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Soria Moria 50 år
Nyklassisistisk kultursenter
og møtested på Torshov jubilerer

Av Ole Petter Bjerkek
2. juledag 1928 ble et storslagent kinobygg med bibliotek og restauranter åpnetpå
Torshov i Oslo. RudolfNilsen skrev dikt og leste prolog om at «just her i øst hvor
mangt er grått i grått kan trenges slikt etfagert drømmens slott, men ei til lyst og ei
til glemsel blott». Ijubileumsåret er det nye ting som skjer på Torshov. Biblioteket
harflyttet ut og teater inn. Kinoen skal snart stenges og bygges om. Restauranten
har fått pub og biljardrom.
St. Hallvard har bedt Ole Petter Bjerkek (født 1942, magister i kunsthistorie) om
å lage en skisse av Soria Moria bygningsmessige historie. Vi har også bedt Oslo
kinematografer og Teatret på Torshov fortelle om seg seiv og sine planer for
Soria Morias 51. år. Her er resultatet.
Soria Moria står foran sitt 50-årsjubileum i för
ändringens og ombygningens tegn. To faktorer
av almen karakter synes å være framkallende
for denne utvikling; dels at «tidens tann» efter
hvert skaper en tiltagende nedvurdering av hel
hetsinntrykket og dels at nutiden preger oss
med behov og krav som kanskje ikke lenger er i
samsvar med 1928. Disse to faktorer kan ut fra
antikvariske og kunsthistoriske synspunkter
lett føre til både gledelige, men også beklagelige
resultater.
Formålet med denne artikkel er å behandle
en del arkitekturhistoriske aspekter omkring
bygningskomplekset Soria Moria - på folke
munne bare «Soria» som representerer ett av
de få eksisterende monumentalbygg fra 1920årenes nyklassisisme.

Mange bygningsfunksjoner
Den aksellererende befolkningsøkning omkring
1800 utviklet et alt mer komplisert bysamfunn.
Det oppsto helt nye typer av bygningsfunk
sjoner. Historismen stillet derfor krav om
«Bygningers Charakterisering» for å oppnå
større klarhet og oversiktlighet i bybildet. Byg
ningens ytre karakter fortalte oss med andre
ord hva vi kunne vente å finne innenfor vegge
ne. Efter hånden oppsto mot slutten av forrige
århundre en utvikling mot spesialiserte byg
ningstyper. Ofte var det svære bygningskomp
leks som ble oppført på flere sammenslåtte
tomter. Under ett og samme tak kunne ulike
artede funksjoner samles, slik tilfellet var med
f. eks. «Frölich-gården» og «Alfheim».
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Arkitekt Thorvald Astrup: Soria Moria, Vogts gate
64. Bygningskompleksets eksteriør er utformet i
1920-årenes nyklassisistiske stil og representerer ett
av de få eksempler på monumentalbygg fra denne
periode som fremdeles eksisterer. Inngangspartiet
har med sine 6 slanke søyler kommet til å danne et
karakteristisk kjennemerke i bybildet. (Riksantikva
ren)
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vikling. Sett i et historisk tilbakeblikk kan vi ta
utgangspunkt i nordeuropeiske paralleller fra
midten av det forrige århundre. Den prøyssiske
regjering gikk bl. a. inn for at kirker, presteboli
ger og skoler skulle danne en naturlig og enhet
lig forbindelse med lokalmiljøet. Kanskje di
rekte påvirket av dette fmner vi her i Oslo at
Grønland kirke, skole, politi- og brannstasjon
ble samlet til en sentral enhet i det lokale miljø.
Nærmere 65 år senere oppsto Soria Moria på
Torshov med en ny bygningstype som samlet
ulike sosiale funksjoner under ett og samme
tak.

