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NS-MØTE PÅ KINOEN: Folkemengde utenfor Aladdin Verdenstheater i Kristiansand i forbindelse med at kinoen ble brukt til et NS-arrangement i

Det tredje riket forsøkte å erobre verden
ikke bare gjennommilitære triumfer,
men også gjennom kino. Hvordan reager-
te kinoene og publikum i Norge på det?

Kino som demokratis

A
t Det tredje riket forsøkte å er-
obre verden også gjennom ki-
noene som massemedium er
velkjent og solid dokumen-
tert. Men hvordan reagerte ki-

noene og publikum i Norge på denne ut-
fordringen? Og hva har dette å fortelle oss
i dag?
Kino kan ses som en viktig politisk og
sosial arena der det norske demokratiet
møtte den nasjonalsosialistiske utfordrin-
gen under andre verdenskrig. En måte å
undersøke dette på, er å studere det som
kan kalles hverdagsmotstand på kino, alt-
så våpenløs, uorganisert og gjerne spon-
tant framført motstand.

Hverdagsmotstand
Å studere hverdagsmotstand gir tilgang
til den skjulte samtalen om okkupasjonen
som vanligvis var unndratt myndighete-
nes kontroll. Samtidig åpner det for å se
på publikums innflytelse på kinopolitik-
ken.
Det «trykket» som okkupasjonen skap-

te, var ikke et resultat av en monolittisk,
ovenfrastyrt okkupasjonspolitikk, men en
kontinuerlig forhandlingsprosess der uli-
ke gruppers behov, interesser og krav dels
kolliderte, dels blandet seg med hveran-
dre. Dette ses blant annet på sensurfeltet.
En rekke filmer som ble stanset og fjer-
net fra distribusjon, ble sensurert på
grunn av reaksjoner fra publikum som
tyske og/eller norske myndigheter anså
for å være uønskede eller direkte farlige.
Nedenfor skal hverdagsmotstand på kino
som tema belyses med et par eksempler
fra Saga kino i Arendal. Men først litt om
hva som var kinosituasjonen i Norge.

Krigens kinolandskap
Det fantes rundt 300 faste kinoer i Norge
i 1940. Av disse var 40 prosent kommu-
nalt drevne og sto for rundt 90 prosent av
det totale kinobesøket. De øvrige kinoene
var foreningskinoer eller private kinoer.
Blant de få byene som ennå ikke hadde
kommunalisert kinodriften i 1940, var
Arendal, der stedets kino ble drevet av
selskapet AS Arendal Kinoteater med Ei-
vind Feragen som kinosjef.
Ulike aktører ønsket å bruke kinoene til

å fremme bestemte politiske, ideologiske,
kulturelle, sosiale og økonomiskemål. Som
kanal for tysk kulturpropaganda ble kino-
ene pålagt å vise tysk filmrevy og tyske fil-
mer. Somutstillingsvindu for NS ble kino-
ene pålagt å vise reklame for NS, norsk
filmrevy og norske propagandafilmer.
Det er viktig å huske at kinoene på den-

ne tida haddemonopol på nyhetsformid-
ling i levende bilder. Dette betød at nord-
menn – og tyskere i Norge – søkte til de
norske kinoene for å fåmed seg siste nytt.
For den norske sivilbefolkningen var kino
en billig og relativt risikofri fritidssyssel i
en tid da andre kulturtilbud forsvant el-
ler radikalt endret karakter.

Frihet
Kino var et sted der kryssende og skiften-
de interesser og behov gjorde seg gjelden-
de. Den tilbød virkelighetsflukt, men
innebar samtidig virkelighetssøken; et ki-
nobesøk kunne gi avspenning, men fylte
også et behov for spenning; kinosalen
kunne skape en illusjon av å være et fri-
rom, men var samtidig en arena som ble
nøye overvåket. Kino var et sted som ga
publikum følelsen av tilhørighet, sam-
hold og friheten til å velge. De kunne vel-
ge om de ville gå på kino i det hele tatt,
hva de skulle se og hvordan de skulle te
seg i møtet med de opplevde.

