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Regina
triumfbuen
på Grunerløkka

Byantikvaren i Oslo
1986)

AV PETTER STENSBY

Kinematografteatret som ble gudshus:

Markveien fer og
nä. I 1928 ruvet
Regina triumfe
rande. I 1986 er
gatebildet et annet.
(Foto: Riksantikva
ren, 1928.

I Nordre gate 18 på Grunerløkka ligger en bygning som ser
annerledes ut. Fasaden er klassisistisk med kraftige halv
søyler som bærer en attika motiver som hører hjemme i
antikkens triumfbuer. Kontrasten til de omkringliggende
bygninger er stor.

Et neonlyskors på fasaden viser at bygningen er guds
hus. Men det er nå. Før var Nordre gate 18 kino! Den ble
åpnet 31. mars 1916 under det velklingende navn Regina

«en av byens virkelige kinoer».

Nordre gaie 18 sett
fra hjørnet ved
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FØRSTE VIRKELIGE
KINOBYGNING

KINOENE BLIR STØRRE

Filmen kom til Norge for 90 år siden. De vekt på lokalenes utforming og utsmyk- i begynnelsen av
1915 var det 21
kinoer i drift i Kris
tiania, hvorav halv
parten lå i streket
rundt Studenter
lunden. Resten lå i
Torggaten, Stor
gaten og Brogaten,
samt på Grønland
og på Grunerløkka.

første årene skjedde visningene sporadisk,
på varietéer og i forsamlingslokaler. 11904
var tilgangen på film så stor at et eget lokale
for filmfremvisning et kinematograftea
ter ble åpnet i Kristiania. «Kinemato
graftheatret» som denne kinoen ganske
enkelt ble kalt, lå i 2. etasje i Stortingsgaten
12 og rommet ca. 150 tilskuere. Kinoen
viste seg å være en suksess, og i løpet av de
nærmeste år ble det åpnet et stort antall
kinolokaler over hele byen. Noen av disse
var i drift bare for en kort periode, mens
andre og det er vel riktig å antyde at dette
var de mer seriøst drevne eksisterte helt
frem til innføringen av kommunal kino
drift. Enkelte av de tidligere kinoene over
levde også kommunaliseringen, og Park
teatret på Olav Ryes plass åpnet i 1907
er idag byens eldste kino.

ning. Skulle kinoene tiltrekke seg et «pent»
publikum et publikum som ville se
«kunstfilmer» som på den tiden ble lansert

nyttet det ikke lenger med trebenker i
små, tette lokaler. Samtidig må kinoloven
med dens overhengende trussel om kom
munalisering ha vært en spore for kinoei
erne til å demonstrere at de var seriøse i sin
virksomhet.

Norsk Kinematograf-Aktieselskab, sel
skapet som i 1904 hadde åpnet byens
første kino, drev i begynnelsen av 1915 tre
kinoer i Kristiania. Foruten Kinemato
graftheatret var det Bulls Kinematograf
(som da holdt til i Turnhallen) og Olympia
(i Stortingsgaten 26). Casino (i Pløens gate
4) var nylig nedlagt, mens et nytt lokale
med plass til nesten 500 tilskuere var under
innredning i Karl Johans gate 35. Samtidig
var nok en kino på det forberedende sta
diet. Selskapet hadde bedt arkitekt Harald
Aars om å lage tegninger til et nytt kino
bygg på Grunerløkka.

Om kinoene var en suksess hos publi
kum og de private kinoeierne, ble den hur
tige utbredelsen av kinovesenet snart møtt
med motforestillinger, og i 1913 ble det
vedtatt en kinolov som regulerte virksom
heten ikke bare når det gjaldt selve loka
lene, men også hva som skulle tillätes vist.
Fra 1. januar 1914 ble all kinodrift i Norge
underlagt kommunal bevillingsplikt. Imid
lertid kunne de som allerede hadde politi
ets tillåtelse til å drive kino, få fortsette
virksomheten ut 1915. Bevillingsplikten
skulle i realiteten først innføres fra 1916.

