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Torggata sett fra Torshov
Nei, det er absolutt mulig dette
her, å betrakte ting i erindringen, en sommerdag, en sen
høstdag, fra et mangfold av
perspektiver, bildet av gata, fra
utenfor. Off Torggata.
Hva folk mener om Torggata,
kan være så ymse, folk som er
kjent i Torggata sier nødvendigvis ikke så mye om det, folk
som bor der vil for det meste
værra i fred, som det heter på
godt norsk.
På Thorshov mener de mangt
og meget, som på Vålerenga og
på Stovner, man mener stort
sett noe i Norge om ting man
ikke har noe greie på.

En innsidereportasje
Der man sitter på et herværende
utested og skriver og beskriver
det som skjer ved en disk der
man skal være mest mulig diskret og ugjenkjennelig og be om
lov til å si hva man mener uten å
si det direkte og de som seinere
kan finne ut hvor dette er fra,
kan få en femmer.
Hvor mye koster en tier? Nei,
vet da faen, det koster meg noe
å tjene en tier, rett og slett, kanskje mye mer helse enn en tier
er verdt, eller jobben er verdt,
slike spørsmål er alltid gjenstand for en nøye vurdering.
Hvor mye koster en bil.
En norsk kunstner har sagt at
maleriene hans koster en bil.
Hva slags bil, Trabant? Et vrak,
eller mener han at man må ha
bil for å frakte maleriene hans?
Tja, vi vet ikke i skrivende øyeblikk, men dette kunstnummeret av Torggata Blad,

Men ellers har de det bra, sett
fra sitt eget ståsted, der de befolker gata og ses der selv om
de bare er der en gang i
mellom og får inntrykk. Greit
nok. Hva de senere forteller er
avhengig av omgivelsene,
hvem de forteller dette til, selvfølgelig, nei, har du egentlig
vært her, eller har du bare kastet et blikk her, som på TV, hva
vet du egentlig, fritt fram, det
er tid for å intervjue folk, for
gata åpenbarer hele tiden helt
nye sider, som enhver annen
gate, nei, det er nytt som skjer
her, var du her i går, er det
uten betydning, for i dag er det
noe helt annet.
(sign)

(forts. neste side)

Det sureste stedet i gata
konkurranse

Da Torggata Blad for tiden
baserer seg på rykter, på den
alminnelige mening, i en oppbyggingsfase, ber vi leserne
sende inn sine vurderinger av
hvilket utested som er verst
her, med en kort begrunnelse.
Vinnerne blir verken tilskrevet
eller offentliggjort.

vil ta for oss kunstnere i gata i
fortid og nåtid, der vi sitter på
utestedet Elité i gågata der
Dampkjøkkenet var før i tiden
og videre forberede folk på det
faktum at dikteren Per Sivle
tok livet av seg på Torggata
Bad i 1904, Dampkjøkkenet er
beskrevet i Arne Garborgs
roman Bondestudentar fra
1885, der helten Daniel Braut
sultet og gikk på Dampen for å
skaffe seg billig mat.
Nå heter det altså her Elite, og
det kan jo brukes til å spekuleres på, tiden som forandrer
seg, at alle gode kunstnere er
døde kunstnere, jfr. van Gogh,
som ikke solgte et bilde.
Maleri.
Folk må stort sett drepe kunstnerne først, før de kan vurdere
kunstverket objektivt og eventuelt kjøpe det.
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Saus
Helt skal man ikke være med,
heller ikke mot, men heller
ikke midt mellom, i denne
byen som friker så det holder,
av en eller annen grunn, som
man ikke uten videre forstår,
det er trist at byen ikke henger
sammen.
Hva skal man så gjøre med det,
nei, slapp av, kan man si, men
det er ille dette.
Dermed må man gjøre noe.

Hva da. Med utgangspunkt i
denne avisa kan det vel la seg
gjøre å føle seg fram, til dåd.
Ja ja. Ta tak, der det er mulig,
vi ser på eiendomsforholdene i
gata, det som skjer av forretninger, av enhver art, går journalistisk empatisk til verks og
blir kjent med mennesker, der
det lar seg gjøre.