Hverdagsmotstand
Å gå på kino under krigen var på mange
måter omtrent som å gå på kino i dag, na-
turligvis.
Men noe var også svært forskjellig. Som

lyden av publikum. Dette hadde ikke noe
med krigssituasjonen å gjøre i utgangs-
punktet, men hadde sammenheng med
at det helt fra filmens barndom hadde ek-
sistert en helt annen form for domineren-
de kinokultur som vi ikke lenger er så
vant med og som handlet om publikums
aktive og kroppslige innlevelse i det de så
på lerretet.
Det kunne formelig syde og koke i kino-

salen. Det fins flere beskrivelser av dette
fra hele landet. Støynivået avhang natur-
ligvis av filmen som ble vist og den loka-
le visningssituasjonen. En film som pu-
blikum slett ikke forholdt seg passive til,
var Leni Riefenstahls Olympia-film fra
1938. Den ble vist over hele landet under
krigen. Her er en stemningsrapport fra
Vardø, nedskrevet etter krigen:

Fyrop for Hitler
Det var ganskemange tyskere på kino, og
de klappet og ropte hurra hver gang Hit-
ler viste seg på «duken». Det gikk ikke len-
ge før ungene fikk nok og gikk til motan-
grep. Når det norske flagg ble vist på
teppet, var det de som ropte hurra, men
når Hitler viste seg, ble hanmøtt med pi-
ping og fy-rop. Det var et leven uten like.
Grensene for hvor langt en kunne gå, ble
tøyd og testet ut.
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k kampsport

Fem hovedtyper av responsytringer kan
singles ut: mishagsytringer (piping, bu-
ing, nedsettende bemerkninger), bifalls-
ytringer (jubel, applaus, tilrop), overdri-
velse, ironi (kremting, hosting) og
sarkasme.

Forestilling i salen også
Kinoforestillingene hadde karakter av å
være en slags doble forestillinger, der det
som foregikk på lerretet bare var ett as-
pekt og ikke alltid det viktigste. Vel så stor
oppmerksomhet fikk det som foregikk i
selve kinolokalet. Når mørket senket seg
i salen, spisset regimet ørene.
Som kinosjef i Arendal valgte Eivind Fe-
ragen å legge seg på en ikke-konfronte-
rende linje. Allerede tidlig under krigen
måtte han ta et valg.
En dag ble han stanset av den tyske

Stadtkommandanten på gata, som ga be-
ordring om at en film han ikke likte måt-
te tas av plakaten øyeblikkelig. Feragen
bøyde av. Som han selv formulerte det se-
nere: «Det er jo liten vits i å risikere livet
for en filmfremvisnings skyld».

Press fra tyskere og NS
I likhet med alle andre kinoer i Norge ble
Saga utsatt for press fra tysk hold og fra
NS om blant annet å sette opp mer tysk
film.
Kinoen kjørte på denne tida to ulike
programmer i uka, i henholdsvis tre og
fire dager hver. Da kinoen fikk beskjed om
å kjøre likemange tyske som skandinavis-
ke filmer, ble det satt opp tysk film man-
dag-onsdag og skandinavisk torsdag-søn-
dag. Dette var et forsøk fra Feragens side
på å begrense virkningene av kravet om
50 prosent tysk film, ettersom kinobesø-
ket var størst i helgene.
Slik ble det også oppfattet fra tysk side.

En anmodning om å bytte om på dagene,
ble ikke etterkommet. Det er likevel ikke
slik at programmeringen av skandinavisk
film i helgene nødvendigvis må forstås
som enmotstandshandling fra kinoledel-
senes side, men som en handlemåte som
ivaretok behovene til den tross alt viktig-
ste publikumsgruppen, nemlig det lokale
publikum. Dermed ble driften også sikret
økonomisk.

Hva som var på spill
Feragen-sitatet ovenfor kan tolkes i ret-
ning at film og kino ble sett som et uvik-

FAKTA

b Under denne vignetten skriver
historikere og andre fagfolk på
Agder om spørsmål de brenner
for. Spalten er et samarbeid mel-
lom Aust-Agder museum og arkiv,
HIFO Agder og Agderposten.
b Har du tips og ideer kontakt
oss på e-post: kristoffer.vadum@
aama.no eller redaksjonen@ag-
derposten.no
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