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Omfanget av fredningen 

Stortingsgaten 16 ble oppført som teater- og kontorbygg i 1917-18 etter tegninger av arkitekt 

Henry Coll. Bygningen er i seks etasjer der u.etg, 1.etg og 2.etg rommer teatersal med 

tilhørende rom. Fredningsforslaget etter kml § 15 omfatter bygningens fasade mot 

Stortingsgaten og alle arealene tilknyttet teatervirksomheten, markert på plantegninger 

vedlagt fredningsforslaget. Bygningen er markert på fredningskartet nedenfor, GAB-nr: 

80490755. 

 

Fredningen av Stortingsgaten 16 innebefatter bygningens eksteriør og følgende interiører 

(avmerket på plantegninger): Teatersal, inngangsfoajé, garderobe, øvre og nedre lobby og 

tidligere teaterlosje (Reichkommissar Terbovens losje). 

 

Fredningsforslaget inkluderer bygningens eksteriør med eksisterende utforming og overflater, 

puss, fargesetting, materialer og detaljering for øvrig. Fredningen omfatter også bygningens 

konstruksjon og hovedstruktur som trapper og etasjeskiller, samt de utvalgte interiører, deres 

planløsning, materialbruk og overflatebehandling, og detaljer som vinduer, dører, gerikter, 

listverk, fast inventar, opprinnelig/eldre lysarmaturer m.m. 

 

 

Forslag om fredning etter § § 15 og 19 omfatter området avmerket på kartet nedenfor. 
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Forslag om fredning etter § 15 omfatter følgende interiører: 
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Formålet med fredningen 

Formålet med fredningen er å bevare bygningens arkitektur og de kulturhistoriske verdier 

knyttet til teaterdriften i Stortingsgaten 16. 

 

Fredningen skal sikre dokumentasjon og opplevelse av et teater- og forlystelsesetablissement 

som ble etablert i Kristiania på begynnelsen av 1900-tallet. Århundreskiftet mellom 18- og 

1900-tallet var en tid da mange teater- og revyscener ble opprettet og området rundt 

Studenterlunden og Nationalteateret (1899) utviklet seg til hovedstadens store teaterstrøk. 

Stortingsgaten 16 var et av teatrene som ble reist som ledd i denne utviklingen.  

 

Anleggets arkitekturhistoriske verdier knytter seg til materialbruk og fasadeutforming i 

nordisk nyrenessanse. 

 

Hensikten med fredningen er å bevare byggets fasade, interiører med teatersal, scenerom og 

lobby samt overordnende strukturer med rominndeling, etasjeskiller og kommunikasjonsårer 

som trapper og ganger.  

 

Formålet med fredningen i henhold til § 19 er å sikre fortausarealet mot forstyrrende 

elementer, og bevare virkningen av kulturminnet i gatemiljøet. 

 

Kort karakteristikk av kulturminnet 

Området rundt Studenterlunden ble et sentralt forlystelsesområde i Kristiania med 

etableringen av Tivoli på hjørnet av Stortingsgaten - Klingenberggaten i slutten av 1870-åra. 

Her var restaurant og teaterscener. I 1899 stod Nationaltheateret ferdig og med det ble 

Stortingsgaten for alvor den nye og fornemme teatergaten i Kristiania. Ytterligere to teater ble 

etablert i gateløpet: Brødrene Hals konsertlokale og Opera Comique (Stortingsgaten 16), i 

tillegg til flere kinolokaler. 

 

Opera Comique – Casino -   Deutshsche Theater – Det Norske Teater 

Stortingsgaten 16 stod ferdig i 1918. Her ble det etablert operascene med navnet Opera 

Comique med første premiere den 30. november 1918. Operascenen ble imidlertid lagt ned 

allerede i 1921 og scenen skiftet navn til Casino, som en scene for operetter og revy. I 

perioden 1928-1941 ble lokalet utleid til det nyetablerte Oslo Kinomatografer.  