Bare valget av arkitekt viser at oppgaven
ble tillagt betydning. Harald Aars (1875-
1945) drev på den tiden egen praksis og
hadde allerede tegnet en rekke offentlige
og private bygninger. Få år senere ble han
byarkitekt i hovedstaden.

Tomten lå på søndre Grunerløkka og
var skilt ut fra eiendommene Markveien 46
og Nordre gate 18, begge eiet av enkefru
Emily Franciska Schrumph, Den vendte
mot Nordre gate, hvor Norges første folke
bibliotekbygning var åpnet året før bare et
stenkast lenger øst.

Pr. 1. januar 1915 var det 21 kinoer i drift i
Kristiania. Fra Tivoli, hvor det ble vist film
både i Cirkusbygningen og i Festivitetslo
kalet, lå det kinoer østover langs Karl
Johans gate og Stortingsgaten, i Torggaten
og Storgaten, i Brogaten og utover Grøn
land. På Grunerløkka var det to kinoer, én
ved Olaf Ryes plass og én ved Birkelunden.

I mai hadde arkitekt Aars tegningene
klare. Kristiania fikk her sin første virkelige
kinobygning. Inntil da hadde kinoene blitt
innredet i allerede eksisterende bygninger
eller i lokaler bygget i gårdsrom, delvis
skjult fra gaten. Et unntak var riktignok
Cordial i Stortingsgaten 16, men det lå ikke
akkurat arkitektoniske ambisjoner bak den
trebrakken som huset denne kinoen, som
forøvrig ble revet kort tid etter. Aars’ kino
er en selvstendig bygning, og det er byens
første tegnede kinofasade. Senere blir det

Byens største kino var Cirkus Verdens
theater det var den som holdt til i Tivolis
cirkusbygning med 1600 passasjeren
Det var en drastisk økning i plassantall
sammenlignet med de fleste kinoer som
fremdeles rommet 100 200 personer.

Efter at Fahlstrøms hadde legitimert
kinovesenet ved å gjøre sitt store, elegante
teater i Torggaten 9 om til Yerdensspeilet
kino i 1911, begynte kinoeierne å legge
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16 innen kinoarkitekturen utviklet et eget
« fasadeformsprog hvor neonlys og store
| baldakiner er hovedelementene. Harald
1 Aars hadde ikke denne konvensjonen å
| støtte seg til. La oss derfor se nærmere på

Kino-Palæet (1924) bygges som et
romersk tempel, og Colosseum (1928)
bringer tankene hen på Pantheon. Når
Harald Aars gir Regina en triumfbuefa
sade, taler han ikke bare i tidens språk, det
slås samtidig fast at denne bygningen skal
tas på alvor. Kanhende ligger det i triumf
bue-motivet også et snev av ironisk
demonstrasjonslyst fra byggherrens side?

« den fasade han utformet.

Av et fotografi fra 1928 fremgår det at
ikke bare fasaden mot Nordre gate, men
faktisk hele bygningens forreste del med
vestibyle, trapperom osv. var formet som
en triumfbue, der den hevet seg over salen
og nabobygningene.

ENKEL OG RASJONELL

Bak den 12 meter brede og 11 meter høye
fasaden lå den 27 meter dype kinobyg
ningen. Planløsningen var enkel. Bak inn
gangsdøren var det en liten vestibyle hvor
det var billettsalg. Herfrå førte en dør rett
inn i salen og en trapp opp til galleriet.
Selve salen var 10,5 meter bred og 22,5
meter lang. Det 5 meter dype galleriet ble
støttet i forkant av to pillarer. Det var 24
benkrader på det skrånende gulvet i salen
og 6 rader på galleriet med plass til ialt 471
tilskuere. Av sikkerhetsmessige grunner
var inngang og utgang adskilt. Inngang til
både sal og galleri skjedde via vestibylen,
mens 5 dører på bygningens vestvegg førte
ut til en passasje som løp langs hele byg
ningens side, 4 dører direkte fra salen og 1
via et trapperom fra galleriet. Mellom trap
perommene til og fra galleriet lå maskin
rommet. Sidepassasjen var åtskilt fra gaten
med en lav mur.