Da Soria Moria ble innviet 26.12.1928, var
bygningens bebyggede flate på 1 800 m 2 utsett
til følgende funksjonen
1. Kino med 1 000 sitteplasser.
2. Restaurantlokaler.
3. Biblioteklokaler.
4. 6 butikker og 1 postkontor.
Initiativtager: Fabrikkeier Wilhelm
5. 2 større familieleiligheter samt en mengde Arnt Blystad (1881-1954)
kontorværelser.
Soria Moria ble oppført efter tiltak av og for
På lokalplanet representerer Soria Moria en regning av fabrikkeier Blystad. Foruten å være
viktig bygningstype i den sosialhistoriske ut- en initiativrik og foretaksom forretningsmann,
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Fra Metropolis’ babelsbygg mot sky
til tømmerkoja under granens ly,
nomadens telt, kasernen i vår by ..

Dikt til åpningen av
Soria Moria 2. juledag 1928:

Rudolf Nilsen: Soria Moria

Og gjennom menneskenes rare liv fra slagsmål mellem mann og mann på kniv
til ydmyk elskov mellom sinn som unge siv.
Og hele menskehetens lange gang,
snart smått og tungt, men snart i forte sprang,
snart spredt, snart fylket om en merkestang.
Og alle tider går oss flimrende forbi
fra før vår klode hadde vei og sti. Så rikt et eventyr kan filmen gi!
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Rudolf Nilsen

Ja, Soria Moria. Øst for alle ting
og rett i vest der Melkeveien gjør en sving
men lettest når man del med Sagene ring!

Just her må byen ha et filmens slott
og navnet ikke være Torshaug kort og godt,
men Soria Mora - fjernt og stjerneblått!

Litt utenfor folkeskikken, ja!
Men ellers ligger det ganske bra!
Og alt skal heller ikke Centrum ha.

Fra glansen øst og vest for solens gull
og mann i månens blanke smilehull
tas lyset inn med filmens tryllerull!

Just her i øst hvor mangt er grått i grått
kan trenges slikt et fagert drømmens slott,
men ei til lyst og ei til glemsel blott.

Og det skal senke sine stråler her,
at vi må være eventyret nær
iblandt når dagens byrde blir for svær.

laften da her lukter kristenblod
fra digre troll som sikkerlig må bo
i sogn langt vest for Bentsebro

For disse strålene er verdens eget lys!
- Og fattet sitter vi og ser det, uten gys,
at hele jorden kommer reisende til bys.

bør ledigheten nyttes til et ord:
- Vi også elsker byen, hvor vi bor,
og den skat også her bli smukk og stor!

Den ganske jord med sietter, berg og hav,
fra ørkenen med strutsene i trav
til vidda der en reinflokk beiter lav..

Og det skal Soria Moria hjelpe til.
Vår skjønnhetstrang skal i dets lyse spill
bli smidd til våben, slik som jern i ild.

Bestandig skiftende fra sted til sted,
fra tid til tid, går filmen som et skred
i unge sinn og river drømmen med.

Vi ser jo litt til livet her og der,
har vinduer til gata noen hver men vinduet til eventyret det er her!
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hver på sitt felt temmelig suveréne byggherrer,
hvis forskjellige og ofte noe motstridende krav
måtte tilgodesees og sammenjenkes.»

Bygningsbeskrivelse

Arkitekt Thorvald Astrup

må han ha hatt et dyptgående sosialt engasje
ment. Han var bystyremedlem og gjorde en
mangeårig innsats for idretten, bl. a. ved å sette
opp «Blystadpokalene». Som fabrikkeier
knyttet hans virksomhet seg hovedsaklig til
produksjon av hansker, skinnjakker og teksti
ler. Han hadde 240 ansatt.
Soria Morias arkitekt:
Thorvald Astrup (1876-1940)

