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Cacadou var hans klubb, en såkalt felleskanal. Der var det lett å sitte og suge i seg
alt nytt uten selv å delta, høre om de seneste
intrigene...

Påsken er en tradisjonsrik tid. Og hva er er
vel tradisjoner om ikke nettopp en kulturs
bekreftelse av seg selv...

En dialektisk forståelse av Torggata som
bakgate kommer til meg her på den måten
at man kan betrakte den om natta ...

Skal du pÅ fjellet i pÅsken? - Nei, jeg skal på fylla...
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As sala'amu alaikum!
Heisannsveisann!

Wuff!

doggie-burka
cocker spaniel / hula-hula
1325,-

integrerings-burka
Titten Tei-modell
2750,-

Foretaket for innbilt sannhetssøkende virksomhet (foretaket.org) i samarbeide med novelty.no

F

otosession Off Torggata
Tekst & Foto: Peter Lindholm
mediemannen@gmail.com

Grafittiveggene er motefotografenes
yndlingsbakgrunn, så også for fasjon og coverfotografen André Clementsen
fra Revolver Communications LTD
Her har André forran sitt kamera Kjetil
Røstnes, fra den gamle kjente popgruppen;
Avalanche. De solgte over en million plater
på tidlig 90-tallet. De har levd av å lage låter
for andre artister siden (Samantha Fox bla).
Kjetil er den ene av duoen Kjetil og Kirsti
som utgør Avalance. De gjør comback med
ny plate til høsten.
Hvorfor denne fotosession?
”Det var fordi Kjetil ble invitert til å delta
i årets norske Grand Prix. Han gikk ikke til
finalen, men samtlige aviser mente han stilte
i en divisjon for seg selv og hadde den beste
låten. Vi tok bilder til noen posters i denne
forbindelse. Vi drar snart til Liverpool for å
lage musikkvideo. hvor jeg filmer og tar still
bilder” Sier André og jobber videre.
Fotograf André Clementsen stiller ut bilder
fra Etiopia med tekster av poeten Øystein
Wingaard Wolf i Telnisk Museum i slutten
av mars i år.
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André Clementsen og Kjetil Røstnes,
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Dette er stort. En annen måte å forestille seg størrelsen
på, er at det er like stort som 8 fotballbaner.

F

ra ET TORGGATA_SYNSPUNKT
kan det være interessant å se på
andre torg i verden. Avisas utsendte
befinner seg nå på et stort torg,der
Youngstorget ikke er sammeliknbart. Anslått til å ha en flate mindre enn en fjerdedel av denne plassen. Dette
torget er 4 hektar, det betyr et kvadrat på 200
ganger 200 meter, her en smule rektangulært,
man anslår lengden til 230 meter og bredden
til 175 meter. Rynek Główny, Kraków, Polen.
Dette er stort. En annen måte å forestille seg
størrelsen på, er at det er like stort som 8 fotballbaner.
Å visualisere slikt er ikke lett, i bilde, bestemt
ikke her, for det står en stor koloss midt på
plassen, som vi ikke skal beskrive nærmere
uten videre nå, men dette med borti 230 meter langt, kan man kanskje ta utgangspunkt
i. Her man sitter og skriver dette, ses denne
lengden. Det blir blurred vision, bakerst, man
må ha telelinse.
Torget kan beskrives som stygt. Her rår
markedskreftene, på byens markedsplass.
Ikke pent. Den sentrale plassen i byen.
Landemerket. Umulig å ikke finne stedet. Alle
veier fører hit. Alle veier fører til markedskreftene.

