover mot
Vestbanen. Ikke en frakk. Dette blir no
å fortelle Einar. Selvfølgelig var det
strengt pålegg på å holde kjeft, men
det gjaldt ikke Einar ”Lunta” Lauritsen
min beste kammerat på Torstrand. En
av ”Sandloppene”. Men mer om det i
min roman: Hvordan Vi Vant Krigen
Einar og Jeg.. Det var da diskret reklame?
Fy for i svarte hælvete hvor tung den
blei; randselen, på kravebeina og de
forran går jevnt. Jeg forsøker å gå opp
Urban, nesten på siden av ham kommer jeg til å se over gata. Kongensgate
og der på trappa i nummer 8 sitter faanimei Onkel Claes. Skreddermester
Ludvig Clasen å spiser matpakka si. I
hvit lagerfrakk. Det er da jeg komme
på første strofa i meldingen; ”vi ser
dere hele veien” og ser opp på pappa:
Han sier ”nå holleru munn Per”. Onkel
Claes ser ikke på oss engang.
Var han åsså en av ”Den Hemmelige
Fronten”?

Vi krysser Karl Johansgate. Ikke en
frakk. En del småmakrill mens vi krysser over Stortorget mot kjærka. Merkelig hvor fort onkel Claes forsvant ut
av minnebildet. ”har aldrig sett´n”
synger det i mitt hode og sekken er
blytung når jeg endelig ser skilter med
Torggata på.
Billettluka til Eldorado Kino er stengt
og vi går inn i skyggene bak lillettkiosken. Ta av deg sekken Per. Sett den
under Clark Gable der borte under palakatvinuet. Jeg gjør som han sier. De
bytter klær.Urban får lagerfrakk over
den høyhalsa busserullen og Magnus
får svett fiskerlue og loslitt losjakke.
De har samme nummer så skreddermesteren kunne sy deres klær etter
samme mal. ”Hør etter” Stemmen til
onkel er lav men bestemt. Her i byn
er´n sjef. Ombord er det Urban. ” Vi er
nå i den ene enden av Torggata. Vi skal
gjennom hele gata, til det nest siste
huset.” Paven bryter inn for første
gang: Hvor er ”stokken”?. ”Kolbene er
allerede levert”; Magnus slår på brorens nye baggasje;
”I denne ligger seks nye Jena kikkertsikter som skal monteres på det jeg nå
har i sekken. Dette anses være en
meget viktig leveranse og ”våre folk”
holder øye med oss hele tiden”.
Harde jernhæler mot brosteinen på
utsia. Magan og Paven stivner og tar
seg på magen mens to brunskjorter
passerer forbi men herrefolket har full
kontroll og ser seg hverken til høyre
eller venstre.
Brødrene puster ut mens hæljerna forsvinner bortover mot torget.”Vi føller
etter” sier Urban ”bedre å ha svina for-

ran seg” sier han og tar et godt tak i
Jenaveska. Han vet veien nå og går
først ut. Jeg sist. De to brunskjortene
sto i arrogant positur ved Youngstorget og spana torget. Matkøer langsmed
bodene. Kø for kjøtt, fisk, melk -og
smør hadde man ikke sett på aldriså
lenge. Triste folk på et trist torg. Oslo
sultet. På landet og langs kysten har
man det bra sier byfolka. Fisk i vannet
i massevis og hver en hageflekk gir
pottit og grønnsaker. Villagrisen ble en
myte. Folk dyrka gris til og med i fine
frognerleiligheter. Gryntfri gris for det
er jo forbudt; spøker man med.
Urban setter fart rett over torget. Rett
gjennom den triste hopen som står og
prata om de skrale tidene.
De to brunskjoretene så jeg forsvinne
opp bakken mot Møllergata 19. Magnus sakker av og lar sin bror komme
litt på avstand, som om vi ikke er
ifølge.Det er da det skjer. To guttejævler kommer i fullt firsprang rundt
hjørnet, den ene treffer Paven i
magan. Det som ikke skal skje, skjer
nå i rask rekkefølge. Guttjævelen tar
seg hylene til hodet. Han hadde truffet
kolben på Pavens Luger og løper
ynkende og redd videre. Han er noe
yngre enn jeg. Paven sitter på ræva
med beina delvis ut i gata.
Det skriker plutselig i bremser og en
svart nazivimpels-mykket Mercedes
med nedslåtte kalesjer bråstopper ved
siden av pappa.”Verdamt”! Roper an
av offiserene i baksetet ”hilfen si die
herr bitte”
Beordrer han den unge offiseren som
er sjåfør, som iler ut i full vermacht
mundur og hjelper ”gubben” på beina