Efter sin utdannelse som arkitekt gjennomførte
Thorvald Astrup studiereiser i Tyskland,
Frankrike og i 1900-1901 med stipendium i
England. Foruten sin privatpraksis som arki
tekt var han konsulent for forskjellige industri
bygg, kontor- og administrasjonsbygg, dam
bygninger og ca. 40 kraftstasjoner. For fabrik
keier Blystad tegnet Astrup ikke bare Soria
Moria, men også Vogts gate 68-70 (1929) som
både i fargebruk og form mot gatehjørnet, dan
ner en forbindelse med Vogts gate 64.
Arkitekten heretter i sin beskrivelse av Soria
Moria: «Såvel planlegningen som bygningsad
ministrasjonen blev naturligvis adskillig inn
viklet på grunn av den mangeartede anvendelse
som bygningen skulde ha og forholdet med de 3
hovedleierne: Kinematografen, restauranten
og biblioteket, som i realiteten ved siden av
bygningens eier representerte likeså mange -

Karakteristisk for den ny-klassisistiske arkitektur som Weinbrenner skapte omkring 1800,
var tunge kubiske former med over- og under
ordnende enheter i et symmetrisk-aksialt sys
tem. Inngangspartiet ble alltid understreket med
enfremtredendemidtrisalitt,ettrekkvigjenkjen
ner fra Slottet, Universitetet, Børsen og Riks
arkivet. Den klassisisme som oppsto i 1920årene, hadde en langt friere holdning til de ar
kitektoniske elementer som vi förbinder med
denne stilart. Det funksjonelle trådte mer i for
grunnen.
Den helt overraskende løsning Astrup skapte
for Soria Moria, var ikke en midtrisalitt, men
«et fremskutt hjørne» som hovedinngang for
bygningskomplekset. Inngangen danner opp
takten til maksimal utnyttelse av bygnings
kubens diagonale utstrekning, hvor kinoen fortsatt i samsvar med det aksialtsymmetriske
prinsipp - utgjør bygningens hovedfunksjon.
Inntil kinolokalet - byggets kjerne - er lagt
rektangulære bygningselementer som danner
fasaden mot Krebs og Vogts gate. Hjørnet for
mer det sammenbindende og dominerende
element, hvor de 6 slanke søylene med palme
bladformede kapiteler har kommet til å bli et
kjent trekk i bybildet. Astrups løsning er både
genial og logisk, idet hjørnet vender ut mot et
gatekryss som lett samler opp de besøkende fra
de tilliggende områder.
Fasaden mot Krebs gate er oppført med en
sokkeletasje i store kvaderfelter hvor det opp
rinnelig var en delikatesseforretning. Første
etasje røper med de store dekorative omram
mede vinduer at det bakenfor ligger en større
sal, nemlig restauranten. På hver side av de 5
vinduene er utformet dekorative elementer hvis
funksjon er usikre (blindvinduer, blyglassvin
duer eller anvendt til reklamemontre?). De øv
rige etasjer har en enkel vindusomramning og er
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Øverst situasjonsplan som viser bygningskomplek
sets plassering i forhold til omkringliggende anlegg.
Inngangspartiets «fremskutte hjørne» leder publi
kum lett inn i bygningens tre hovedfunksjoner. Pla
nen viser også haverestauranten med basseng, mu
sikkpaviljong og grøntområde.
Snittet øverst til høyre er lagt gjennom kinosal og
bibliotek.
Planen av I. etasje (til venstre) viser restaurant med
terasse, kino, butikklokaler og postkontor. Kinosa-

gitt en tilsvarende utformning mot Vogts gate.
Hele byggets pussede veggflater er bemalt med
en varm murstensrød farge i likhet med Vogts
gate 68-70.

lens 11 dobbeltdørererav branntekniske hensyn egnet
til raskt å lede publikum ut i foyeren og ut av byg
ningen. For øvrig var salen også tiltenkt andre for
merfor underholdning med et scenerom bak lerretet
og en orkestergrav foran. Nær scenen lå dessuten 4
garderoberom, kapellmesterens rom og et orgelrom.
Planen av 2. etasje viser restaurantens spisesal, re
stauratørens ledighet, bibliotekets lokaler, kontore
ne, samt kinoens anordning av gallerier, loger og
kuppelens utstrekning.
(Byggekunst 1929)