I 1941 ble Deutsches Theater etablert i bygningen og deler av teateret ombygget for dette 

formål. Deutsches Theater ble drevet fram til 1944. Deutsches Theater i Oslo ble etablert på 

initiativ fra Josef Terboven, i samråd med Joseph Goebbels, som et propagandatiltak. 

Etter krigen fikk Det Norske Teater leie scenen til sine forestillinger. Da de fikk egen 

teaterscene i 1985 ble Filmteateret etablert i lokalene og holdt til der i perioden 1985-2006. 

Fra 2007 har Christiania Theater hatt tilhold i scenelokalene. Denne leieavtalen ble opphevet i 

2010 og per dags dato er ingen teater tilknyttet lokalene. 

 

Bygningen – arkitektur og endringer 

Stortingsgaten 16 ble tegnet av arkitekt Henry Coll og byggemeldt i 1917. Teateret med 

tilliggende rom ble etablert i underetasjen, 1. og 2.etasje. 3. - 6.etasje ble bygget for kontorer. 

Bygningen ble reist i jernbetong i form av ”søyler baade i yttervægge og inde i huset”. 

Mellom søylene ble lagt teglstein og fasaden ble deretter kledd med sandstein. Mot gate er det 

relativt store vindusflater. Første etasje har fire døråpninger kronet med et stort 

halvsirkelformet vindu (lunettevindu). De øvrige etasjer har store krysspostvinduer. Samtlige 

vinduer har sprosser. Bygningen var opprinnelig tegnet inn med tre takarker samt et oppbygd 
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hollandskinspireret gavlmotiv anlagt til siden for bygningens midtakse. Formspråket er 

nordisk nyrenessanse. Arkitekturen er både karakteristisk for sin tids formuttrykk, og for de 

mange teaterscener fra tidlig på 1900-tallet der de klassiske referansene i arkitektur og 

utsmykning var elementer som gikk igjen.  

 

Endringsarbeidene i forbindelse med etablering av Deutsches Theater i 1941 omfattet et 

tilbygg til scenen som fylte det bakre gårdsrom samt endringer i baktrapp og bitrapp og 

diverse brannsikrende tiltak. Videre ble det gjennomført endringer i teatersalen og etablering 

av egen losje for Josef Terboven på balkong. 

 

Byantikvarens vurdering av kulturminnet – begrunnelse for fredningsforslaget 

Stortingsgaten 16 rommer viktig kulturhistorie knyttet til hovedstadens teaterliv på 

begynnelsen av 1900-tallet, som okkupasjonsmaktens scene fra 1941-45 og som målfolkets 

eget Osloteater fra 1945-85. 

 

Teateret i Stortingsgaten 16 har kulturhistorisk verdi som vitne om de store endringer i 

folkelige forlystelser med en rekke nyskapninger innen teater som fant sted rundt 

århundreskiftet 18-1900. Etterspørselen etter underholdningstilbud med bredere folkelig 

appell økte utover det tidlige 1900-tallet, i takt med at større deler av befolkningen fikk mer 

fritid. 

 

Teaterbygningen har arkitekturhistorisk verdi både som representant for sin tids 

teaterarkitektur og som eksempel på periodens arkitekturuttrykk der fasaden er utført i nordisk 

nyrenessanse. Interiørene i teaterarealene må ses i sammenheng med mange av de 

teaterbygningene som ble oppført ut på 1900-tallet, der et stilmessig fellestrekk var klassiske 

referanser i utsmykningen.  

 

Etablering av Deutsches Theater og de endringene dette medførte for teaterlokalene, tillegges 

verdi som et av få bevarte anlegg fra okkupasjonsmaktens propagandapolitikk og forlystelse. 

Losjen til Terboven ble dessuten innredet i sin tids rådende formspråk og har som sådan 

arkitekturhistorisk verdi. 

 

Anlegget fremstår med stor grad av opprinnelighet i fasade og detaljering. Interiørene er 

bevart med endringene slik disse ble gjennomført ved etableringen av Deutsches Theater. 

Romutforming og planløsninger er som den opprinnelige løsningen. 