Her er tilbudene. Hva bringes til torgs? Det
kommer an på hvilket synspunkt man ser
det fra. Her vises fram turister, i denne byen.
Torget er den store svære turistfella, her kan
man gå og kikke på forvirra turister, fulle turister, svensker, og så videre, ha det kjempegøy
en lang periode.
Eller kan man kjøpe blomster og pyntegjenstander, som på Torggatas torg, Stortorget og
Youngstorget. Biler kjøper man ikke her. Slike
varer fins det helt andre butikker for, i vår tid,
mobiltelefoner og datamaskiner også mest
andre steder, en del bokhandler her, greit, og
kiosker og puber, som vi er vant til.
Et torg er i vår tid mer som et museum, til rekreasjon, enn det var
da det fungerte etter hensikten, der folk kjøpte og solgte
hester i gamle dager og viste
dem fram, og kjøttmarkeder
og slikt.
Slips kan man få kjøpt
sånne steder som dette, og
litt fine ting, vaser og slikt,
dette er mondent, i det fine,
her er en del fine dyre restauranter, altså mer som Oslo sentrum Karl Johan og slikt, og mer
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bornerte steder, man minnes Halvorsens
konditori, det er et slikt sted her, Grand kafé
er vel det som mest likner de fine restaurantene og etablissementene rundt denne ruvende plassen.
Men det er også helt folkelige steder her som
nå er utenkelig på Karl Johan.
Man må møte dette stedet med pietet. Man
minnes Albert Einsteins utsagn om en ny medarbeider på laboratoriet, «Legg merke til han
der, han tror ikke at han vet alt.» Sitat slutt.
Så man kan se med nye øyne hele tiden,
se forandringer, i mentalitet, det er en egen
politstasjon på plassen, som passer på
turister, som jobber profft
og dristig, og griper inn
i slåsskamper rett
inn før det utarter
seg, det blir ikke
slagsmål, på natta.
De er på vakt.

Rynek
Główny,
Kraków,
Polen.

Man holder
fred her.
Og så er det opp
til enhver hva en vil
gjøre.
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ordon, som vanligvis var
svært tidlig oppe om morgenen,
unntatt de ikke sjeldne anledningene hvor han var oppe hele natten, satt ved arbeidsbordet som
var pyntet til påske med påskegress og noen pappmasjé-kaniner med metallisk dekor.
Han gikk bort til bjørneskinnet foran
kaminen og tok opp skistaven som hans gjest
hadde etterlatt seg kvelden i forveien. Den
hadde et fint, kraftig håndtak, forsterket med
peanøttmønstret skinn. Nedenfor håndtaket
var det festet en metallring hvor det sto inngravert “Felleskanalen”. “Til Morten Stenlik.
®2© Fra hans venner i F.K.”, sammen med
årstallet 2008. Det var nettopp en slik skistav
som de nostalgiske polarfarerne pleide å gå
med – verdige, trauste og fortrøstningsfulle.
Hva var det som fikk fram disse egneskapene i dem; og hva besto deres overbevisningskraft i, den som fikk allverdens rikinger til
å ville finansiere ekspedisjonene deres? Ofte
helt uten å forlange kreditering.
Dette hadde for så vidt ingenting med
Morten Stenlik å gjøre. Han var alt annet enn
en polarfarer og kom neppe til å sette sine
bein nærmere Grønland enn røykebenken
utafor Cacadou.
“Bibapedudelida!” Det festilge jazzriffet på
mobiltelefonen vekket ham opp fra hans grublinger om skistaven og dens eier.
Han så på påskegresset og tenkte at det
var likt gresset ha hadde sett andre steder.
Han hadde vanskeligheter med å konsentrere
seg, men visste at forventningene var store,
han tok telefonen og så at det var et ukjent
nummer. Han svarte.
“Gordon her!” Det drøyde så lenge før noen
svarte at han måtte velge om han skulle brøle
navnet sitt på nytt eller bare legge på.
“Han er død” pep det til slutt i den andre
enden. Gordon brukte så lang tid på å summe
seg at han fryktet at pipestemmen overveide
om denne skulle legge på eller å gjenta den
uhyggelige meldingen på nytt. Han måtte lære
seg å handle raskere.
Sagt og gjort. ”Død?” Han hadde hørt ordet
mange ganger før, han ville vite mer, men
når mobilen ikke kunne forvandles til personen som talte, var det viktig at han ikke lød
skremmende. Med sin aller snilleste stemme
sa han videre ”Ta det fra begynnelsen.” Han
lot tærne synke dypere ned i bjørneskinnet
og oppdaget en hard gjenstand idet han hørte
stemmen svare.
“Han skulle bare ut og ta seg en røyk og så…”
“Unnskyld, hva var navnet?” avbrøt Gordon
mens han krummet tærne om gjenstanden og
løftet den. Akkurat slik han hadde lært seg av
skolelegen da han gikk i fjerdeklasse og hadde
fått stilt diagnosen ‘upresis under
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▲ ”Død?” Han hadde hørt
ordet mange ganger før,
han ville vite mer...