Fasaden mot Vogtsgate adskiller seg i utfor
ming og funksjon med lokaler til 4 butikker og 1
postkontor på hjørnet. Begge de to fasader vi
her har omtalt blir sammenbundet med en ge-
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Kinosalen sett mot scenen (før ombygningen i 1959).
Salen domineres på en klar og effektfull måte av de
fremstående bærende søyler, den overhvelvede kup
pel og den perspektiviske avtrapningen mot scenen.
(Riksantikvaren)

sims som griper over i hverandre i det frem
skutte hjøme som åpner for adgangen til byg
ningskompleksets tre hovedfunksjoner.

Soria Moria kino
Allerede hovedinngangen markerer at Soria
Moria kino overgår byggets øvrige funksjoner i
betydning. Gjennom tre dobbelte glassdører le
des publikum inn i en kuppeldekket vestibyle
hvor det forskjelligfargede stengulv med
stjememønster danner den forventningsfulle
opptakt. På hver side av inngangstrappen
til kinosalens omsluttende foyer, er nedgang
til en sirkelformet garderobe. Foyeren er
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enkelt utsmykket med repeterende elementer
av slanke 8-kantede søyler, hvor kapitelene har
en egenartet fri utforming med volutter og hek
sagonalt mønster. Likeså har pillarene til arka
dene et enkelt geometrisk opplegg som samsva
rer med den gjennomgående stilfølelse av nøk
temhet. Kanskje nettopp derfor gir hvert deko
rativt element en særlig effekt som avsluttes
med opplevelsen av selve kinosalen.
På en klar og virkningsfull måte domineres
kinosalen av den overhvelvede hvite kuppel, de
fremstående bærende søyler og den perspekti
viske avtrapning mot scenen.
Astrup sier i sin beskrivelse: «Kuppelen over
salen er utført i 4 cm rabits ophengt i jemtaks
tolene. Ovenpå rabitsen er for isolasjon og lyd
demping påstøpt et 6 cm tykt lag av sagmugg og
gips.
I kinosalen er jembetongveggene i underste
høide klædt med plysj, festet med utenpålig
gende trelister for å undgå gjenklang.
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Kinosalen sett fra scenen. Den storartede og mekti
ge kuppel som like før hver forestilling ble vakkert
belyst i skiftende farger, har siden ombygningen i
1959 vært tildekket av etforsenket tak (av hensyn til
salens ventilasjon og akustikk). (Riksantikvaren)

Galleribrystningene er likedeles klædt med
plysj, likesom veggene av samme grunn er mest
mulig gjennembrutt i gallerietasjen. Der har ik
ke været klaget over akustikken i salen».
Det bygg som Thorvald Astrup hadde over
levert med kvaliteter som var hans generasjon
verdig innen monumentalarkitekturen, ble i
1958 gjenstand for følgende tidsbetonte end
ringer:
1.
2.
3.
4.

Salens gulv hadde for liten skråning.
Filmteppet var for smalt.
Kuppelen gav akustisk uheldig efterklang.
Sidegalleriene var lite anvendelige som tilskuerplasser.
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5. Kinomaskinrommet var for lite.
Ombyggingsforslaget som passerte lød således;
«I takkonstruksjonen opphenges under nuvæ
rende kuppelgesims en plan himling som er delt
i seksjoner med mellemliggende lysspalter.
Disse fungerer også som ventilasjonsspalter,
idet det gamle ventilasjonssystem fungerer til
fredsstillende og forutsettes bibeholdt. Den nye
himling konstrueres av lette aluminiumsram
mer med harde ildfaste plater som males. Him
lingen føres inn under åpningene over sidegalle
riene. I den horisontale himling blir det plassert
spotlights.» - Av de senere tegninger fremgår at
store luftkanaler for ventilasjonsanlegget er
bygget inn mellom den opprinnelige kuppel og
det nuværende tak.
Arbeiderbladets journalist konstaterer efter
de foretatte endringer i 1959: «Den store him
melhvelvingen som skiftet så fabelaktig fra blått
til blek rosa, den er försvunnet» . Arkitekt Knut
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Deichmanske biblioteks Torshov-filial. Interiørbil
det viser et utsnitt av lesesalen som i vesentlig grad
ble brukt som «barneavdeling». Her holdt gutte
klubben « Unge Deichman» til i 1935-1938, ogfra 1938
til ut i krigsårene ble det lest «Søndagseventyr» for
barna. Filialens sosiale engasjement utgjør en viktig
del av dens historie. (TorshovlSandaker-fdialen)