Cacadou quiz
Det skjer at det som er greia er
å vite hva denne låta er, som
spilles over anlegget, klokka
19.48. Alle mener noe om dette
her, denne musikken, og likes
and dislikes er meget sterkt
fremtredende i lokalet, som
sportseporter er Torggata
Blads utsendte ikke perfekt
som utøver her, så man sitter
for seg selv innadvendt og tror
at dette er Olymic Games, det
er som å sitte med fotballdrakt
og se Norges kamper i EM-kvalifiseringa nå, snart mot Tyrkia, hvem går av med seieren
her, det er tilfeldige lag og godt
trente team over mange lange
år hjemme hos seg selv med
platespilleren eller stereoanlegget, nachspiel, og greier,
croupier snakker om låt nummer tre som er tilbake til den
vanskelige puberteten, som
han sier, det er en interessant
forsnakkelse, egentlig vil vi ta
for oss dette her, for hvem var
dette vanskelig for, kanskje
han selv, eller kanskje han har
lest det i en bok, eller han
snakker ironisk.
Folk er ytterst ivrige, og følger
med, og croupier, men det er
interessant her å studere folks
klesdrakter, de er gule og rød
og grønne, og dette er også et
moteshow som all idrett er.
Nei, vi snakker ikke mye sammen nå, det er som eksamen
på Blindern, i ex phil og greier,
og folk snakker låt 6, kåt sex,
og vi gjetter på at dette må
være noe skikkelig kult, noe
skotsk-irsk.
Teamene går sammen og kukkelurer noe helt forferdelig, det
er som de virkelig går inn for
dette og syns det er meget inspirerende, det er virkelig slik
at nummer sju er noe som er
kjent for meg, som ikke er fagmann på området, men det er
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det det dreier seg om at her i
faget er poenget å komme fram
til en karaokeløsning på problemet, selv er jeg interessert i
melodien, og det kunstneriske
bak, ikke hvilken pianist som
har laga denne spillingen av
originalkomposisjonen. Låt
nummer 8.
Hva skal man si om denne låta,
jeg tror at en kunsanmeldelse
av hele saken mer her er på sin
plass, ikke en greie på hvem
som er det beste laget, nei,
drittsekk, dette må forstås mer
som en kunstperformance, der
DJ beretter om ting han hun
har hørt på en del ganger og
bør ut til folket.
Så en vurdering av le croupier,
som tror det å vite er greia, i
stedet for å bli inspirert, what
the fuck.
Nei, dette er en sak mellom
folk at det å vite, prestere, er
en nerve i vår tids kultur, der
den som vet er heltens trivelige
trivia.

Spissrot Gjennom
Torggata
(A Teaser.)

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 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. Langkragh uten
kolbe, ble stappa ned i sekken til
pappa. Surra med et gammalt laken
og stilt 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. Mye
pengær
Toget fra Larvik på smalspora bane
humper seg til Oslo Vestbane med
slingrende nervøsitet. Hvem er konduktør i dag; Fritz eller Ola. NSB eller
ZZ?
Urban sitter rett overfor meg på de
på 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 zz. Først totur etter kodene og så et skudd i panna. Det visste jo jeg da ikke og lurte på: ”Åffer
ærru nærvøs
pappa?”. Min blytunge ransel står
ved min venstre side, inn mot vinduet, mot kjøreretning. Magnus venter
på Vestbanen med kolbene i kofferteller ”stokken” som de åsså kaltes.
Forts: neste nummer: ”Vi ser dere
hele tiden. Dere ser aldrig oss. Har
aldrig sett oss”
Peter Lindholm
mediamannen@gmail.com

Fra en sidegate
Det er greit å se Torggata fra
siden, fra bak, der du ikke ser
folk skikkelig, en pub i en
tverrgate, noe som er det
samme som sidegate, hvorfor
det egentlig, parallellgate er
noe annet, det er Møllergata og
Storgata, primært, kartet ses
tydelig der man måtte ha interesse for det.
Disse 90 gradersgatene, er det
mange av, de hører med i vårt
område, halvveis inn i gata omtrent, det er konseptet.
Der vi ser utover, her på bildet
til Storgata, dette er Pløens
gate, her ligger Mono, som vi
skal omtale nærmere og vise
arrangementer fra.

Gratis
Klart lufta er gratis, fortsatt, på
denne måten har vi den felles,
men det er noe der, at vi puster
ut også, i samme luft, alle vi
som går her, hoj!
Lufta er for alle, sier barna,
vannet også, men ellers koster
ting, rett og slett, øl er det ikke.
Sushi er ikke gratis, eller thaimat, tja, for de som jobber der,
vi vet det.
mest av alt går vi på som en
vill okse og ser for oss en tegning av en løve som er norsk
og hvit som en isbjørn på
sprit og hva betyr det at ingen
kan snakke sammen i fylla
her lenger, eller når kan man
det, kanskje på nachspiel.
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Gata som går bort og vekk
utenfor synsvidde gjennom de
fleste mankoer på blikk til
Torggata der man slutter å
interessere seg for den og er på
vei til noe ganske annet,
Youngsgate ned til trikken, for
eksempel, innom en kiosk og
vente på en eller annen østgående eller vestgående doning,
der det på folkemunne heter
Gunerius.
Oppover, samme gaten, oppover forbi Youngstorget, bratt
bakke, et helt annet landskap,
annen verden, forbi folkets hus
og opp.