 

Byantikvaren vil påpeke viktigheten av å bevare den opprinnelige teaterbygningen med fasade 

og interiør, planløsning og detaljering, slik at opplevelsen av den opprinnelige bruk ivaretas. 
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Historikk 

Kristiania rundt århundreskiftet mellom 18- og 1900-tallet var preget av et yrende teaterliv og 

markerte sådan en ny epoke med et stort og variert teatertilbud i hovedstaden. Fram til dette 

var den norske profesjonelle teaterscenen dominert av Christiania Theater som ble etablert 

1827. Christiania Theater fikk i 1837 fast tilholdssted i egen teaterbygning på Bankplassen 

oppført etter tegninger av stadskonduktør Grosch.  

Rundt 1850 ble det reist nasjonale scener over store deler av Europa og det ble ønske om dette 

også i Norge. Christiania Theater brant i 1877 og dette skapte enda større engasjement for at 

det også i Kristiania skulle etableres en nasjonal scene, et nasjonalteater. Som resultat av dette 

ble Nationaltheateret reist i Studenterlunden etter tegninger av arkitekt Henrik Andreas Bull 

og stod ferdig i 1899. Nationaltheateret videreførte den realistiske teaterform fra Christiania 

Theater. Samtidig blomstret det opp med nye teaterformer på en rekke scener i hovedstaden. 

Blant scener som ble etablert rundt århundreskiftet kan nevnes Tivoli, Klingenberg, Eldorado, 

Centraltheateret og Chat Noir, tillegg til folketeatre som Dovrehallen og Grønlands 

Folketeater. 

Med etablering av Nationaltheateret i Studenterlunden ble Stortingsgaten den nye og 

fornemme teatergaten i Kristiania og ytterligere tre teater etablerte seg i gateløpet: 

Theatercaféen, Brødrene Hals konsertlokale og Opera Comique. 

Stortingsgaten 16 var kjent som Cordial-tomta. Her lå opprinnelig restauranten Cordial med 

stor hage og friluftsservering om sommeren. I hagen ble bygget opp en liten scene der kjente 

kunstnere opptrådte. I 1916 ble Cordialtomta solgt til ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen, 

sammen med naboeiendommene Stortingsgaten 18 og Kjeld Stubs gate 5. Eiendommene ble 

overdratt til et eget selskap; A/S Cordial. Tanken var å reise et kontorlokale for Christiani & 

Nielsen, med kinolokale i første etasjen og kjelleren. Under byggearbeidene ble dette endret 

til operettescene. 

I 1917 ble det byggemeldt teater på eiendommen av arkitekt Henry Coll, og bygget stod 

ferdig i 1918. Teatersalen med tilliggende rom ble etablert i underetasjen, 1. og 2.etasje. 3. - 

6.etasje ble innredet for kontorer. Teaterscenene og de forskjellige former for teater opptok 

mange og i oktober 1916 spurte Aftenposten sine lesere: ”Skal vi faa nyt teater, opera eller 

konsertorkester?” De fleste som tok del i den påfølgende diskusjonen ønsket seg opera, og 

Dagbladet kom med eget operanummer. Diverse krefter ble satt i sving for opprettelsen av en 

operascene i Kristiania, og det ble Direktør Singer, som drev teateret i Tivoli, som ble 

ankermannen. Han kastet sine øyne på det nybygde teater i Stortingsgaten 16 og den 

30.november 1918 ble det premiere med forestillingen ”Samson og Dalila” i den nyåpnete 

operascenen: Opera Comique. 

Det viste seg imidlertid ikke å være liv laga og allerede i 1921 ble operaen lagt ned og scenen 

i Stortingsgaten 16 skiftet navn til Casino, og etablerte seg som en scene for operetter og revy. 