Astrup (ansatt i arkitektfirmaet Astrup og Hel
lern A/S) fremholdt at «himmelen» den «til
hørte stumfilmens tid, og reflekterte lyden riv ru
skende galt». De fleste av dobbeltdørene i ek
med klassisistiske profiler ble også Ijemet og
gjenmurt. Istedet skulle veggene kles med
mursten, finpusses og gjennomhulles av deko
rative og akustiske hensyn. - Endringer vil all
tid være et speilbilde av tidens nye krav. Idag 20 år senere - föreligger nye planer for kinoen.
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Deichmanske biblioteks
Torshov-filial
Til høyre for kinoens inngang var, inntil for et
par år siden, oppgangen til biblioteket i 2. eta
sje. I et lite forrom kunne de besøkende henge
av seg yttertøyet før de trådte inn i utlånssalen
som lå like over kinovestibylen. Salen ble an
vendt som «voksenavdeling» og var særlig godt
belyst gjennom de 5 høye vinduene over inn
gangen. Den rotundeformede sal var ellers
oppbygget med to rundløpende gallerier.
I rommet innenfor var lesesalen opprettet og
anvendt som «barneavdeling». Her holdt gut
teklubben «Unge Deichman» til i 1935-1938, og
fra 1938 til ut i krigsårene ble det lest «Søndags
eventyr» for bama. Filialens sosiale engasje
ment utgjør en viktig del av dens historie, og
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Interiør i Soria Moriasrestaurant. I pakt med byg
ningens øvrige stilform er lokalet preget av klassi
sismens nøkterne enkelhet i kombinasjon med mur
og trepanel. Måleriene på veggene er malt av Arne
Kavli. (Soria Moria restaurant)

den hadde et stort og folkerikt distrikt å betjene
(Torshov, Sagene, Lilleborg, Sinsen og Gref
sen med skolene Bjølsen, Sagene, Lilleborg og
Rosenhof).
Filialen har idag flyttet inn i nye, tidsmessige
lokaler på Sandakersentret, mens de gamle lo
kaler er ombygget for Torshov Teater. Det
kultursosiale aspekt videreføres dermed i nye
baner.

•?

*&Kf

Soria Moria restaurant
Opprinnelig var det både en inne- og uterestau
rant. 1 direkte fortsettelse av serveringsterras
sen kunne gjestene gå ut i restauranthaven.
Restauranthaven

Haven hadde opprinnelig utgjort en del av San
dåker prestegård, men da den ble ombygget til
restauranthave i 1929, var det et yndet utfarts
sted for befolkningen på Torshov, Kjelsås og
Nydalen. Rundt et langstrakt basseng med
gullfisker og vannlinjer og et annet basseng med
et lite fossefall hvor det var innlagt flerfarget
lys, satt gjestene i stemningsfulle omgivelser.
Musikkpaviljongen var også et viktig element i
den atmosfære man opplevet ved et besøk på
«Soria» . Haven besto i 15 år og er idag bebygget