Youngstorget 1943
foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv

mens pappa holder seg tvikroket på
magen og plukker opp Jenaveska med
venstre.”Filen tanke, filen tanke” messer Urban mens han strammer seg
opp, slår hæla sammen, skotter alvorlig på de to offiserene og utbryter:
”Guten tag soldaden”. De to høyere offierer ser først uforstående på hverandre hvorpå de knekker dobbelt av
hysterik latter. Den unge sjåfføren slår
hæla sammen så det ljomer igata og
roper Heil Hitler, bråsnur og strener
tilbake på fürerplatz.
Rivstarter mens de to av herrefolkets
representanter forsvinner leende bortetter Torggata. ”Gutentag General!!!”
halser en av dem mens mercen svinger
opp mot nr.19 og gapskratt runger
mellom bygningene i Torggata og
overYounstorgets tristesse. Herrefolket er i humør idag. Folk på trappa til
Torggata Bad og på plassen forran har
frosset fast under episoden men falt
raskt inn i sulten moll igjen. Magan og
jeg hadde bråstoppa bare en femten
tjue meter borte og nærmer oss. ”åssen
gikk det” spør Magan ”jævla guttunge”
sier fattern. ”Håper han ikke skada
seg” sier han mildt mens han fortsetter forbi badet med oss på slep. ”Nære
på” sa Onkel, litt anstrengt av den
tunge børa. Vi hadde gjemt oss i nisjen
til Spareskillinsbanken.
Dette var historie for Einar ”lunta”.
Han kom til å le seg ihæl. ”Fisketur til
Oslo” hadde han foraktelig fnyst. Nå
hadde jeg faan ta meg noe å komme
hjem til Sandloppene på Torstrand
med og sandlopper snakker ikke med
andre enn sandlopper. Det er bare
sånn.
Selv om denne episoden kunne virke
latterlig og komisk sto det klart for oss
alle tre at dette hadde vært nære på.
Urbans åndsnærværende rolle som
gammalmodig klovn hadde redda oss
all ut av en en kinkig situasjon; kanskje til og med dødlig.. Onkel Magnus
klapper meg på skuldra ”nå er det bare
et lite støkke igjen”. Urban danner
fremdeles fortroppen, han halter lett
på venstre beinet, kan ha stua kneet i
fallet.. Gata er folksom folk haster på
begge fortau og vi må gå gåsegang på
det smale fortauet. Et tospann hester
kommer mot oss med kusk i hatt og
uniform på vogna den grønne med
gullskrift og tønner på Og en hjelper
på stigbrettet. ”Ølvogna” fra Ringnes
sier Magnus. ”herrefolket er øltørste”.
Jeg kan nå se enden av Torggata og
Urban har stoppa foran et portrum
med jernport. ”Her er det” sier
Magan..Han strekker seg oppetter
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jernporten og drar i en neste usynlig
ståltråd som henger der. Med et knepp
går jernporten opp.
”Du venter her Per” de to går inn jernporten, smeller den i lås og forsvinner
inn den grønne døra bak porten. Jeg
lener den tunge randselen mot murveggen og spaner gata; bakover der vi
kom fra og oppover mot Dyre Våbrua
som telemarkingene kaller den. Kunne
så vidt skimte en av de ville hestene
ved brofestene. Hadde vært der en
gang før med tante Fanny søstra til
pappa som bodde på Ekeberg og var
”fin dame” skreddermesterfrue og
greier. Det smeller i jernporten; pappa
kommer ut og ser betydningsfullt på
meg, Jenaveska er borte, den fæle lagerfrakken er borte han ser lettet ut og
sier: ”Spesialjobb til deg Per” sier
Urban, han lener seg konspirativt mot
meg og sier ”serru brua der borte, med
hestane på”? ”mener du Dyre Våbrua”
spør jeg. Gubben ser forundra på meg
og jeg skynder meg å legge til: ”Har
vært der en gang med tante Fanny”
sier jeg forklarende. ”Hør etter” sier
pappa: ”Du går aleine bort til første
hesteskulpturen på høyre side, setter
deg ned, med ryggen mot brofestet og
randselen ved din venstre side. Ta opp
matpakka di og vottane, som ligger på
toppen; snør så sekken godt igjen og
still den tilbake på din venstre side.
Sett deg på vottane. Spis matpakka di
og vent til jeg kommer”
”Jawohl general” sier jeg og ser fattern
smile for første gang siden
Larvik.”åssen gårre me beine”? Spør
jeg ”bare spell”sier gubben ”beine er
bra –kom deg ivei mens du husker hva
jeg sa” Urban ser seg rundt og drar i