livsmotorikk’. At underlivet rakk helt ned til
tærne hadde han lenge undret seg over.
Det var litt vrient å holde stemmen ærlig og
framfor alt tillitsvekkende idet han oppdaget
at tærne hans hadde fisket opp sekstanten
som for lenge siden hadde forsvunnet etter
hans far, polarfareren. ”Han het Stenlik, han
var min beste venn.”
“Hva! Stenlik? Morten? Hvem er det jeg
snakker med og hvor er du? Jeg kommer med
en gang!” Gordon hektet av seg silkeslåbroken
og rev med seg parkasen mens han styrtet
mot utgangsdøra. På dørmatta sklei han i en
bunke med glinsende reklamebrosjyrer med
påskerelevante tilbud som minnet ham på
at han befant seg i en påskekrim og at virkeligheten overgår det meste.
Når han steg over dørtreskelen og nok en
gang var ute i virkeligheten, innså han at han
hadde glemt å spørre hvem han hadde snak-

ket med og hvor han skulle dra. Typisk! Nåja,
han gikk tilbake i leiligheten, hvor han trivdes
best, og han kunne forutse at personen ville
ringe ham opp igjen. Det var en underlig dag.
Var det virkelig første søndagen etter første
fullmånen etter vårjamndøgn? Telefonen
ringte igjen.
“Gordon igjen her! Hvor i hælvete er det du
ringer fra og hvem er det jeg snakker med?”
“God kveld! Dette er fra Norsk Gallup. Kunne
De være så vennlig å svare på noen spørsmål
om Deres påskevaner?” Gordon presset inn
knappen med det røde telefonikonet så hardt
at den utgjorde et ovalt hull. Det var bare én
ting å gjøre, han måtte face virkeligheten og
fake den detektiven alle trodde at han var.
Cacadou neste.
Cacadou var hans klubb, en såkalt felleskanal.
Der var det lett å sitte og suge i seg alt nytt
uten selv å delta, høre om de seneste intrigene,
og framfor alt bli en del av trenden. Han søkte
sitt hjørne i virkeligheten og ventet fortsatt
på en ny samtale. Død og røyk var hittil det
eneste han hadde på sin nye sak.
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fysikk, men nå materlialiserte attpåtil telefonstemmen seg i form av et hysterisk kvinnemenneske som uttrykte forbauselse over
at han selv ikke også var død. Mangelen
på logikk var i det minste konsekvent.
Selv om han var full av spørsmål han ønsket å stille denne kvinnen, var nærværet av
henne så ubehagelig at han søkte beskyttelse
bak en avis. Det var Klassekampens bokbilag om påskekrim. Han bladde seg fram til
en problemløsningsliste for dem som ønsker å skrive en påskekrim, men ikke får
det til. Øynene hans lette nedover siden:

▲ Det var ennå en del uoppklarte spørsmål han
håpet å få svar på.
“Hva! Stenlik? Morten? Hvem er det jeg snakker
med og hvor er du?

Han fingret åndsfraværende med sekstanten
han nå hadde plassert foran seg på bordet.
Plutselig fikk han en idé. Kanskje han kunne
bruke den til å pirke fram avbryt-knappen
på mobilen igjen. Det var naturligvis den
inntrykte tilstanden til den røde knappen
som hindret ham i å motta flere samtaler. At
han ikke hadde kommet på det før!
På mobilen tikket det inn flere nye tekstmeldinger. Han puslet sammen disse korte
beskjedene og fikk en dyp rynke mellom
øyebrynene. Et dødsfall uten årsak, var det
mulig?
Tydeligvis, for hvis han skulle tro disse
meldingene, hadde Stenlik, bare minuttene
før han selv sto og studerte den selvsamme
Stenliks gjenglemte skistav, kommet inn og
inntatt sin faste vindusplass etter en røyk ute.
Plutselig hadde barkeeperen hørt et dump
dunk, hvorpå han registrerte at Stenlik satt
i en underlig rekepositur med pannen lent
tungt mot halvlitersglasset. Stenlik hadde ofte
mye rart for seg så barkeeperen fant ikke oppførselen spesielt oppsiktsvekkende. Ikke før
etter to timer, da Stenlik fortsatt satt urørlig
og stirret dypt i glasset. Gordon myste bort
mot den tomme plassen der Stenlik pleide
å sitte.
Han syntes se en skygge gå gjennom lokalet,
og merket et kaldt drag i nakken, et illevarslende tegn. Han likte ikke å bli kald, det