222

OLE PETTER BJERKEK

Nytt kinosenter i 1979:
Variert tilbud
og comfort
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Soria Moria med 1000 plasser, ble åpnet den
26. desember 1928 med filmen «Gamle Hei
delberg».
Utviklingen på filmens område har ført til
en rekke ombygninger og moderniseringer i
tidens løp (i 1954 nytt maskineri for kjøring i
CinemaScope). Store ombygningsarbeider
ble gjennomført i 1959 (arkitekter Henning
Astrup og Eivind Hellern). Plassantallet ble
redusert til 842. I 1962 ble det installert nytt
kinomaskinanlegg for framvisning av 70 mil
limeter film.
Men en ny og endret situasjon er inntrådt i
takt med Ijernsynets utbygging. Kinofilmen
tapte terreng i en overgangsperiode, men
etter hvert skjedde det en tilpasning som gikk
ut på å gjøre kinoene mer attraktive. Det vil
si å skape mer comfort i mindre lokaler.
Det naturlige var å foreta ombygging av
store kinolokaler til flere mindre kinoer. Dis
se nye lokalene var skreddersydd for en ny
type film. Det er den engasjerende kvalitets
film som kan få en lang fremvisningstid i
mindre teatre med et intimt interiør.
En slik ordning vil bli søkt iverksatt gjen
nom en ny ombygging av Soria Moria til to
kinoer. Arkitektfirmaet Astrup og Hellern er
på nytt engasjert. Kinostyret har festet seg
ved innredningen av en liten kino med 100
plasser i de nåværende scenerom og beva
ring av den nåværende kinosal med et reduNina Sundys skulptur «Tyrihans med gullgåsa»
foran Soria’s hovedinngang.
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like inntil restaurantens serveringsterrasse. En
vakker og idyllisk oase med skjønne og vakre
planter gikk dermed tapt for bydelen.
Restauranten

sert plassantall på maksimum 480.
En slik ombygging vil gi en kino av en
midlere størrelsesorden med maksimum av
comfort med nye stoler og fortsatt mulighe
ter for visning av 70 mm filmer. Parallellt får
en ved en slik ordning en ny intimkino med
100 plasser. Det blir en kino av noenlunde
samme størrelsesorden som Veslefrikk i
Klingenbergsentret.
Det er videre en forutsetning at foajeen og
rotunden skal få en vesentlig standardhev
ning. Gunstige muligheter for kunstutstil
linger etc. vil da foreligge. Den skisserte om
bygging vil etter Oslo kinematografers syn
bidra til å gjøre Soria Moria mer tiltrekkende
fordi den vil gi et økt og variert tilbud i byde
len. Det er vårt håp at det skisserte forslag vil
være i samsvar med hva dette kulturbygg
fortjener. Planen er at ombyggingen skal væ
re ferdig høsten 1979.

SORIA MORIA

Den egentlige inngang til restauranten ligger på
venstre side av kinoens glassdører. Efter først å
ha plassert et lite forrom kom gjestene inn til
restauranten i 1. etasje. Her var den enklere
servering og skjenkning av øl fra Ringnes bryg
geri, mens restaurantens spisesal lå i 2. etasje.
Restaurantens interiør er i pakt med byg
ningens øvrige stilform, klassisismens nøkterne
enkelhet og kombinasjon med mur, trepanel og
glass. Måleriene på veggene ble malt av Arne
Kavli og har fra restaurantens første år dannet
en harmonisk del av interiøret.
Restauranten ble i de første 17 år leiet av
Poppe og frue, mens brødrene Eckmann fort
satte driften i de neste 30 år. Alle har de hatt for
øye at restauranten var bydelens «store perle»,
og et viktig middel til å skape en bestemt profil
var deres anvendelse av dyktige og seriøse mu
sikere. Orkesteret besto gjerne av 5-6 mann, og
i denne sammenheng er det på sin plass å nevne
fiolinisten Gunnar Jensen og pianisten William
Lier som begge spilte for et lydhørt publikum
gjennom 24 år.
Idag er restauranten leiet av Hroar Dege som
gjør en stor innsats for å skape et rikt og hygge
lig tilbud for sine gjester. Han har bl.a. innredet
en pub og et billjardrom i kjelleretasjen. I den
opprinnelige spisesal i 2. etasje er lokalet idag
innredet til et diskotek. Og i I. etasje pågår
videre forandringer i forbindelse med den
gamle serveringsterrassen.