ståltråden.
Tredve meter opp Torggata til hjørnet
mot gassverktomta med den merkelige runde gasstanken ”gass til hele
byn” hadde Tante Fanny sagt. Rett
fram, kjærka på venstre side og det
pene lille brovokterhuset rett ved ælva
og brofestet, hadde vært grønt; nå så
det mer ut som ”makrill” grågrønt.
Den swære ville hoppa til Dyre Vå tårner over meg med felespellern overskævs. Fela i venstre Jeg golmler
geitost; dobbelblings med brunost
mellom. Når jeg lener krøllene mot
sokkelen kan jeg se rett opp i trynet på
Veslefrikk med fela og skjønner Vå´s
melding: Mot må tell i Alt man Gjør.
Åssen varre igjen: ”Vi ser dere heeele
tiden. Dere ser ikke oss. Har aldrig sett
oss. Den slår åttetall på seg og kommer
tilbake: ”Vii…..” -”Jeg ser deg gutt”!
ljomer det i øret mitt fra kort hold. Jeg
kjemper mot å se opp. Skotter til side:
Et par beksømstøvlær, sportsstømper
og kanten av en grå knickers. ”Sekke
dei… aldri settæ” Utbryter jeg åndeløst, låkker øya og teller til ti. Skotter
oppover brua og ser en mann med
beksømstøvlær, nikkers med min blå
randsel forsvinne oppover Markveien
mot Løkka. Godt levert Veslefrikk sier
han uten å snu seg. Jeg hadde fått mitt
dekknavn.
Fyyyy faaaan detta var noe for Lunta
Fortsettelse i biografiromanen:
”Hvordan Vi Vant Krigen”
Einar og Jeg.

Youngstorget 1943

mediamannen@gmail.com

foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv

I mellomtiden, et helt
annet sted i landet.

Torggatas utsendte er på oppdrag. Å
infiltrere det lokale næringsliv i en
liten kystkommune i en navnløs del av
landet. Det går som en lek. Hun kommer som en utenforstående. Aha, hun
er sikkert en ressurs. Henne kan vi
bruke. Vi lokker henne til å flytte hjem,
vi gir henne jobbtilbud og inviterer
henne på styremøter. Kanapeer og vin,
strategier for reiseliv og næringsutvikling legges frem og man lurer på hva
den utenforstående syns?
Hun lar seg nesten lure. Flytte hjem ja.
Kanskje det? Tjene gode penger og bli
portrettert i lokalavisa. Men noe drar i
henne. Hva er det? Ja. Torggata. Torggata skriker, over fjell, gjennom høyspentledninger, over ferjeoverganger
og lange broer, helt ut til dette lille
tettstedet med størst tetthet av milliardærer og millionærer i landet.
Hun er langt unna Taxi og Caca og
Kebab Street. Her heter utestedene
"Stormen" og "Admiralen", og en liten
øl koster 56 kroner. Dette er uholdbart, hun må bort. Hun finner et tegn.
Warning. It is time to urbanize your
lives. Takke seg til, tenker hun, og gjør
som Obstfelder.
Jeg må ned, bag den borteste blåne,
søndenfor de brede sletter, der hvor
hjerter slår, der hvor tusender hjerter
slår i kor.
Jeg iler til dalen, jeg gjemmer mig i kupéen. Hele natten pruster jernvognen,
lyner afsted i mulm og mørke, gjennem lange, dybe dale, over brede sletter. Næste aften står jeg på den
stenlagte gade. Der er ingen skog
længer, men huse og huse og vinduer,
ingen sus gjennem blade, men surren
af vogne, larm af utallige fødder.
Langt borte hører jeg et forfærdeligt
skrig. Hvem lider?
Jeg løber efter skriget. Og jeg hører ud
fra åbne vinduer en brølende røst:
"Forfærdes, I mænd og kvinder, I
rådne hen, Eders skiddenhed er værre
end øglers, Eders synder er utallige
som havets sand, - -"
For angst løber jeg videre. Jeg kommer forbi et hus, hvor der er mange
mennesker. Jeg ser dem sidde langs
væggene, de snakker ikke til hinanden,
de smiler ikke til hinanden.
Torggata. Hun er hjemme.
Louise Gade

Gad vite hvor man skal gå. Å bevege seg i urbane strøk er en egen
greie, gå på landeveien på grus
innover i skogen er alltid det mer
opprinnelige, suge inn naturen og
gå av veien for biler og ut i grøfta
og inn til blåbærlyngen, sette seg
på en stein og slappe av og ha en
utsikt, til fjell og fjord, gå på tur
over vidda, i Nordmarka, komme
ned til Oslo på ettermiddagen
med Holmenkollbanen fra Vettakollen og dale.
Dermed i gryta, der man ikke ser
land, der man ser fjell rundt, og
blokker og vet at Oslo har hovedtyngden av beboere oppover Groruddalen, der man tar T-banen fra
Oslo S og slikt.
Veitvedt, Vegtveidt, vi vil forsøke
å samle by og land og la frosken
suse.
Det er i skogen det skjer, ved sjøen,
ved vinduet, det er i farger man kan
uttrykke seg, i grønt, skog, trær, bunn,
bekker, elver, fosser, floder, Namsen
er min flod, nedover Namdalen til
Namsos, Norges flod, og der er laks, og
vi driver ikke lakseoppdrett, vi fisker, i
rørt vann.
Nei, det å sette perspektiv på den urbane opplevelsen, den rurale opplevelsen, ved nynorsk også og dialekt og
Møre og Romsdal videre i dette teamet
snakker fuglene.
Ender, bukta og begge endene, i
Akerselva, mus og rotter, vi rotter oss
sammen til fest og går tur langs elva og
får naturen inn på den måten i eventyret Torggata.
Opp til Stilla, denne Lethe, glemselens
elv, der man kan lauge seg og renske
opp.