minnet ham om skiturene i barndommen,
noe som igjen minnet ham på den fordømte
skistaven Stenlik hadde lagt igjen hos ham.
Hva hadde Stenlik ment med dette? Og hva
betydde inskripsjonene om Felleskanalen og
forkortelsen ®2©? Stenlik hadde vært frisk, så
sent som i går hadde han lagt nye planer, hva
hadde fått ham til å slutte å trekke pusten?
Ti dager senere satt han på nytt i hjørnet
sitt på Cacadou. Stenliks faste vindusplass
var ikke lenger tom, men var okkupert av
et par yngre akademikere med utstudert
klesstil. De hadde lagt seg til en irriterende
måte å fnise støtvis ut gjennom neseborene.
Obduksjonsrapporten var kommet og han
følte at han sto mer fast i saken enn noen
sinne.

Når møter du veggen?
l gjennom hele fortellingen
l i begynnelsen
l i midten
l i slutten
l du har ennu ikke begynt å skrive
Videre problemer:
l du er hovedpersonen
l alle personer virker likedanne
l dialogene er kunstige
l hovedpersonen er selvopptatt
l fortellingen har ikke tilstrekkelig mange
konflikter
Enda flere problemer:
l leseren opplever ingen pay-off
l fortellingen har ingen rød tråd
l tempo er for langsomt
l en overraskelse er ikke lenger overrask
ende
l slutten fungerer ikke
Gordon følte seg truffet på alle punktene.
Dette lovet ikke bra.
Fortsettelse neste påskenummer.

Det var ennå en del uoppklarte spørsmål han
håpet å få svar på. Han kunne ikke tro på de
sakkyndiges analyse av situasjonen. Gjennom
vinduet så han en kvinne gå forbi. Idet han
studerte henne, vendte hun blikket mot ham
som om hun følte at han betraktet henne. Han
la merke til at hun nesten skrek till når hun
oppdaget ham, nesten som om hun hadde
sett et spøkelse. Han hadde aldri sett kvinnen før. Hun kom stormende inn i lokalet og
ropte skingrende ”Lever du ennå?” Gordon
gjenkjente stemmen som hadde meddelt at
Stenlik var funnet død.
Gordon ble blank i hjernen som under en
muntlig eksamen. Situasjonen var ubegripelig. Ikke nok med at den latterlige obduksjonsrapporten konkluderte med at Stenliks
død ikke hadde noen årsak, en oppdagelse
som vel kvalifiserte til Nobelprisen i meta-
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åsken er en tradisjonsrik tid. Og
hva er er vel tradisjoner om ikke
nettopp en kulturs bekreftelse av
seg selv gjennom innbitt repetisjon; sampling, m.a.o. Tradisjonen
tro ville denne utgavens spørsmål
til 5 på gata være: Hva betyr påsken for deg?
Derfor spør vi heller 8 på brua: Hva er ditt
forhold til sampling?

Kongsdattera

Kari Trestakk

23,kongsdatter

27 år, kongelig rengjøringsassistent

Peer Gynt

65 år, eks-bondesønn, slavehandler, misjonær og kunstinvestor

En av mine mest kjente replikker er ”Duk,
dekk deg med de herligste retter.” For meg
uttrykker dette essensen av sampling. Man
kloner eller dupliserer noe man ønsker seg
til et ønskelig antall. Bare synd TONO og
BONO blir så sure.

Hvitebjørn kong Valemon

41 år, forhekset prins
Da jeg på bukkeryggen styrtet inn i mitt eget
speilbilde, fikk jeg en utrolig aha-opplevelse
av at det var nettopp dét sampling dreier seg
om: Speiling, eller ekko. Uten sampling er
man ikke annet enn en løkost – mindre enn
niks. Se på meg. Jeg har samplet meg opp
fra to tomme never til slavehandler og hytte
med kone i på fjellet. Originalitet finnes ikke
– sampling er alt!

