
ror tolK som nar leva noen ar
på Torshov, er Åsengata 12 et
begrep - og et kjært minne. I

1998 er det 25 år siden
bygningen endte sitt liv. Dette
er en artikkel til

minne om Bjørn H>
Syversen (født

verkstedet som 1942) vokste
ble samfunnshus, opp på cm

som ble revet. nerløkka og
Torshov, og

AV BJØRN H. bor nå i Gro-
SYVERSEN ruddalen. Der

er han en av
drivkreftene i
Groruddalen
Historielag.
Han har skre
vet en rekke
lokalhistoriske
artikler.
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kets verksted

fotografert
1916.

Til minne om
Åsengata 12

flyttet til Bergen.

Interiør fra

som blant annet inneholdt
Thorbjørn Flugstads rik
holdige glassmagasin, vår
faste leverandør av mors
dagsgaver. Det mest sørge
lige var likevel at Åsen
gata 12 ble borte.

I midten av 1970-årene, da
OBOS bebygde området i
vinkelen mellom Sanda
kerveien og Åsengata og
skapte Sandaker senter, ble
distriktet tilført flere kvali
teter. Noen var nye, andre
fantes tidligere, men ble
samlet her og kanskje for
sterket. Vi fikk mange mo
derne leiligheter, boliger
for eldre, innendørs bu
tikksenter og handlegate
og ikke minst en komforta
bel samling av servicetil
bud og sosiale funksjoner.

Åsengata 12 er sikkert en
helt vanlig adresse for de
aller fleste, men for mange
som har vokst opp på
Torshov, Åsen eller Sand
åker i 1950-årene har
denne adressen et helt spe
sielt innhold. For oss kan
den vekke til live gode
minner om juletrefester
med gang rundt juletreet,
brusflaske med papirsuge
rør, boller med rosiner,
tegnefilmer med Skipper’n
eller Hakke Hakkespett og
tilslutt den spennende
posen fra en julenisse som
ikke alltid klarte å skjule
sin virkelige identitet. Den
kan gjenkalle den storslag-

Alt dette kom i stedet
for en brakkeleir bygd av
tyskerne under okkupasjo
nen, og senere brukt av
Sjøkrigsskolen før den

At senterbebyggelsen i
tillegg fortrengte bensin
stasjonen på hjørnet, var
ikke den største ulykken,
men det var sørgelig at
noen trehus langs Åsen
gata måtte vike plassen.
Der forsvant en husrekke

JULETREFESTER OG
DANSESKOLE

For folk som har levd noen år
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tegnede ble aldri noen dan
seløve, seiv om han i godt
lag en sjelden gang kan
finne veien ut på parket
ten. Annet er det vel ikke å
vente når utdannelsen på
dette feltet begrenser seg
til et nybegynnerkurs høs
ten 1957, gjennomført
motvillig og uten entusias
me som en følge av mildt
sosialt press. Men mange
andre elever var flinke og
bidro til at Røtvolds kon-
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v. Xjr & '%J>C ( frihet når ungene. Den dag i dag når

v ’ unne jeg hører dette musikk- VERKSTED OG KRIG
skli på stykket, går tankene 40 år Den 2 1/2 etasjer høye
glatte sko tilbake i tiden - til Åsen- murbygningen var oppført
overdet gata 12. i 1916 og lå til Åsengata
blanke gul- Her var det også danse- omtrent rett overfor stedet

; H '/ & ' vet i den skole i mange år. Per Røt- hvor Per Kvibergs gate
S Gnn j store salen, vold gjorde iherdige for- munner ut. Åsengata 12

v Synet av søk på å lære en helt gene- var Oslo kommunes eien-
Torshov- den glitter- rasjon ungdommer på dom og opprinnelig bygd
parken e("° s9f% behengte, Torshov, Åsen og Sanda- som transformatorverksted

minnet er musikken fra en
beboer-trio bestående av
Kai Angel Næsteby, Roar
Aasgaard og Arne C. Tog
teberg. Aasgaards årvisse

- ” tWaL 1 ;:' seløve. seiv om han i godl
| U 4, «3| lag cn sjel den gang kan

HHTUH r   '»: aøi
|| aapfr aW   <i|«  vente når utdannelsen på

r Æ«y dette feltet begrenser seg
I jBwBB y| ~ä lil el nybegynnerkurs høs-

•—..* '~m ten 1957, gjennomført
motvillig

BJP&** me som en følge av mildt

andre elever var flinke og

SFWO* ne følelsen I soloframføring av «Bay- kurransepartier gjorde seg

Sand* <%> £ av uinn- ersk polka» på trombone, positivt gjeldende ved
skrenket gjorde alltid stor lykke hos flere anledninger.