Skogen. Det skal settes opp en
skog i Torggata helga 18.-20. januar, som en stengning av gata for
å lage mer eventyrlige forhold.
Eventyrblanding kan man kjøpe på
Narvesen, videre er det Askeladden og de gode hjelperne som har
fått til dette, Lokal Agenda 21 og
Natur og Ungdom og andre mer
eventyrlige skikkelser, en orienteringsløper for eksempel.
Næringslivet forberedes på gode
tider.

- Grav din egen grøft,
Torggata! (R.I.P. anm.)
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Følgende monolog slo nylig ned (i flg.
vår kilde) på en pubgjest et sted i dokø:

- Hææii, døø! .. Torggataa!! ...
Skjeeeraa ..?.. Skarr’u elle skakke’ru dass’n? Samma faan får’u
se å kåmme’rei ut av Torggataland og dokø’n min. Skjønn at
noen av oss faktisk må lette blæra
si ’a, ditt skeive mugg i Torggata.
Stå sånn å, ja..jaa..jaaa.., ja,
du..d.ddd.dddu flørter med bøddel’n når når når dd d når du vimser sånn på dd.ddid.dididissa
traktene as.. Men ok, gå på dass
du, ehh.. HA HA Torggata.

Sitatet, som vi her gjenngir fritt fra vår
kilde, etter et påstått rykte, sammensatt av en fast, lokalt pålitelig kilde,
traff oss i Torggata Blad i magan som
ei sinna rotte, innesperra i et forpult
svett ventilasjonsrør på 7/11.

Når vi altså engang, iflg. vår kilde, andres og mange-mange flere kilder,
pluss massevis av folk vi kunne ha
snakka med, elsker å kjenne gata skli
fritt ut av alle sammenhenger , elsker å
akseptere hvert molekyls individuelle
omsorgsbehov som den enestående
begivenheten det for det er (som du
bl.a nå pleier med ditt ukritiske bla’konsum. Gratulerer, forstoppelsesfri
z-on-e(uredd anm.)), så skal ikke dèt
væra greit, bare fordi dem skjønner
drit. Den tolmodige terning-tilbeder
skal på liv og ære skape ego’ ditt til bildet av drit, istednfor ditt enorme ego?
Nei, faen ..heller.. sex-i-kanta over
sekskanta.
-”Hold rett i rattet, ikke snu kassetten,
hysj hysj hysj.. Snart må vi ratt advare
imot å gi de mest nedkjørte rusavhengige forskudd når de bringer varene dine hjem fra butikken for deg.
-“Fy fy, og dessuten er porno greit så
lenge silikon ikke er tema, og alle som
har oppholdstillatelse ler imens dem
puler.

– Så ta labben min også, da, sier du
(sjøl skriver jeg med knærne) av lat
vane før det er èn labb mindre igjen av
deg. Det er greit sålenge man har fire
fingre til bowlinga, men har man mista
en labb går det raskt utfor. Det er også
strenge regler for hva man har lov til å
benytte av hjelpemidler i de største
mesterskapene. Mange finaler tillater
for eksempel ikke utøvere som har
kvalifisert seg da en utmattende kvalifiserungs-runde anses som idioti.
(Red.anm.)
Hold heller labben for seg selv og konsentrer om siste servering. Unntaket
altså: Rekk for all del opp hånda for en

runde til. Redd for å miste stilen,
havne på gata? Slapp av: -Det ingen
skam å si man er lam. (Unngå griselam. Det prates om en stygg episode en
“helt vanlig” tirsdag som skal ha kulminert i nok en bakgårds-amputasjon.)
Blir bowlinga lettere når man har egen
bane, sender tre kuler i slengen og stadig mener noe man må hurtigkoke
sammen. Sjøl? Er tre kuler lettere enn
èn?
- I Torggata heller!Gi meg èn iskald
Coca, er du grei! Én kald knuse-Cola,
med den korka-stemmen den måtte
ha.