Sampling har helt klart med repetisjon
å gjøre, noe som i lengden kan være litt
trøttandes. Selv må jeg gjenta følgende hele
tre ganger: “Lyst foran og mørkt bak, så prinsen ikke ser hvor jeg rider i dag.” Uten at prinsen oppfatter det av den grunn. Men hvis han
var en smule oppvakt, ville han straks fatte at
dette dreier seg om hvordan man som kunstner farer fram og siterer og plagierer fra øst og
vest, men i ettertid gjør alt for å holde dette
skjult. Billedkunstnere og forfattere skammer
seg over at de sampler, selv om dette er noe
helt hverdagslig.

Stuten

25 år, slåsskjempe og privatsjåfør

Bukken

12 år, reinsdyr
Sampling er greit nok, men jeg kunne ønske meg at det ble mer vanlig å oppgi kilden
når man på en lettvint måte høster fordeler
fra andres arbeidsinnsats. Jeg er fortsatt sur
over at jeg ikke takkes i rulleteksten til filmen ”Det gyldne kompasset”. At jeg låner
motiver fra myten om Orfeus og Euredike
er ondsinnet sladder som jeg ikke vil kommentere. Hvorfor spør dere ikke heller om
hva påsken betyr for meg?

Sampling er synonymt med smitte – kopiering og spredning. Kugalskap, sier jeg bare!

Litt stusslig å ha en så ubetydelig rolle i et
av verdens mest siterte stykker. På den annen side kan man øke sin anerkjennelse
ved å sample og sitere anerkjent materiale.
Gjennom hva og hvem man siterer viser man
sitt sanne ansikt.
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Veslefrikk

PÅSKEHAREN

38 år, fiolinist

For meg har sampling med vilje å gjøre. For
noen år siden ble jeg benådet med en evne
som gjør at alle utfører det jeg ber dem om.
Det som skjer, er at jeg får dem til å sample
min vilje og erstatter den med deres egen.
Egentlig ikke noe muffens med det. Slik
foregår jo all læring. Og jo bedre kopiering,
jo bedre regnes eleven for å være.

Hesten,

5år, fjording

På sikt vil utbredelsen av sampling skape
forståelse for at vi ikke er atskilte individer,
men snarere deler av en større kollektiv bevissthet der vi hele tiden låner og leverer.
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t splitter nytt galleri har åpnet der TT supermarked lå før, på
hjørnet i Torggata 28. De som skal
ha seg en flaske med fish sauce må
gå videre et par metre til TTs nye
lokaler. Vi undrer oss over galleristens modige valg av adresse. Hvilken kjøpergruppe henvender hun seg til? Torggata Blads
sosiorasterpanel er satt på saken.
Allerede ute på gaten møtes vi av en opplysende plansje i vinduet: ”Gjør gode kunstinvesteringer nå og du får muligheten til å spe
på pensjonen betraktelig.”

skulle være aksjer. Som en konsekvens er
samlerne selv blitt stjerner – som elsker å
overgå hverandre og hverdagen – mens kunstlivets arenaer, ikke minst gallerier, demonstrerer luksus og glamour på høyt nivå.
Vil galleristen klare å lokke samlerstjernene
oppover Torggata på majonesflekkete fortau,
blokkerte av barnevogner og grønnsakboder?
Eller vil hun opprette parkeringsplass i sykkelstien? Muligens er det ikke denne kjøpergruppen hun vil henvende seg til, men snarere til gatas allerede etablerte brukergruppe.
Da blir neste spørsmål: Hvordan vil hun
klare å stoppe en syklist på vei hjem til mid

heller å satse på dynamiske og dristige møter
mellom ulike
lokalmiljøer og kunstnere. Møtene ender i
forskjellige kunstneriske prosjekter som engasjerer, aktiverer og tidvis provoserer lokalmiljøet, og derfor navnet “Kunstneriske
forstyrrelser” på hele oppfølgingsprosjektet.
Vi ønsker galleristen lykke til med etablissementet og gleder oss til å få studere utviklingen av Skulpturlandskap Torggata.
Noen råd til eventuelle kjøpere til slutt:
- Kunstnere som produserer mye er morsomme å samle på, får en høyere etterspørsel
og derfor en mer fordelaktig prisstigning.