 åS frihet når ungene. Den dag i dag når
* £' vi kunne jeg hører dette musikk- VERKSTED OG KRIG

skli på stykket, går tankene 40 år Den 2 1/2 etasjer høye
glatte sko tilbake i tiden - til Åsen- murbygningen var oppført

JK over det gata 12. i 1916 og lå til Åsengata
Hi blanke gul- Her var det også danse- omtrent rett overfor stedet

- f/ £ vet 'en skole i mange år. Per Røt- hvor Per Kvibergs gate
« Gnn jt> j store salen, vold gjorde iherdige for- munner ut. Åsengata 12

Synet av søk på å lære en helt gene- var Oslo kommunes eien-
.tS Torshov- den glitter- rasjon ungdommer på dom og oppnnnelig bygd

parken behengte, Torshov, Åsen og Sanda- som transformatorverksted
„ >f vf knusktørre ker dansetrinnene. En for Christiania Elektrici-

- tetsværk, den spede kimen
julegrana kanten og instruktørens til våre dagers Oslo Energi,

g I dag finnes med nesten alle barnålene veiledende: «Tap-step, Fra 1921 var den faktisk
det ikke lenger liggende som et mosegrønt tap-step, en og to og tap- etatens sentralverksted.

° fysiske spor teppe på gulvet, - i femti- step», skulle bidra til å Oslo Lysverker som det
o etter sam- årene hadde man på våre perfeksjonere oss i swing, senere het, fikk etterhvert
g funnshuset kanter nemlig ikke juletre- som var det nye og store behov for større plass og
* «Åsengata føtter med vann i. på den tiden. Per Røtvolds flyttet i 1938 til et nybygd
E 12». Minnene Seiv erindrer jeg Søndre innsats til tross, - under- anlegg i Maridalsveien 29.
< går nok også Åsen borettslags årlige jute-
te snart i glem- tilstelninger tidlig i januar. J

årvisse



Torshovdalen til Åsengata
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Fra Torshov |

AAL's nyttårs-

selvsagt satt opp i Åsen- Åsengata 12 inneholdt fest 1947, i

Åsengata 12
store sal. Illus

trasjon fra
Torshov AAL's

15-års beret

ning, 1947.
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Bykassa overtok da Åsen
gata 12 og lot Torshov
Arbeideravholdslag få leie
bygningen. Etter endel
ombygging og tilretteleg
ging kunne Torshov AAL
ta sine nye föreningsloka
ler i bruk i desember 1939.
Laget sto deretter også for
utleie av lokalene utover
det behovet föreningen
seiv hadde. Det var et
aktivt avholdslag som kom
flyttende fra sine gamle
lokaler i Sandakerveien 6.
De hadde både sangkor og
dramagruppe og arrangerte
interne idrettstevlinger
både sommer og vinter.

med de ledige skolebarna. | etter sine interne skirenn i
Hun var primus motor i

numre og ledet øvelsene. betydning for langt flere

om det var to eller tre fore- mindre sal og flere små
stillinger, men fulle hus og møterom. Dessuten var det
stor jubel var det ihvert- kjøkken, garderobe og et

nyttige erfaringer til bruk behov for møte- og for-

Under okkupasjonen ble
Åsengata 12 beslaglagt
og dermed rammet av en
skjebne som også ble
mange andre politiske or
ganisasjoners eiendommer
til del. Torshov AAL for
søkte riktignok en vri ved
å overføre kontrakten med
kommunen til mannskoret
Jolly, men NS gjennom
skuet denne kamuflasjen
og tok lokalene i bruk for
sitt eget behov i juni 1941.
Først etter at krigen var
slutt, kunne Torshov AAL
flytte tilbake og gjenoppta
foreningsarbeidet.

senere i livet, så slik sett
brakte en måneds lærer
streik noe positivt med
seg, takket være fru Bør
nich og Åsengata 12.

eningslokaler, og da det 57
år gamle bygget ble jevnet
med jorda i 1973, hadde
det fylt sin funksjon som
samfunnshus i 30 år, når vi
trekker fra de 4 årene
under krigen. Randi Tho
massen fra Nordkappgata,
som hadde ansvaret for
garderoben i 25 av disse
årene, har fortalt om

Torshov Arbeideravholds
lag hadde selvsagt alle
møtene sine i Åsengata 12,
og ellers holdt Torshov- og
Asen-lagene av AUF og
Framfylkingen hus der.
Andre klubber, lag og
organisasjoner av ulike
slag leide rommene i huset
til forskjellig virksomhet.
Søndre Åsen borettslag
avholdt f.eks. flere av sine
tidligste generalforsam
linger i bygningen, og de
la også premieutdelingene

I februar 1954 gikk lærer
ne i Osloskolen til streik,
og alle skolebarn fikk i en
periode forandret hverda
gen sin. Mange foreldre
var opptatt av å sette barna
i gang med positive aktivi
teter for å redusere skade
virkningene av skolestop
pen, og en driftig dame i
Søndre Asen borettslag,
Vally Børnich, tok initiati
vet til å sette opp en revy

Til venstre:

Åsengata 12
fotografert like
etter krigen fra
omtrent

mange positive opplevel
ser og glade mennesker på
besøk i huset. Hun visste
godt hva hun snakket om,
for hun møtte dem nesten
alle sammen både når de
kom og når de gikk.  

samme ståsted
som bildet av

dagens situa
sjon. Illustra
sjon fra Tors
hov AAL's 15-

års beretning,
1947.

REVY UNDER

fall. Vi som var med, fikk kontor. Huset dekket et

gata 12. Jeg husker ikke en stor sal med scene, en

også med. Revyen ble mene i Torshov AAL.
Noen andre mødre var mennesker enn medlem-

ster, satte sammen revy- var så avgjort av stor
dette foretaket, skrev tek- 12. Det gamle verkstedet
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