Denne driften varte fram til 1928 da lokalet ble utleid til det nyoppstartete Oslo 

Kinomatografer. I den forbindelse ble salen innredet til kinosal. Kinodriften opphørte i 

februar 1941 da lokalene ble ombygget og innredet til Deutsches Theater.  
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Etablering av Deutsches Theater i Oslo skjedde på initiativ fra Reichskommissar Josef 

Terboven, i samråd med Joseph Goebbels, som et propagandatiltak. Dette medført en rekke 

endringsarbeider som ble gjennomført under ledelse av arkitekt H.C.Bartels. Arbeidene 

omfattet et tilbygg til scenen som fylte det bakre gårdsrommet samt endringer i baktrapp og 

bitrapp og diverse brannsikrende tiltak. Videre ble teatersalen ominnredet og det ble etablert 

egen losje for Josef Terboven på balkongen.  

       

                                                                                                                

 

Terbovens losje fikk inngang fra øvre lobby. Fra lobbyen førte en tofløyet dør inn til losjen. 

Losjen er tidstypisk med vegger og tak kledd med faseterte trepaneler. Losjen er inntegnet på 

byggetegninger fra 1941. 

 

Teatersal, foto ukjent, men før ombygninger i 1941. Teatersal, foto tatt i tidsrommet 1941-85. 
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Øvre lobby med dør til Terbovens losje, foto ukjent 

ukjent. 

Øvre lobby med sjokoladekiosk, foto ukjent. 

Teatersal med Terbovens losje, foto ukjent, men trolig sent 1940-tallet, da Det Norske Teater overtok lokalene. 
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Deutsches Theater ble drevet fram til 1944. Kunstnerne som da var tilknyttet teateret ble 

overført til fronten eller sendt hjem til Tyskland.  

Etter krigen fikk det Norske Teater leie scenen til sine forestillinger og drev teater der i 

perioden 1945-1985. Denne teaterdriften medførte få endringer i lokalene, med unntak av 

endringer i Terbovens losjen. Døråpningen fra losjen og ut til teatersalen ble tettet, og 

åpningen ut mot lobbyen utvidet og dørene fjernet. En tid var det etablert kiosk i losjens 

arealer, mens det i dag er et åpent areal, dog med panelene og messingrosettene bevart. Selve 

teatersalen ble bevart slik det stod under Deutsches Theater`s virksomhet med losjer, 

tekstiltapeter, stolrader, belysning og stukkatur. 

  

 

Da Det Norske Teater fikk egen teaterscene i 1985 ble Filmteateret etablert i lokalene som 

igjen ble kino, og holdt til der i perioden 1985-2006. I den forbindelse ble tekstiltapetene i 

teatersalen overmalt røde. Det kan synes som om det var da stolradene fra krigen ble fjernet 

og erstattet av nye stolrader. 

   

Foto fra Det Norske Teaters virksomhet i Stortingsgaten 16. 

 

Foto: Byantikvaren (M. Sprovin), september 2010. 
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Fra 2007 har teateret Christiania Theater hatt tilhold i scenelokalene. Denne leieavtalen ble 

opphevet i 2010 og per dags dato er ingen teater tilknyttet lokalene.  

 

Anleggets eksteriør 

Stortingsgaten 16 har fasade mot Stortingsgaten. Bygningen er i seks etasjer der første etasje 

åpner seg mot gateplan med fire døråpninger kronet med et stort halvsirkelformet vindu 

(lunettevindu). De øvrige etasjer har store krysspostvinduer. Samtlige krysspostvinduer har 

sprosser. Bygningen ble reist i jernbetong i form av ”søyler baade i yttervægge og inde i 

huset”. Mellom søylene ble lagt teglstein og fasaden ble deretter kledd med sandstein. 

Bygningen var opprinnelig tegnet inn med tre takarker samt et oppbygd hollanskinspirert 

gavlmotiv. Formspråket har en rekke klassiske referanser som pilastre, konsoller og 

vindusinnramming, samt i hovedsak symmetrisk oppbygget fasade. Fasaden er preget av 

nyrenessansens arkitektur og materialbruk.  
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Teatersal 

Teatersalen slik den fremstår i dag fikk sin utforming i forbindelse med etableringen av 

Deutsche Theater. Utførende arkitekt for arbeidene var H.C.Bartel mens stukkdekorasjonene 

tilskrives kunstneren Müller-Kamphaugen. Endringsarbeidene under krigen omfattet 

imidlertid kun overflatene i salen. Planløsning og organisering ble beholdt. 