KUNSTTORGET

- Kunstnere som produserer mye er morsomme å samle
på og får en høyere etterspørsel...
Vi nærmer oss døren og møtes på nytt av et
nytt råd: ”Bli kjent med gallerister og prioriter
unge kunstnere.”
Medlemmene av vårt sosiorasterpanel har
foretatt en brukergruppeanalyse av Torggata
og kommet fram til at det er spesielt to
aktiviteter som preger gata.
1. Målrettet transport til og fra jobb
med sykkel.
2. Ølling med derpåfølgende inntak
av ymse typer håndholdt mat.
Vil det nye galleriet henvende seg
til utøverne av disse aktivitetene, eller
har hun planer om å trekke helt nye
kundegrupper til Torggata? Det er hun
troendes til ut i fra målrettetheten i informasjonsmaterialet å dømme.
I dag satser private samlere nærmest frenetisk på samtidskunst. I et opphetet marked
kjøpes og selges samtidskunst som om det
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dag? Og hvordan vil hun få de øltørste til
heller å ville bruke penger på kunst?
Kanske svaret finns i ‘kulturjamming’ som er
en form for bearbeiding av
kommersielle og politiske uttrykk i det offentlige rom. Man
kan like det eller
ikke like det. For
å tydeliggjøre
hvor vanlig og
allerede institusjonalisert denne
formen for kunst
er blitt, kan man bare
vise til Nordland fylke
og arvtageren til det kjente
Skulpturlandskap Nordland. Da prosjektet
med skulpturer i Nordlands-naturen skulle
følges opp, valgte Nordland fylkeskommune

- Dropp småbildene og sats på verk fra 30
000 kr og oppover.
- Internasjonal anerkjennelse er nødvendig
for å hente den helt store gevinsten fra investeringen i fremtiden. Skal verket ha god prisstigning i vår globaliserte verden må
kunstneren ha internasjonal appell.
- Videoinstallasjoner kan være spennende
investeringsobjekter for fremtiden.
- Spre investeringene på noen verk fra flere
kunstnere; noen velrenommerte og noen “up
and coming”.
Løp og kjøp!’
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å sikkert som amen i kirken,
blir kjølediskene i de finske supermarkedene hvert år på disse
tider, fylt opp av tusenvis av rektangulære
pappkartonger
med plastikkvindu i lokket.

Er det Napoleonskaker vi kan skimte der
nede i mørket? Åneida, det er noe mørkebrunt, svakt dissende, lett ruglete, som
huden på en forhistorisk øgle. Det er mämmi, Finlands høyest elskede påske-dessert.

FT

OPPSKRI

Torggata Blads matspaltister har fått tak i en
oppskrift som er enkel å følge. Den er riktignok skrevet på svensk, men kan med fordel
leses med utpreget finsk aksent:

Mämmi
Ingredienser:
2 l vatten
8 dl rågmjöl
3 dl malt
1 tsk salt
1 dl sirap
1 msk pomeransskal
Gör så här:
Värm vatten till cirka 60 grader.
Tillsätt rågmjöl och malt.
Låt sedan stå varmt utan att koka i 3 timmar.
Låt koka upp 5-10 minuter.
Tillsätt salt, sirap och malet pomeransskal.
Häll i en ungsfast form och grädda tre timmar i 175 grader.
Rör under de första två timmarna om var
femtonde minut.

Memma serveras vanligen i en skål med socker och lite ovispad grädde.

ANKERBRUA
- Supersentral leilighet

Koselig og praktisk 1-roms leilighet med
god planløsning under stille gate.
Lys og trivelig stue med åpen
kjøkkenløsning.
(Se inskutt detalj.)

Adresse: Ankerbrua/Eventyrbrua
Eierform: Midlertidig lån
Boligtype: Bro
Bta / Boa: ca. 41m² / 37m²
Prisantydning: Usikker

Leiligheten har god takhøyde.
Spesielt hyggelig og rolig bakgård hvor
man kan ta livet med ro.

Antall soverom: 1
Fellesutgifter: Ingen
Fellesgjeld: Ingen
Felles formue: Ingen
Oppdragsnr: 020-2006-00090

Meget sentral beliggenhet og kort
avstand til byens fasiliteter.
Velkommen til visning!