Demo
Her om dagen var det demo i
gata, som gikk fra Jernbanetorget for et bedre bymiljø, vår
innskrenkede medarbeider tok
seg ikke tid til å være til stede,
men hørte litt fra folk som
hadde vært med og det hadde
kommet masse folk, til møte i
hjørnet på Youngstorget.

Galleri
Hjørdis Kurås Art.
at Sound of Mu i 10 dager nå
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Mussikklivet i gata

På utstilling fra sidelinja, se ut
som noe som funker, se ut på
de som funker, der går både
Barbie og Ken og det som verre
er, men det er merkelig og i det
hele tatt smart her og der og de
nye butikkene i de to delene
forandrer stemningen etter
som de kommer der dette her
på bildet kan være utenfor hva
du vil eller en frisørsalong eller
en miljøvernsjappe eller spesialbutikk for shampoo og sushi
med øl i stua.

Fisketur
Torggata er et sted å fiske, for
en del folk, fisker i rørt vann,
kalde fisker gråter ikke, det er
fisk å få her, både ørret og laks,
ikke minst karpe diem, i akerselva, men det dreier seg videre
om å sanke opplysninger om
venner, hva de driver med for
tida, og høre nytt, som man
gjorde på brygga i gamle dager
da båten kom, gamle dampen,
men ellers er det fiskebutikk
her, som snart vil bli nærmere
beskrevet.

Da Torggata er en rimelig kjip gate å gå i til og fra
konsert, er det en del steder som må ta belastningen som før og etter konsert-sted, vorspiel og
nachspiel fra herrann og derran, der duran duran og
alle gode folk har spelt på de herværende spell-steder i nærleiken.
Sleiken er satt kraftig på plass og man minnes SivleElvis som er en mytisk kraft i verden der Per Sivle er
på kroken litt lenger uti blekka og skrev Berre ein
hund som ble til Nothing but a hound dog omvendt,
men Per Sivle og Elvis er tvillinger på den måten at
de begge ble født med død tvillingbror.
Ett fett, essensielt sett, men fett nok, til å begrave
denne hunden hot dog som bare spises i Bergen.
Her er et band som øver i gata, Enmesher, videre
har vi Torgatas
Parlament her,
og flere kan
komme i denne
blekkas søkelys etterhvert.
Musikk her og
der
og
på
Mono, nei, skal
vi
beskrive
gata som musikk, som et totem i Oslo, der det klassiske er folk
som går frem og tilbake med gittar på ryggen, det
har blitt borte en del hifi-sjapper i gata, tillike en fiskeforretning, kefir, hvor kan man få kjøpt kefir, det
er vel muligens en kolonial borte ved Clas Ohlson,
og så videre, vi rammer dette merkverdig inn.
En platesjappe fins i Torggata gamle bad, Big Dipper,
den lå før i del to, mot Hausmannsgate, videre er
Elvis her i ånden, Sivle, med en rekke kjente låter på
Cacadou quiz, man tåler en del
av finurligheter, selv
om de fleste ikke vil
forstå dette. nei,
sakte men sikkert
gjennom dette bråket som ikke minst
bilene står til ansvar
for, det vises til forslag om å lage hele
gata til gågate, selvfølgelig vil vi sjekke ut dette mer
etterhvert, lokale DJ’s er av ymse slag og karakter,
på puber langs veibanen, her er det mye snacks å
hente.