Formsproget er først og fremst klassisis
tisk. Fasaden hviler på et lavt podium over
fortausnivå. Fra podet hever seg fire kraf
tige halvsøyler som bærer en attika. Dette
er opprinnelig et triumfbuemotiv fra antik
ken som under renessansen ble overført til
bygningsfasader. Sentralbuen utgjør her
kinoinngangen, mens sidebuene bare er
markert ved grunne fordypninger i fasade
pussen. Over sidebuene er det to lave,
brede vinduer, mens det i samme høyde
henger en stor lykt over inngangen. De
nedre feltene i sidebuene er antagelig blitt
benyttet som utstillingsmontre, men ellers
er det intet ved denne høytidelige fasaden
som antyder at man står overfor et av den
nye folkeforlystelsens tilholdssteder.

Harald Aars’ fasa
detegning fra 1915
av den nye kine
matografen i
Nordre gate. Han
har utformet Kris
tianias første kino
fasade over triumf
buemotivet
(Bygnmgskontrol
lens arkiv/Byanti
kvaren i Oslo)

Om fasaden var markant, var salen i dis
kret klassisisme. Sideveggene var delt i 5
felter, skilt av stiliserte pilastre. Fra et
enkelt og forholdsvis lavt sittende gesims
bånd buet taket seg. Det var ingen scene i
salen. Lerretet var ganske enkelt spent opp
på endeveggen. Under lerretet var det
plass til et orkester bak en lav barriere. Til
høyre for denne førte en dør ut til et lite til
bygg hvor toalettene befant seg.

Kinoen var en ny type bygning. Det
mest nærliggende forbildet var teatret.
Men filmen stilte andre krav til sin arkitek
toniske ramme enn den dramatiske kunst,
noe man fort innså. Klassisismen lå i tiden,
og senere får hovedstaden flere frittstå
ende kinobygninger, alle i klassisistisk stil.

Kinoen hadde sentralvarmeanlegg, og
lyktelignende armatur på sideveggenes
pilastre supplerte belysningen i taket.
Omrammingen rundt lerretet ble som regel
frcmhevet, men det er ukjent hvordan den
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Plan og lengdesnitt 17
av Regina, 1915.° ’ co
Bygningens forparti ~
inneholdt vestibyle, i:
trapperom og mas- |
kinrom. Bakenfor lå e

salen med plass til §
471 tilskuere.
(Bygningskon
trollens arkiv/
Byantikvaren i
Oslo)

Kino-Palæet, tegnet
av arkitektene Ree
og Buch i 1923,
var ett av de fåvar utformet her. Hvilke farver som var

brukt i salen er heller ikke kjent, men Vic
toria på Karl Johan som Norsk Kinema
tograf-Aktieselskab åpnet året før var
holdt i lyse farver (hvitt, krem, gull, strå- og
tre), og det er ikke usannsynlig at farve
valget her også var lyst.

frittstående kino
bygg i hovedstaden.
Eksteriørmessig
var bygningen
inspirert av antik
kens templer, mens
det sobre interiøret
bar preg av Louis
Seize-stil. Kinoen
ble åpnet i 1924 og
revet i 1964. For
evrig drev Lorentz
Harboe Ree fra

ANONYM ÅPNING

Fredag 31. mars 1916 ble kinoen åpnet.
Den hadde fått navnet Regina og føyet seg
dermed til den tradisjon med staselige
navn som selskapet efterhvert hadde eta
blert for sine kinoer. Som åpningsfilm
hadde man valgt den danske kunstfilmen
«Hjertebarnet» med fru Else Frölich og
herr Olaf Fönss begge kjente og popu
lære skuespillere i hovedrollene. Dessu-

