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GIMLE KINO
Helgerødgaten 33
I 1938 ble gården «Gimle», som lå under Helgerød, revet. Gården var fra ca. 1880.
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Lok. nr. 1045131 Gimle kino forts:

Den ble revet for å få bygget en ny kino i Moss. Og den 26.12.1938 stod det nye kinobygget ferdig.
En flott funkisbygning som ruvet i Helgerødgaten.
Kinoen hadde landets første installerte magnascop, flotte benker med plass til 650 personer. Huset
hadde også leiligheter på toppen, og i kjelleren var det flere rom som etterhvert ble brukt til
forskjellige aktiviteter.
Dette var jo rett før krigsutbruddet i Europa. Og aktivitetene i huset de første årene ble også
deretter. Mange tyske filmer ble satt opp på Gimle kino, og tyske soldater betalte bare halv pris for
billetten. Dette skapte naturligvis endel misnøye blant de norske. Huset ble også brukt som
førstehjelpsstasjon (det var et stort rødt kors på huset) og tilfluktsrom.
Kinoen hadde stor pågang av folk som ville se filmer, og året 1942 ble det registrert at kinoen
hadde spilt inn kr. 220.000,- kroner, noe som var et ganske stort beløp den gang.
Etter krigens slutt var det masse annen aktivitet i huset også.
Mange foreninger fikk ha sine møter i kjelleren, og mange mossinger husker juletrefestene i
«Gimlekjelleren». Det ble også drevet en barnepark i kjelleren i noen år.
Inngangspartiet og foajeen til Gimle kino var helt spesiell. Foajeen var rikt dekorert.
På venstre side av inngangen var det «isbar». Noe som var herlig for barn som hadde opplevd 5 års
krig.
Kinodriften på Gimle ble drevet i mange år, men i 1984 var det slutt.
Kommunen solgte huset for en billig penge. Det var da nokså forfallent.
Huset har nå i mange år vært bolig for asylsøkere, men i 2009 ble det bestemt at huset skulle
pusses opp og gjøres om til 18 leiligheter.
Dette er nå delvis fullført i 2011.
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