Så tilbake til “Mr. ha ha Torggata”,
som skal ha lira av seg denne, sikkert
på vegne av en hel bydel, stigmatiserende fornærmelse; -Ditt kryp!
Kilden vår omtaler “Mr. ha ha Torggata” som en hverdags-turist i en nesten kjapp dass-kø et sted langt østpå
(fra Vaterlandsbrua, over Grønlandsleiret, opp Åkerbergveien, nesten opp
til Galgeberg har vært nevnt, uten at vi
pt tør utpeke noen bestemt kø. Men
det er på det rene at det kan dreie seg
om Botsen Pub, øverst i Åkerbergveien, såå.. (Åket.(red anm.).

Motivet er ihvertfall klart som Eldorado: -Enden av Botsens, eller ¨Åket¨,
som vi velger å kalle plassen, nærmest
håpløse adresse. Navnet slutter med,
eller ender opp’i, veien. Torggata
HAR ENDER I elva. En annen liga. En
liga hvor man ikke lar seg pille på nesa
uten at det synes.
Fornærmelsen belyser bare mangfoldet i Torggata. Men siden det kanskje
også dreier seg om en klønete lekkasje,
og at de der østpå har som mål å infiltrere, undertrykke og begrave Torggatas fripresse, kan vi bare be til alle våre
”løse fugler” (ja, det er deg, vakre
leser) om at du slipper taket i alt du
har valgt med hånda fremfor å rope -

Nææiii!, -Ståpp, føkkit! Er’u helt Galgeberg, eller hva ær’e?

Så har du lært å lese er det bare å finne
på noe å skrike. Og har du klart å karre
deg helt hit i tro på en opplysende
ende så beklager. Glem det. Men rykk
gjerne tilbake til start, hvis du er Torggata. Motta 2000 labb-klapp på skuldra, og pass deg for Åke’ fra Galgeberg.
kj

Kald stemme

Frøken, ser De der borte? Der på veggen? Ved radiatoren? Bildet av akvariet? Ikke det. Så De ser ikke det
bildet? Trist. For det gjør ikke jeg heller.
Jeg leter etter folk som ser det jeg ikke
ser. Håper hele tiden å finne noen. Før
i tiden fant man alltid noen, vær du
sikker.
Apropos finne, jeg er ikke svenske,
ikke i det hele tatt, om noen skulle tro
det, videre er jeg i fengsel hele tiden,
mitt eget fengsel, det er det.
Da leter jeg etter folk med forskjellig
syn på saker og ting, gir meg ikke.

Butikk

F.U.K.

FUK, Foren Unge Kunstnere, er et studio- og atelier-fellesskap under oppbygging i Torggata 28. Der bygges det
durabelig for tida, vi møter tre interessenter, Steinar Krogstad, Halvor Valle
og Ingvild Hammer som smiler fra øre
til øre og har store vyer.

Hm. Foren unge kunstnere i skomakergata her var det gamle håndverkerbedrifter i alle bakgårdene, bakgård 1
og bakgård 2 og utsalgsrom mot gata
der de kom med hest og vogn og greier
fra fjern og nær i begynnelsen her bygges studio for produksjon av ditten og
datten og du kan bestille på nett.
FUK tar mål av seg til å bli størst i sin
bransje sier Krogstad og Valle og
Hammer med et smil på lur for det sier
jo alle, akkurat som Torggata Blad tar
mål av seg å bli den mest siterte avisa
i Norge, på sikt, som det så fint heter.
FUK er i gang og trenger medhjelpere
og støtte og har en nettside
www.forenungekunstnere.com som på
bildet her og har en adresse og det
med besøksadresse og nettadresse og
postadresse.
“Lokalenes størrelse ligger på 253 m2.
Ca 197,41 m2 er atelier og fotostudio
og resten er studio/øvingslokale, kontrollrom/lydproduksjons-verksted.”
Her kommer Hammer studio med
Krogstad og Hammer, og altså størst
plass til atelierer