1918 arkitektfirma
sammen med
Harald Aars. Da
Aars i 1920 ble
byarkitekt i Kristia
nia, ble Carl Emil
Buch Rees nye
kompanjong.
(Foto: Oslo Kine
matografer)
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KORT LIV FOR REGINA

historien.

ten fikk man se Gaumonts Ukerevy med
bl.a. de «nyeste Moter fra Paris». Forestil
lingen varte en time, var ledsaget av
«udmerket Orkestermusik» og kostet 35
øre for voksne og 15 øre for barn.

tilføye, og skulle saa være, faar læserne
seiv ta en tur til Regina teater. Den er værd
besøk». Men skjønt Harald Aars var kjent
som arkitekt og aktiv innen arkitektmil
jøet, ble hans kino ikke nevnt i fagtidsskrif
tene. Han var seiv en flittig arkitekturskri
bent, men det kan ikke sees at han heller
har uttalt seg om kinoen.

Denne annonsen
sto i Social-Demo
kraten lørdag 1.
april 1916, dagen
efter åpningen av
Regina. En slik
annonse kan i seg
seiv være et viktig
bidrag til kino-

Regina fikk imidlertid et kort liv som kino.
Allerede 15. desember 1928 ble den siste
forestillingen avholdt. Dagspressen, som
stort sett hadde ignorert åpningen, kom
menterte heller ikke nedleggelsen, og i
Kinematografenes 25-årsberetning gis det
heller ingen begrunnelse.

Vi har sett at man ved byggingen av
Regina hadde lagt vekt på både det esteti
ske, det komfortable og det sikkerhetsmes
sige. Likevel ble denne kinoen nedlagt
efter bare 12 års drift. Hvorfor?

I løpet av disse årene hadde prosessen
som førte til kommunaliseringen av kino
driften fra 1926, funnet sted. Underveis var
en hel del kinoer fait av lasset, og pr. 1.
januar 1926 var det 14 kinoer i drift i Oslo.
Oslo Kinematografers fremste oppgave
var å skaffe byen gode kinolokaler, og alt i
februar 1926 ble Frogner åpnet som den
første kino bygget efter de nye, kommu
nale prinsipper.

Ikke uventet var det de gamle kinoene
som ble nedlagt. Men samtidig fant det
også sted en omstrukturering av kinoenes
plassering i bybildet. Når f.eks. Grønlands
Verdensteater nedlegges i 1928, försvinner
den siste av de mange kinoene som har lig
get utover Brogaten og Grønland. Og de
erstattes ikke av noen ny kino i strøket. I
stedet bygges det en kino lenger østenfor
sentrum, Jarlen, som først åpnes i 1938.
Kinoene konsentreres nå til strøket rundt
Studenterlunden og legges ellers som sate
litter i strøk med god avstand til sentrum.

Hvordan så samtiden på byens første
eksempel på kinoarkitektur? Åpningen av
«Østbyens største og eleganteste Kinema
tografteater» ble annonsert i Aftenposten
og Social-Demokraten, men hverken
Aftenposten, Norske Intelligenssedler,
Morgenbladet eller Dagbladet som året
før hadde viet åpningen av Victoria stor
oppmerksomhet kommenterte begiven
heten. Kun Social-Demokraten omtalte
«det nye smukke kinematografteater».
Signaturen «Ero» skrev at «lokalet var
ganske bra... I forværelset (vestibylen) saa
vi at en række gode billeder, forøvrig næs
ten udelukkende filmpersonligheter, var
opphængt». Salens rene form ble tydelig
vis for moderne, for «man bør se at faa
nogen billeder paa væggerne. Da blir det
hyggeligere... Forøvrig er der ikke stort at

Det kan synes som om Reginas skjebne
besegles av denne strategien. 11928 var en
ny kino under oppførelse i den nye bydelen
Torshov, nord for Grunerløkka. På Gru
nerløkka var Biorama ved Birkelunden
nedlagt, mens kinoen på Olaf Ryes plass så
sent som i 1918 var blitt ombygget og
omdøpt til Parkteatret. Regina og Parktea-
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I jtøjhia Teater I
Grtlßorlekksn

Ujornel »v Nordrfgate og Markvoion.

løstbyens største og elegan-1

teste Klnematografteater.  