Jubileum i förändringens tegn
Deichmanske biblioteks Torshov-filial er alle
rede blitt ombygget til Torshov teater. Restau
ranten omdanner sine lokaler til forskjelligarFortsettes side 226
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NATIONALTHEATRET

påTorshov
Teatret på Torshov har vært i drift i halvan
net år og har til fulle bevist at det er behov for
et bydels-teater på østkanten i Oslo. Teatret
har hatt et stort nedslagsfelt og har med sine
forestillinger nådd frem til nye publikums
grupper. Publikumsoppslutningen har vært
stor, og til nå har man praktisk talt bare spilt
for utsolgte hus.
TeatretpåTorshoverendelav Nationaltheat
rets totale virksomhet, men er i praksis orga
nisert som et selvstendig teater. Teatret har
økonomisk støtte fra Oslo kommune, og Na
tionaltheatret bidrar med skuespillere fra sitt
faste ensemble og med produksjon av deko
rasjoner og kostymer.
Nationaltheatrets teatersjef er ansvarlig
for driften overfor Nationaltheatrets styre som igjen er ansvarlig overfor Oslo kommu
ne. Den daglige driften av Teatret på Tors
hov styres av et Arbeidsutvalg som har fått
delegert ansvar og myndighet fra teatrets
Allmannamøte, hvor alle ansatte er repre
sentert. Teatret er organisert ut fra de for
skjellige funksjoner som skal dekkes, med
saksbehandlende komiteer for repertoar,
produksjon, informasjon og økonomi. På
denne måten trekkes alle ansatte med i tea
trets arbeid, får innsikt i de fleste daglige
arbeidsoppgåver, og på denne måten oppnår
man bedre identifikasjon med arbeidsplas

sen og større motivasjon for å yde en ekstra
innsats når det er påkrevet.
Teatret har i dag en fast stab på 8 teknikere
og 6 skuespillere. Det hele startet i 1975 ved
at en gruppe skuespillere på Nationaltheatret
ønsket å innlede et nærmere samarbeide, for
å kunne arbeide sammen over en lengre pe
riode enn bare med en oppsetning.
Man startet jakten på et lokale og hadde
innledende samtaler med Oslo kommune.
Etter en tid fikk man et konkret tilbud om
lokale, og med bakgrunn i dette søkte man
kontakt med Nationaltheatrets sjef, Arild
Brinchmann, og med Oslo kommune med
søknad om bevilgninger.
Nå viste det seg snart at det tilbudte loka
let ikke var så godt egnet allikevel, og det
hele så ut til å løse seg opp. Men på denne
tiden ble det kjent at Deichmanske Biblio
teks filial på Torshov skulle flytte over til nye
lokaler i Sandakersentret, og da «Torshov
gruppen» fikk tilbud på disse lokalene, slo
man straks til.
I disse lokalene fikk man også realisert noe
av det man var på jakt etter av særpreg og
egenskaper; et «Theater in the Round» med
spilleareal og publikumsareal integrert-med
publikum på fire sider av scenen.
Ombygningen startet opp med velvillig fi
nansiell støtte av gårdeieren og Oslo kom
mune, og i september 1977 ble teatret åpnet
med urpremiere på Torshovgruppens og
forfatteren Tor Edvin Dahls eget stykke
«Lever du’a, Karlsen?». Stykket ble en for
midabel suksess, og er senere solgt til flere
teatre i Norge og til utlandet.
Umiddelbart etter premieren startet man
prøvene på teatrets neste oppsetning, den
amerikanske komedien «Hilmar» (Harvey)
av Mary C. Chase. Stykket fikk premiere i
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desember 1977 og ble spilt frem til mars 1978.
Som en del av teatrets avtale med Oslo
kommune, er en turnéforpliktelse som om
fatte r de andre bydelene i Oslo, og «Lever
du’a, Karlsen?» ble derfor også spilt «uten
for huset». Samtidig prøvde man på se
songens siste oppsetning, «Vi betaler ikke!
Vi betaler ikke!» av den italienske forfatte
ren og teatermannen Dario Fo. Stykket had
de premiere i april og har siden gått for ut
solgte hus (siste forestilling ble spilt 30. ok
tober).
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Espen Skjønberg som Karlsen.