exxxxxxxxqqqqhhqqqwwwwxxwwrererererett

Gentrifikasjonsnytt

Torggata Blads utsendte medarbeider har satt seg fore å
kartlegge den grandiose opprustninga av gata. Vi vil følge
utviklingen med argus-øyne,
og venter i spenning på hvert
tilskudd av nye og flotte butikker.
Vi begynner vår lille turne nedover Torggata ved Stortorget.
Her troner en tre etasjes H&M
som selve inngangsporten til
gågata, og videre følger praktiske og festlige butikker som
Nille, Love Your Kitchen, Kid
Interiør, Kids lille kloning
Hemtex, og månedens utvalgte
objekt, Gina Tricot. Vår utsendte blir nærmest hypnotisert av det feiende flotte
inngangspartiet til den svenske
kjedebutikken. Tør jeg gå inn?
Jeg er da profesjonell, tenker
jeg. Et oppdrag er et oppdrag.
Jeg børster støvet av min
gamle sportsjakke og stiger inn
i herligheten. Interiøret er like
lekkert som de velpleide ekspeditrisene. Hvite fliser på gulvene; skinnende rene, og svarte
detaljer på veggene. Det føles
som Milano.
Dette må da koste flesk, tenker
jeg. Men dengang ei. En hyggelig overraskelse! Prisene er jo
til å leve med. Faktisk har jeg
råd til ALLE plaggene i butikken. Her er jo noe for enhver
kvinne. Pønkejenter kan for
eksempel glede seg over lekkert blondeundertøy med hodeskalletrykk til spottpris.
Eventuelt kan de bøffe dem.

6

På butikkens hjemmesider kan
man lese at målet er å kunne
tilby kvinner moteplagg som er
så rimelige at vi skal kunne
handle så mye vi vil. Og så ofte
vi vil. Gjerne hver uke. Kolleksjonene byttes nemlig ut hver
eneste uke. Langt bak i hodet
ringer det noen bjeller. “Barnearbeid. Overforbruk. Fråtseri.
Dårlig kvalitet”.
Men vi lar tvilen komme Gina
Tricot til gode. Kjære lesere og
kjære Gina Tricot. Torggata
Blad ønsker butikken velkommen til gata vår. Og vi anbefaler alle kvinner som
er opptatt av mote, å kjøpe
klærne sine hos Gina Tricot.
Eller eventuelt bøffe. Hver uke.
Annerita Andal

Konsert, Mono

Selv om vi var inne på Mono og
overværte Jakobinarina fra
Island og sto ved baren og
drakk øl er det mange grunner
til å si at dette bandet har
framtiden for seg.

Mange overvar dette og virkelig flott var det.
Jeg selv tar av på det og sier at
dette er det nye David Bowie
og hva som helst
http://www.jakobinarina.com
Men beklager at en musikkjournalist liker et band.
Sorry.
Å være kritisk overlater vi til fienden.
Mono, 08.11.07

Avriven fugl
Dikteren Per Sivle skjøt
seg på Torggata Bad i
1904. Hvorfor.
En badeanstalt fra 1861, bygd
av Thorvald Meyer, svømmehall-bygningen kom 1931. For
100 år siden tok Sivle livet av
seg på Torggata Bad. Hva har
skjedd siden. Arvid Fidjestøl
har skrevet biografi om han i
år, 150-års-jubileum for hans
fødsel. Vi leser den. Får et innblikk i tida fram til hans død,
siste tiårene av 1800-tallet,
meget godt skrevet og opplysende.
Dette var en tid for det romantiske selvmord, Sivle gikk mer
og mer tilbake i seg selv og i
historien, fram mot det siste
«Gøym meg mor», der selvmordet var varsla så det holdt i
hans diktning hele tiden.
Man skulle prestere noe, så
skulle man dø, vist i det mest
kjente diktet Tord Foleson, fra
Stiklestad, 1030, der en fyr fikk
banesår og fikk gjort noe like
før han døde, satte kongens
merke i bakken, en stav med
flagg, symbol, noe sånt, planta
det rett i jorda, så det sto fast,
vaiet, i vind, så døde han, med
Sivles linje «Og merket det
stend, om mannen han
stupe'.»
Kong Olav den hellige symboliserte for Sivle her den nye tid,
mot det gamle ættesamfunnet,
som vel vant slaget, men kongens sak vant ettertida.
Mye tids-skifter i Oslo før århundreskiftet, folketallet ble
tredoblet 1850-1880, og videre
doblet til 200.000 år 1900.
Sivle ble med i bevegelsen som
førte til unionsoppløsningen
1905, døde året før, selvfølgelig, hadde gjort sitt, saka var
viktigere enn personen, hans
ringe person.
forts neste side

Dermed kan vi bruke dette til å
gå i egen fortid og gatas fortid,
der dagens gågate huset Christiania Dampkjøkken, inntil
2004, sånn sett i 150 år, her
gikk almuen og spiste, det sies
at dette var en modell for saka i
Ibsens drama En folkefiende,
der maleren Fritz Thaulow
hevdet at det ble servert bedervet mat der.
Bortenfor var Torggata folkebad, og vi aner en greie i området her øst sentrum, der
politilegen hadde kontor ikke
langt unna for Christian
Kroghs Albertine og Tukthuskvartalet sier en del.
Daniel Braut i Arne Garborgs
Bondestudentar gikk på Dampen, som det het, for å spise
billig, gamle dampen. Historie
nå. Nå heter stedet Elité.
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bondestudent, frikar, først
vestlandspietist, så selvmorder,
i en tid der bohemens ti bud
ble avsluttet med at Du skal ta
ditt eget liv.
Lite kommentert, så Per Sivle
var dikter og levde med tiden
som diktere gjør, tok opp i seg
alle retningene fra pietismen til
parlamentarismen til ateismen
til kommunismen, til bohemlivet.
For tiden er alltid det diktere
ernærer seg av.