Butikker her er det fortsatt mange av
og noen kommer og går og andre er
etablert her via lang tids oppbygging,
det samme gjelder kafeer og restauranter. En butikk kan ble nedlagt, det
er opplagt, av forskjellige grunner,
med gågate blir det nye utfordringer
og hvem tar dette, fleksibilitet er nok
det viktigste. Nye tider krever nye løsninger.
Butikk, butikkhelvetet, varemagasinet,
et magasin som varer, vi ser rundt i
gata og sveiper og finner en del steder
nye og gamle og det er en diversifitet i
opplegget her det er til og med konditori her og klesbutikker og i det hele
tatt på hjørnet kommer nye ting, vi vil
forholde oss til den virkeligheten som
er der Narvesen troner midt i den nye
gågata, et sentrum.
Johan Bertrand Narve Louis Narvesen (født 29. april 1860 i Brunlanes
ved Larvik, død 7. mars 1939)
Grunnleggeren av Narvesens kioskkompani fra 1894, 1. januar.
Narvesen er vel regna som en av
Norges mest ukompliserte bedrifter,
det er nesten blitt slik at på norsk er
Narvesen synonymt med kiosk, hvertfall inntil det siste der flere aktører har
vunnet markedsandeler.
7-eleven: “The company has its origins in 1927 in Dallas, Texas, USA,”
er på verdensbasis faktisk større enn
McDonalds og er nå japansk eid.
Deli de Luca: “Deli de Luca ble
startet i 2003 av Adriano Capoferro,
tidligere detaljdirektør i 7-Eleven,
sammen med kolleger i 7-Eleven.”
Deli de Luca er altså norsk, ifølge wikipedia.
Skoringen: “Skoringen er en skokjede med 190 forretninger i Danmark
og Norge.”
Dette til opplysning, det er mye kjeder
her.
Guldbransen Glassmagasin har
ikke nettside.
Kafeene er også butikker med et spesielt vareinnhold og tilbud til de ansatte og hva for frynsegoder får
bartendere, jo de kan skaffe seg nettverk.
Hvem er organisert i Norsk hotellog restaurantarbeiderforbund?
Neppe mange.
“Gjennom en smertefull prosess ble
Norsk Hotell- og restaurantarbeiderforbund stiftet i 1931 og medlem av
Landsorganisasjonen i Norge fra året
etter “

Interiør, de indre gemakker, merkelig
dette her, slik så det ikke ut for to
dager siden, spørsmålet på quiz er:
Hvor er dette?
Dersom man virkelig kommer seg innafor kan man oppleve slikt, dette er fra
et slott og de som eier dette kan
komme til å skrive historie der Reitangruppen eier Narvesen og 7-Eleven.
Videre om eierforhold og leieforhold
og bedrifter i gata, neste nummer
planlegges ut fra Youngstorget på bakgrunn av all historie som ligger i veggene der, arbeidskamper og masse
mas.
Vi strukturerer dette og tar for oss en
viktig bedrift i gata som heter LO som
er forkortelse for Landsorganisasjonen og det må man vite hva er, på
samme måte som Fellesforbundet.
Hvorfor det.
Landsorganisasjonen er den norske
fag-organisasjonen, der arbeiderne organiserte seg for å få bedre betalt for
sitt arbeid, under kapitalismen, der de
som eide kunne bruke folk til eget forgodbefinnende, men det ville ikke folk
lenger finne seg i.
De med mange penger får ofte lyst til å
skaffe seg enda flere penger, og bruker
penger som lokkemiddel til å få folk til
å jobbe for seg.
Brunt.
Brune kafeer er noe ganske så forskjellig, skikkelig brune kafeer finner
man på stående fot ikke i gata, en nybrun, Cacadou, videre en som seg hør
og bør brun, som café Sara, litt brunt
dette, Café Sør er ikke brun, heller ikke
Elité, videre er det kaffebarer, mot
gata.
People’s, er ikke brun, men har et snev
av brunhet i seg, utenfor Sentrum
scene, der skjer det ting som etterhvert
blir nærmere referert.
Mono går ikke inn under klassifiseringen brun eler ikke brun.
Internasjonalen pub er Internasjonalen pub, Fyret er Fyret, og så videre.
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Future time

Torggata om 200 år, tenk på å se fremover, viktig. Nei, det er i morra og videre og om ti år og videre, vi
planlegger for mye uten å tenke på
fleksibilitet. Laserskriveren er kommet
for å bli, mobiltelefonen, ting har tatt
andre veier enn det tidlige sci-fiforfatter tenkte, det er fint. Teknologien til bruk til kommunikasjon.
Når dette ses, er det spennende, da er
makta undergravd, tilfeldigvis, vi kan
snakke sammen over grenser og trives.
Jaget etter samhørighet er det som er.
Beep beep! Det er gågate som gjelder
nå, det er noe ganske annet, menneskene er fortsatt i sentrum, teknologien
er til bruk.
Faktisk bruker vi det som er vunnet,
lar oss ikke bruke av det. Redskaper,
bare nye redskaper, som spaden og
gravemaskinen, ikke verre.
Og avisen, og andre mennesker, det
funker.
Fremtiden er ikke for fjortiser, for å si
det sånn.

I fremtiden blir det gågate, vanskelig å
tenke seg, før det skjer. Men man kan
forsøke, se det for seg, tenke seg gata
uten biler, helt uten biler, først som en
test, jeg går i midten av gata og tror.
Fremtiden kommer før du aner, sies
det, det fins flere mulige scenarioer.
Alltid. Man kan påvirke.
Utviklingen går ikke sin gang.