Teaterscenen er sentrert på den ene kortveggen, mot syd. Scenegulvet er hevet opp fra 

tilskuerplassene og selve scenerommet rammes inn av sceneteppe og private losjer. 

Overkanten av scenen er dekorert med gipsstukkatur med teatermaskenes sorg og glede. 

Symmetrisk på hver side av scenen er losjer, parkett og balkong, anlagt symmetrisk over 

hverandre. De private losjer er innrammet med par av pilastre, et par mot scenen og et par mot 

balkongen og salen for øvrig. Pilastrene har en klassisk utforming med base og kapitel. 

Pilastrene er malt hvite med forgylninger. Spesielt kapitelene har stort innslag av gullmaling. 

Over den private balkongen er en hvit baldakin, og ovenfor denne gipsstukkatur med en 

krukke som sentralt motiv. Dette trolig til minne om Sareptas krukke, som et bilde på 

skaperkraftens uttømmelige kilde. Øvrig tilskuerplassering er parkett og balkong. 

Eksisterende stoler i teatersalen omfattes ikke av fredningen, men det forutsettes at salens 

utstyr med stol- eller benkerader videreføres.  Balkongen er i dag malt rød og utstyrt med tre 

rader klappstoler i rød fløyel. Balkongens balustrade er ut mot salen prydet med rektangulære 

hvite felt med gipsstukkatur prydet med musikkinstrumenter. Mellom hvert felt henger en 

lampett med to pærer og skjermer.  

På veggene er tapeter malt røde. Opprinnelig var dette tekstiltapeter med sterkt innslag av 

gullfarge, jamfør foto. Da Det Norske Teater flyttet ut av lokalene i 1985, og Filmteateret ble 

etablert, ble tapetene overmalt. Veggene avsluttes av brede taklister malt hvite, men med et 

midtre felt i dueblå og gullforgylling. 
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Taket i teatersalen er malt mørk blått. Midten av takflaten rommer en stor krystallampett. En 

sirkel rundt lampetten er malt hvit og prydet med gipsstukkatur med fugler og putti, planter og 

bånd.  

Teatersalen slik den fremstod under Det Norske Teaters virksomhet i lokalene: 
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Dagens situasjon, foto: Byantikvaren (M. Sprovin), juni 2011: 

 Stukkmotiv med teatermasker over scenen. 

 Private losjer. 
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 Motiv over losje. 

 

Teatersalen sett fra scenen. 
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Lamper under balkong: 
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Krystallampett i teatersalen: 
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Vegglamper i teatersalen: 

  

 

Inngangsfoajé 

Inngangsfoajéen er et åpent rom som strekker seg over 1. og 2.etasje. Gulvet er lagt med fliser 

i sandstein og veggene er malt i lyse farger.  Opp fra inngangsfoajéen går to trappeløp en halv 

etasje opp til 2.etasje og øvre lobby, mens en midtstilt trapp går ned til underetasjen og nedre 

lobby. Alle trappeløp har en håndløper festet i veggen. Trappene til øvre lobby har i tillegg et 

rikt utformet bronsegelender. Trappene til øvre lobby var opprinnelig i marmor. Dette er siden 

endret med delvis støpte plater i trinnene som så er lagt med linoleumsbelegg. Det er 

08.07.2010 gitt en dispensasjon fra den midlertidig fredningen for å erstatte eksisterende 

linoleum med marmorplater tilsvarende original løsning. Trappa til nedre lobby er kledd med 

rødt teppe.  

Inngangsfoajeen er opplyst med to hengeampler med frostet glass og forgylt armatur. Midtstilt 

over trappa til nedre lobby henger en lykt i bronse. De to trappeløpene som leder opp til øvre 

lobby har hver sin plafondlampe tilsvarende belysningen i øvre lobby.  