Draum, fylking, Per Sivle skrev
romanen Streik, kalt Norges
første arbeider-roman.
Tiden, den gamle, gjennom
gata, der det nå er gågate, florerende, der ingen vet hvem
Per Sivle var, han fins ikke på
kartet lenger, men det er slikt
som ligger i veggene, denne
mannen født 1857, Voss, for å
gjøre en første tilnærming,
Anne Marte Archer Art

Tore Bjørn Skjølsvik, atelier
i gata, en som sender seg selv i
skulptur, som sanser mennesker, som helhetlig går på som
en kunstner skal.
Sier selv han han er i krysningspunktet mellom naturalisme, impresjonisme og
ekspresjonisme.
Det er umulig å forklare, det
bare er sånn, der vi snakker
med han der han holder til, i
gata, på gateplan, der det skjer,
hele tiden, hele sanselige interesserte stemningsfulle umulige
merkelige der språket ikke
strekker til og stopper.
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Kl 22.18
Vi hører en lyd, en sirene, det
er politibil, som kjører, fort,
vilt, øyensynlig på oppdrag.
Hva skjer. Den kjører gjennom
gata, hvor da, hvor kommer
den fra, lørdag natt. Bråk.
Bråk et eller annet sted av et
eller annet slag, dette er Norge.
Eller er det det. Kanskje dette
ikke er noe land i det hele tatt,
men det er klart det er en politibil her, derom kan det ikke
herske noen som helst tvil,
eller hva, eller en eller annen
som ikke får servering på en
pub og blir nekta, vi vet ikke.
Nei, bad dette her, bad, ikke se
opp, ikke se ut, strange, the police at work, why, why is this
shit? Why can’t people be free?
Vi snakker med folk og bestiller en kebab og ser raringer her
og der og i gågata og folk som
tigger og sjangler og verden er.
Hendelsfulle begivenhetsløse
tullingers samordningskoryféidiotiske nakenbadersvulstighetsinfamøsafronekrozorro.
Graut. Suppe, søle, det å skape
inntrykk av hvordan gata virkelig er, på kvelden, på natta,
krever litt.
Refleks søker liv, dette som
skjer her er ikke helt til å forstå
der biler kommer og tuter sjelden selv om det dunker noe i
store fete små bilers musikkanlegg men ikke så meget som
før, der en drosje flyr.

Teksten og musikken, ulende
sirener, mot walkmen og DJ og
alt snakket og skvaldret og
man minnes forna dar med
slåsskamp og mord i gata i
1997, man snakka en del om
dette, selv om gata for det
meste er trygg. Hei, kompis!
Fremmedfrykt
hm sa han på gaten og
spurte om veien til Blitz,
dermed ble han plassert,
det hadde vært noe annet
om han spørte om veien til
Blå eller Rockefeller eller
con Gusto, rett og slett,
nei, eller til Dagsavisen
eller hva faen, ikke prøv
deg.
ewqwerewsadertqxcvbnm,.xxxxe

Hvem vi er

Dette er vår utsikt, der vi holder til i Hausmannsgate 19, 6.
etasje, på baksiden er det takterrasse der Torggatas flyt fins
i blikk bak der oppe.
Vi ser både regjeringsbygget og
OBOS-blokka og trefoldighetskirken, videre en kran, som
bygger hus i Osterhausgata rett
nerafor favortittgata.
Så vi er altså innenfor synsvidde.
Innstikk
Mystisk er det ikke å lage avis,
med flere til stede i team, vi tror
vel dette blir et brobyggingsprosjekt.
Det å få folk i tale er det vi ønsker, senere også med nettutgave.
Torggata Blad trenger innspill,
info, tips, medarbeiderskap,
over en lav sko.
Allerede skjer dette, mange kan
forsåvidt takkes for info og
støtte som har ført til dette
nummer 2.
Nummer 3 kommer i desember.

Torggata Blad
i redaksjonen

Bror Wyller (redaktør)
Annerita Andal
Paul Brady
Hege Vadstein
tegninger: Flu Hartberg
torggata.blad@gmail.com