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

VITAR

det sømmer seg
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Agitatoria#13
Lørdag 29 mars fra kl 15:00-19:30
Humla
Hausmannsgate 34, Hausmania
www.agitatoria.net

12

15:00 Byøkologiske prosjekter
- en metode for å kombinere miljø og sosiale visjoner?
v/Chris Butters, arkitekt ved Gaia arkitekter
15:45 Husarrest
- en film av Terje F. Andersen om Bergen Boligaksjon (2001)
16:30 Pause
16:45 Opptrer kommunen som en hushai?
- om Oslo kommunes boligpolitikk.
v/ Lars Aasen, leder for Leieboerforeningen.
17.15 Byøkologiske prosjekter og andre kollektiver i Oslo
v/Anne Rita Andal, leder i AKTBO
17:45 Spisepause og utstilling
18:15 Film om okkupasjonen av Hausmanssgate 40
av Kjersti Brandtli (2001)
18:30 Köpi forblir risikokapital: - Hva nå Berlin?
v/ aktivister fra Köpi
19:30 slutt
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2. Den siste biten av gaten gikk gjennom
Ankerløkkens Kirkegård, derfor ble gravene
som lå inntil kirken flyttet.
3. Hjørnehuset nr. 2 som var eid av Joh. H.
Andresen og ble bygd av Larsen og Heckmann
år 1850.
4. Han kunne opplyse at de mest kjente arkitektene var Anselm Liljestrøm (nr. 24 og 36)
Carl Konopka (nr. 20) Henrik Nissen (nr. 36).
For øvrig var det stort sett ukjente håndverkere som byggde ut gaten.
5. På 1870-tallet.
6. 6 stykker. Londoner Biograf, Kinematograf
Teater, Eldorado, Stjernen, Regulator og
Kristiania Kinematograf Teater
7. Eldorado var en liten kinematograf i andre
etasje i nr. 11 (rørefirmaet E. Sundes gård).
Navnet Eldorado hadde de lånt fra gården
ved siden av.
8. Londonbazaren var en butikk som hadde
en lang disk med gjenstander som alle kostet
10 øre - i alla fall til å begynne med.
9. Restauranten Torvstevnet, et folkelig spisested der et lite ensemble spilte populære melodier. I sommermånedene var det uteservering i den idylliske hagen i bakgården der det
sto en sprudlende fontene.
10. Felleskanalen.
11. Metodistkirken, som senere ble E. Sunde
& Co’s rørhandel og rørleggerbedrift.
12. Torggata bad i 4 etasjer, oppført i 1931-32.
Arkitekter Morgenstierne og Eide.
13. Bade- og Vaskeanstalten.

13. Hva kaltes det gamle Torvgatens bad
som var oppført av grosserer og rittmester
Thorvald Meyer?
12.Hva var Oslo Kommunes største badeanlegg i 1932?
11. Hva fantes i lang tid i nr. 11?
9. Hva ble åpnet i 1910 i Torggata nr. 24?
10. Hva ble kloakken under Torggata kalt?
8. Hvorfor hadde Londonerbazaren i nr. 17
b en stor kundekrets?
7. Hvor lå Eldorado kino i 1905?
6. Hvor mange kinoer fantes i Torggata mellom 1905-10?
5. Når kom de første restaurantene, kafeene
og spiseforretningene til Torggata?
4. Hva skrev Lajos Juhasz i Byminner nr. 4?
3. Hvilken var den første bygningen i
Torggata?
2. Hvilke forandringer ble foretatt år 1876
for å føre gata helt fram til Ankerbrua
(Eventyrbrua)?

SVAR:

1. Når ble Øvre og Nedre Torvegaden til
Torggata?

U

tfordre dine venner i
en historisk kunnskapstest om alt du ikke trodde at
du trengte å vite om Torggata

PÅSKENØTTER

PÅSKESPESIAL

PÅSKESPESIAL

I

Torggata 24 åpnet nylig restauranten Torvstevnet, et folkelig spisested der et lite ensemble spiller populære
melodier. I sommermånedene blir det
uteservering i den idylliske hagen i bakgården hvor man også kan glede seg
over en sprudlende fontene.

pipen ha fått en annen lyd: “Se, der kommer
restaurantanmelderne! Hiv ut de folka og rydd
det beste bordet klart for dem, straks!”