Hvordan ting utvikler seg, gjenstår å
se. Det er klart. Hva skjer på hjørnet
av Osterhausgata, Torggata 28, det
står tomt nå, interessant for det har
stått tomt en tid.
Interessant, et utgangspunkt, for lyst,
et tomt butikklokale, for en tomt! Med
bra belysning og tilgang.
Videre, ved siden av, vet man ikke hva
som skjer, nr. 26, nr. 24 er TT, nr 22
Narvesen.

Hvor blir det uteservering? Hvem tenker mest gågate?
Vi vil oppfordre alle til å prosjektere
ting.
Selv kunne vi tenke oss å ha kontor i
gata. Med fast arbeidstid og en stab og
åpningstid, et service-sted for folk
flest.
Torggata Blad trenger spalter og spaltister, spaltelangs kan man lese andre
aviser og magasiner og bøker når det
trengs og være opplyst om det som
foregår.
Vi trenger opplysning om beboerne i
gata og butikkene, sjappene, Off Torggata er også etterhvert interessant.
Men det er i Torggata det foregår, det
meste.
Der vi i forrige nummer etterlyste folkemeningen om det sureste stedet i
gata, fikk vi inn 2 forslag, det ene var
Tiger Tiger, det andre Mucho Mas,
begge gode forslag

synsvidde.
Trist, hun er her, men ikke, en merkelig stemning, jeg vet når hun er i nærheten, tolket ikke min følelse rett, blir
sittende og skravle med en eller annen
en stund der hun går på do bak meg og
hilser.

Hvor hva er. Hva er dette. Hvem er
ikke her. Kan man tenke seg dette som
en fremtid. En fortid. Bergen? Vått og
kaldt, nei, dette er ikke noen steder
man vet om i øyeblikket, derav bildet.
Huff. Da skal man vel slappe mer av.
Jamen, dette er meg, men ikke deg,
dette er feil sted, hvorfor er dette riktig
sted, derfor at du ikke vet hvor det er,
at det gir et nytt perspektiv til gata, til
Oslo, dette er merkelig.
Svunnen tid.
I og for seg levde jeg før. Også da. Da
jeg levde før, var jeg annerledes. Husk
det, det er viktig, at det var en tid før
nå. Men det er nå det skjer, alltid er
det slik, nå, da kan man ha tilbakeblikk, se tilbake, på før, men før nå var
en annen tid.
Tida før blir lett borte, tida før i dag
var en gang før i tida, hvordan fortiden
spiller inn i dag, er spennende. Man er
hele tida et produkt av sin fortid, dermed fremtiden, fra nå. Merkelig sak,
der Trude Instumyhr stadig kommer
til meg i drømme, jeg blir ikke kvitt
henne, no way, hun bare er.
Jeg lunter rundt, hun er på vei ned
Markveien, til Eventyrbrua, vralter
som hun pleier dit og går over på natta
og blir bare større og større for meg
der hun overtar stemningen og settingen inn i Torggata og er.
Hun setter seg på café Sara og bestiller
en kebab og trenger å roe seg litt, for
hun opplever veldig mye nå, av en eller
annen grunn, få satt stemninga litt
ned, komme til seg selv, bli rolig, ser
rundt seg, på alle menneskene, der
dette stedet er tøft, syns hun, der det
alltid er fullt på kvelden og hun suger
inntrykk.
Vet hun hva hun vil, neppe, vet jeg hva
hun vil, neppe det heller, der hun vil

ha seg en øl etter maten og sitter og
nipper og snakker ikke.
Ser man at man ser. Ser hun seg selv.
Nei, det er problemet for folk, alltid,
man ser bare andre. Hun ser de andre.
Greit, det. De som snakker om været,
om jobben, det er hennes utsiktspunkt.
Resten er greit. Rett og slett. Jeg snakker.
Utenfor døren er det rolig. Alt virker
greit. Men folk går forbi her og snakker sammen på vei et eller annet sted,
her og der, hva skjer.
Hun går ut og tar en røyk, ser seg om,
denne gata er denne gata, og dette er
et veikryss, biler kjører opp og ned,
buss, to busser, i rute, 34 og 54, tilsvarende går de, jeg er i midt, tenker hun
tar seg ut, og sier ikke noe.
Hun ser en politibil sveipe sakte forbi,
på den andre side av gata. Videre i
rykk og napp går folk, gjenger, mange,
få, enslige, frem og tilbake, trafikk,
noen biler, der hun går inn igjen,
stumper røyken, ser seg om, til baren,
der det serveres kvikt, effektivt, profft,
matretter bæres dit de skal, kjempekjapt, tøft.
Der hun blir var en samtale på nabobordet, der hun ser dette som skjer,
noen begynner å krangle, i det stille,
det stiger, hun orker ikke dette, får
ikke fred, spiser opp og betaler og går,
bortover, øde, rimelig øde, setter seg i
en krok på Cacadou for seg selv, hjørnet Osterhausgata, tenker, ser, hva.
Hva søkes, en ro, som hun ikke har, en
ynde, som ikke fins, kontakt, til folk,
på rolig basis, der hun bestiller en øl i
krampe ved baren og sitter der rolig
etpar strakser før det bærer bort i hjørnet igjen for kontemplasjon, der jeg
kommer inn døra og værer et eller
annet nytt men hun er ikke innenfor