Idag': I

Vor kolossale Succes

I Hjertebarnet I
Nordisk Kunsifilm i 8 Aktor.

I Hovedrollcrae:

7nt Slse Jrølici J(err Olaf Tøuss.

„En ajrtlden Film over en megol »p»ndende H
 Hindling. Intoresscu vil samle nisr mest om den lille
 rttrp Pifo som tpillor don ogemligo Liovodrollo. .Hjorlo-
 birnet* vindor aomtristelig illos Hjerter, fordi han pi* H
 en s.\a bedaarende Maate loser den Opgavo der er H

H Biillet

I Qaumont Ukerevy I

Ny obl

Forpstllllnger 5 6-7-8-9-10.

Entre: o,ro fj Ore.

I Obs.! Udmerket Orkestermusik. Obs.! |
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Evangeliesalen,
1986. Menigheten
Evangeliet har

(Foto: Byantikvaren
i Oslo)

hvitt og grått.

tret rommet omtrent det samme antall til
skuere, men den nye kinoen på Torshov
ville romme dobbelt så mange. Da det ikke
kan sees at Parkteatret som kino hadde
noen fortrinn fremfor Regina, har det
sannsynligvis ganske enkelt vært et spørs
mål om å innskrenke kinotilbudet på Gru
nerløkka. I valget mellom de to kinoene
har Parkteatret trukket det lengste strå.
Den låmer sentralt på Grunerløkka og
midtveis mellom sentrum og Torshov.

Elleve dager efter Reginas übemerkede
stenging ble Soria Moria åpnet med brask
og bram.

EVANGELIGESALEN OVERTAK
Få måneder efter at kinovirksomheten var
opphørt solgte fru Schrumpf eiendommen
Nordre gate 18 til den nystartede menighe
ten Evangeliesalen. I filmens tidlige,
omvandrende år hadde det ikke sj elden
vært i religiøse forsamlingslokaler at man
hadde kunnet seg levende bilder. I tilfellet
Regina har vi nå et eksempel på den
omvendte utvikling.

Evangeliesalen holder fremdeles til i
den opprinnelige kinobygningen. I årenes
løp er det foretatt en del forandringer. 81. a.
er gulvet i salen rettet og kjeller innredet.
De gamle sidetrapper til galleriet er fjeraet
og en ny trapp bygget inne i salen. Det er
heller ikke spor igjen av den originale lys
armaturen.

Fasaden har fått ny inngangsdør, og vin
duene i sidebuene er erstattet av vinduer
med andre proporsjoner. Men fremdeles
kan man se de stiliserte kapitélene som
opprinnelig hvilte på de smale pilastrene
som nå er försvunnet inn i veggflaten. Vin
duene over sidebuene er også skiftet ut; her
er dog proporsjonene uforandret. Lykten
over inngangen er erstattet av et diskret
kors med neonbelysning.

Til tross for de forandringene som er
foretatt gjennom årene, vil den som idag
kommer inn i Evageliesalen, ikke ha vans
kelig for å forestille seg at dette en gang var
«en av byens virkelige kinoer».

siden 1929 holdt
til i den tidligere
kinoen. Lokalet har
i denne tiden ikke
gjennomgått større
forandringer enn at
den opprinnelige
bruken er lett gjen
kjennelig.Den opprinnelige triumfbueeffekten er

blitt bebygget høyere og tettere, og nå sku
ler 3-dimensjonaliteten i bygningens for
reste del. 11985 ble veggen mot sidepassa
sjen isolert og kledd med plater. Veggen
fremtrer nå med en nokså uheldig horison
tal stripeeffekt i kontrast til fasadens avba
lanserte ro. Samtidig fikk salen en nedsen
ket himling, og den ble også pusset opp i
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