Fire pilarer i stukkmarmor strekker seg fra 1. etasje og opp til 2. etasjes tak.  
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Foto: Byantikvaren (M. Sprovin), juni 2011 

Hengeampel i inngangsfoajeen. 

Foto: Byantikvaren (M. Sprovin), juni 2011 

Over trappeløp til nedre lobby.  

Foto: Byantikvaren (M. Sprovin), juni 2011. 
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Trappeløp med gelender, foto: Byantikvaren (M. Sprovin), juni 2011. 

Detalj trappegelender Balustrade øvre lobby. 

 Foto: Byantikvaren (M. Sprovin), juni 2011. 



23 
 

Øvre lobby 

Øvre lobby har en messing balustrade ut mot det åpne rommet i inngangsfoajeen. Lobbyen 

har rødt teppe på gulvet og malte vegger. På den ene langveggen er to eldre vegglampetter 

som flankerer et veggfast speil. Belysningen for øvrig består av fire plafondlamper (lamper 

montert direkte i taket), samt en nyere, liten taklampe. Midtstilt i annen etasje er Terbovens 

losje. På hver side av losjen er dør inn til teatersalens balkong. Dørene er eldre eikedører med 

speil og nyere håndtak.  

 

   Øvre lobby, foto: Byantikvaren (M. Sprovin), september 2010. 
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Terbovens losje  

Terbovens losje er kledd med finerpaneler. Som et dekorativt element er det små 

messingrosetter i hjørnene mellom panelene. Opprinnelig var det en midtstilt åpning fra 

lobbyen og inn i losjens og derfra ut i teatersalen, jamfør plantegning og foto. Åpningen ledet 

ut til en adskilt balkong som var reservert Reichskommissar Terboven og hans gjester. 

   
Plantegning med losje, 1941. 

 

Teatersal med losje, foto ukjent, trolig 1940-tallet. 

Lampetter og speil i øvre lobby. 

 Foto: Byantikvaren (M. Sprovin), september 2010. 
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Terbovens losje, foto: Byantikvaren (M. Sprovin), september 2010. 

Detalj messingrosett. 
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Nedre lobby  

Nedre lobby er anlagt i underetasjen med direkte inngang til teatersalen gjennom to 

døråpninger anlagt symmetrisk på hver side av bakveggen. Dør inn til teatersalen er en eldre 

eikedør med speil og nyere håndtak. Fra nedre lobby fører en trapp ned til garderoben. 

Lobbyen har rødt teppe på gulvet og malte vegger. I taket er seks plafondlamper, tilsvarende 

lampene i øvre lobby. Kuplene i lampene er byttet i nyere tid og er nå i hardplast. Det er på 

befaring i forbindelse med fredningsarbeidet påvist brennmerker og skader i kuplene. Selve 

lamperingen viser seg etter nærmere undersøkelser å være laget i tre som så er forgylt/malt 

med gullmaling, og er trolig opprinnelige.  

I nedre lobbyen har det i nyere tid blitt etablert en bar. Plantegninger fra 1941 viser at dette 

ikke var opprinnelig løsning. Eksisterende bar er i 2010 pusset opp og det er montert 

downlights-belysning samt to små lampetter i stål, en på hver side av pilarene som omkranser 

bardisken. 

 

 
Nedre lobby, foto: Byantikvaren (M. Sprovin), september 2010. 
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Nedre lobby- med dør inn til teatersal, foto: Byantikvaren (M. Sprovin), september 2010. 

 

Plafondlampe 
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Nedre lobby, foto: Byantikvaren (M. Sprovin), september 2010 
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Garderobe 

Fra nedre lobby leder en trapp ned til garderoben. Rommet har et rødt gulvteppe og malte 

vegger. Det forutsettes i fredningen at rommets åpenhet og funksjon videreføres. Det er i 

nyere tid etablert down-lights over garderobedisken.  

 

 

 Garderobe, foto: Byantikvaren (M. Sprovin), juni 2011. 