Før teatrets sommerferie startet man prø
vene på teatrets første barnestykke, «Billy
Bjørn fra Bjørnøy» av den engelsk-svenske
forfatteren Norman Wall. Stykket er bear
beidet og omskrevet av instruktøren Svein
Scharffenberg og hadde premiere i septem
ber. Forestillingen er beregnet for turnévirk
somhet rundt om i Oslo’s forskjellige bydeler
og er hittil spilt ca. 20 ganger. Forestillingen
kan bestilles ved henvendelse til teatret.
I skrivende stund er man i full gang med
avsluttende prøver på en relativt nyskrevet
fransk komedie - arbeidstittelen er «Stats
ministeren kommer til middag..». De med-

virkende er Ella Hval, som gjester teatret i
denne oppsetningen, Mona Hofland, Liv
Thorsen, Hilde Sophie Plau, Grete Mykle
bust (som også er gjest), Lars Andreas Lars
sen, Rolf Arly Lund, Jo Skjønberg. Instruk
tør for forestillingen er Pål Løkkeberg, som
sammen med Halvard Lydvo også er ans
varlig for bearbeidelsen, og dekorasjoner og
kostymer er ved Mona Hafsahl.
I midten av desember startet arbeidet med
sesongens siste produksjon. Premieren er
berammettil 10. mars 1979. og instruktør blir
Stein Winge. Stykket er ennå ikke endelig
bestemt.
Teatret på Torshov har som målsetting å
produsere og spille kvalitativt godt teater
som skal fungere i det miljøet teatret er en del
av - og å få nye grupper til å søke til teatret.
For oss som arbeider ved teatret, har det
vært spesielt verdifullt å oppleve publikum
på en ny måte, hvor grensen mellom scene og
sal er i ferd med å forsvinne - for nettopp i
den teaterform vi har valgt, er det viktig at
publikum bokstavelig talt er med i stykket,
med i spillet. Det gjør at forestillingene blir
forskjellige fra kveld til kveld, i positiv be
tydning for publikum og skuespillere.
Til tross for Oslo kommunes økonomiske
stilling og trusel om nedskjæring av støtten til
teatrene, håper vi man ikke har råd til å kutte
ned på driften av Teatret på Torshov. Vi
mener dette teatret er viktig, ikke bare for
Nationaltheatret, men også for de som bor på
Torshov og for Oslo som helhet.
Teatret har bevist sin eksistensberettigel
se gjennom de forestillinger som har vært
spilt - publikum har bevist det gjennom den
enorme oppslutning som har vært, og som
fortsatt er for teatret.
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tede og nye funksjoner. Kinoen - som i 1959 ble
påkostet 1 million for å bli en premierekino står foran nye endringer.
Det synes å ligge i tiden - noe som også skjer i
utlandet - at mennesket stadig søker nye former
i måten «å være ute» på i sin fritid. Intim-kino,
-teater og restaurant med differensiert tilbud til
sine gjester svarer til den opprinnelige idé om å
samle mange funksjoner under ett tak.
Med de gjennomgåtte og förestående forand
ringer er det fristende å minnes Ruoldf Nilsens
dikt til åpningen 2. juledag 1928: «Og alle tider
går oss flimrende forbi, fra før vår klode hadde
vei og sti» - og vi ønsker jubilanten til lykke
med de 50 år i «Fra glansen øst og vest for
solens gull»!
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