Nei, beklager at jeg møtte deg, at jeg
ikke så deg, hun hopper inn til meg
ved baren, smiler, tydelig noe full, vi
prater om vær og vind og resten av
puben fins ikke. For en stund.
Det som er annerledes, det som er
nytt, denne min fascinasjonsfigur
Trude Instumyhr sitter her og ser på
meg og hva skjera.
Nei, du vet..., jeg vet virkelig ikke, et
eller annet skjer, et eller annet merkelig, ubestemt, der hun virker forsyne
meg rolig et øyeblikk og tar meg fatt og
spør meg hva jeg har med det.
Skal vi gå en tur? Næhei, jeg drar på
det, promenere i Torggata arm i arm
fram og tilbake midt på natta bare for
å få frisk luft, se, gå til nærmeste minibank på Youngstorget ved postkontoret og observere og trykke seg til café
Sør og Mono hvor det muligens er kø
utafor og bade i gågate og se, skjelve,
for hva skjer, nei, vi kan tenke oss en
slik tur, men vi kan utføre den også, på
måfå lander vi der vi er som før og
kommer bare ikke videre.
Hun sipper, er bestemt, er hun narkoman, hva er hun, har hun tungt for det,
eller hva er det, hva har hun fått for
seg nå, av dritt, er hun sint på meg.
Jeg setter i en sur mine, et drittblikk,
er inni meg selv og vet bare at en øl til
og vi drikker og sier ikke så mye og går
ut for en sigg i blåst og holder leven.
Nei, krangle med henne er det verste
jeg veit men det må visst til nå.
BW
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Originale

Hvordan det var før, hvordan det er
nå, hvordan det blir, merkevaren
Torggata Originale vil snart komme,
på et dertil egnet sted, The Origins of
Torggata blir et mesterverk i 5 bind,
må man regne med.
Gata er nå under forandring, det fins
et hjørnelokale som før så sånn ut

Prøvestengning

Det blir prøvestengning av del 2 av
Torggata i området mellom Bernt
Ankers gate og Osterhausgata helga
18.-20. januar.
Det er forslag til bystyret om prøvestengning av gata i 2 år fra våren.
Deretter skal resultatene evalueres og
det skal foretas en mer nøye forberedelse til varig gågate i Torggata hele
veien.
Forlslaget innebærer av Calmeyergata får 2-veis-traff.
Tid og dato for stunt: Fra kl.
1900 18. januar til kl. 1600 20.
januar 2008
Som man ser på bildet under vil man
altså plassere en mengde juletrær i
delen fra Osterhausgata og bortover,
og legge på snø.

Prøver man å stenge en gate, er det
ikke dermed prøvestengning, en prøvesprengning får man tro er noe ganske annet, men dette sprenger grenser
og vaner.
Mannen i gata, hva vil han tro? Mene?
Det sies at mannen i gata blir alltid
overkjørt, men det skjer ikke da så lett
når biler ikke har adgang. Det blir dermed en fordel for folkemeningen og
meningsdannelsen, at vi som vanker i
gata kan påvirke det som skjer, det kan
være rimelig angstskapende, for å si
det slik, for noen hver, settingen forandres.
Man kan begynne å se på helheten,
hva ønsker vi å få inn her, i gata som
ikke har alt? Bokhandel, for eksempel,
det er det ikke her. Flere forlsag mottas med takk.
Matematikken i dette er nå én ting,
praksis er som kjent noe ganske annet,
Reclaim the streets er en gammel bevegelse som her nå kommer til heder
og verdighet, gata til folket og Gatas
Parlament spiller, i full mundur og vi
bruker også det gamle slagordet “Ta
natta tilbake!”, der man bør kunne ferdes i byens gater like trygt som på ens
eget stuegulv alltid.

Hva skjer her. Skjera? Vi vet ikke, vi vil
undersøke, søke om vi kan påvirke,
fylle gata med innhold og dette lokalet
med innhold.
En næring for folket er det vi ønsker
oss, med gågate får grønnsakssjappa
her bedre vilkår og grønnsakene vil
ikke lenger drukne i eksos.

Torggata sender sin flyt helt til Drammen
her kan man komme ren
gata er god for en mengde butikker
gata som er så pen.
Her titter måkene fram utpå natta
her kan man virke
til trikken kommer om morran
et hestehode foran
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