Innholdet i menyen.
- Er vi uønsket? undrer vi etter å ha stått i ti
minutter ved hovmesterens plass, i påvente
av å bli henvist til riktig bord. Restauranten
er fullsatt, og kelnere med svetteperler i pannen løper
mellom bordene. Ingen av dem kaster et
blikk mot inngangen, og ingen kommer oss
til unnsetning. Ikke før en av oss begynner
og veive med armene.
Mange går rundt med et hemmelig ønske om
å kunne livnære seg på gratis luksusmat som
restaurantanmelder. Glem det! Dette er hardt
arbeid. Den ene Bladlusen er allerede svett og
sliten i armene av forgjeves veiving. Jobben
hadde selvfølgelig vært lekende lett dersom
man slapp å opptre inkognito. Da ville nok

og nøtter på Cacadou før vi fortsetter jakten
på en tjenestevillig kelner og et ledig bord.
Og her kommer vi til nok et yrkesproblem for
restaurantanmeldere: Det er de nyeste restaurantene som skal anmeldes, og nettopp disse
er proppfulle av folk, enten skuelystne eller
av de som har lyst til å bli beskuet. Maten er
heller uinteressant.
En god regel for en anmelder er å aldri gå ut
sulten. Ventetiden kan forefalle lang og lykken kortvarig da maten endelig står på bordet.
Den tredje Bladlusen har en matpakke med
seg. Idet den åpnes, brer umiddelbart en liflig
duft seg utover i lokalet. Dette får til og med
kelnerne til å snu på hodet.
Men det varer ikke så lenge før hodene
er snudd tilbake på plass igjen. Den andre

Vi har dessuten forberedt oss grundig og ligget i trening for oppgaven. I våre notisblokker har vi allerede skrevet ned formuleringer
som: Hvis dere vil ha en smaksopplevelse
Torggata Blads restaurantanmeldertrio, som sitter i munnhulen lenge etter at dere har
forlatt restauranten, anbefaler vi noe fra
Bladlusene, entrer den staselige innviltmenyen.
gangsportalen fulle av forventning
og med tomme mager. Å tre inn i
Eller videre: Et sted som lokker
ANT
RESTAUR E med norske råvarer, burde ikke
restauranten er som å reise 100 år
ELS
være så gjerrige
tilbake i tid. Interiøret er stilmessig
ANMELD
på en av våre edleste naturressursgjennomført; fra kelnernes antrekk
er, nemlig vann!
og de håndmalte
papirtapetene til ensemblets musikTo av Bladlusene har begynt å argukframføring og naturligvis:
mentere for at vi kan styrke oss på noe øl
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Bladlusen finner fram penn og papir og begynner å skrive ned den tredje Bladlusens ettertenksomme betraktninger om smaksopplevelsene matpakken byr på.
Heldigvis har servitøren endelig klargjort et
bord. Bortsett fra matos som ikke har annen
vei ut enn gjennom restauranten, og bananfluer som ikke har tenkt seg ut i det hele tatt,
kjenner de tre anmelderne at ingenting er i
veien med Torvstevnets lokaler. Oppussingen
er vellykket og inneholdet i stil med innpakkingen. En gjennomlesning av menyen, som
forresten er velskrevet og svært informativ,
får tennene til å løpe i vann.
Men før det velges fra menyen, må
Bladlusene bestemme seg for hvilken strategi
som skal velges. Enhver anmeldelse er sydd
over lesten av en tilfeldig eller kynisk

utvalgt strategi som enten har til hensikt å
sikre spisestedet et langt og godt liv som en
veletablert og elsket
institusjon, eller gjøre kort prosess og sparke
beina vekk under nykomlingen slik at det
av mangel på besøkende er stengt allerede
neste uke. Bladlusene har problemer med å
bestemme seg for dette og må vifte vekk kelneren når han for tredje gang kommer for å
ta bestillingen.
Det er ikke viljen det står på, men flere
inntrykk vil vi ikke røpe. Plukk gjerne opp
hansken, men bestill bord i god tid!
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