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tig samfunnsområde. Men det kan også
tolkes som at han mente at det som sto på
spill, var langt viktigere enn en enkelt kinoforestilling.
Kino var ett av de stedene der kampen
om opinionen ble utkjempet. I så henseende kan betydningen knapt overvurderes. Kinosjefer og kinostyrer rundt om i
landet handlet forskjellig. Noen valgte
tidlig konfrontasjon stilt overfor nye påbud og krav fra tysk side og NS, med det
resultat at de i regelen ble skiftet ut.
Mange ble nok skiftet ut selv om de
holdt en relativt lav profil, men ganske
mye av førkrigs-kinosystemet overlevde
tross alt og bidro til å dempe muligheten
for å utnytte kinoene som en effektiv kanal for NS-regimet.
Visning av reklameplater fra lysbildeapparat inngikk som en obligatorisk del
av kinoprogrammet. Denne delen av forestillingen var mest utsatt for subversive
publikumsresponser. Så også i Arendal.

«Forkjølelsessymptomer»
I mai 1941 oppsto det uroligheter på Saga
under visning av en reklameplate som
viste miner utenfor norskekysten med
overskriften «Englands forbrytelse». Det
endte med at norsk politi måtte rydde salen etter tysk ordre. I en tysk etterretningsrapport heter det at arendalspublikummet hadde vist en «provoserende
holdning» overfor tyskere og at det var
derfor de hadde måttet gripe inn.
Den kanskje aller mest utbredte formen
for hverdagsmotstand på kino kom til uttrykk gjennom det som snart ble kalt «forkjølelsessymptomer». Ved at dette begrepet kom i sirkulasjon via de illegale
avisene, ble det skapt et felles språk for å
forstå hosting, harking, snufsing og
kremting som ironiske responser som tilkjennega hverdagsmotstand.
Og når «forkjølelse» som merkelapp
først var etablert, hadde den en smittende effekt på kinoatferden. I seg selv var
«forkjølelse» en slags eufemisme, en metafor: den er jo relativt ufarlig og den er
«typisk norsk» i den forstand at vårt klima godt legger til rette for den slags
symptomer. Hvem kunne tas for noe så
uskyldig som å ha renset strupen?
«Der flyr Hess!»
Den 19. september 1941 var gymnasklassene i Arendal samlet på Saga kino for å
overvære en skoleforestilling. Den første
forfilmen handlet om flyging. Det var under visning av denne at en frimodig elev
plutselig ropte: «Der flyr Hess!»
Dette utløste lattersalver, piping og
muntre tilsvar fra andre elever: «Nei, der
flyr Hess!»
Opptrinnet endte i første omgang med
at rektor Johan Hegebø og lektorene
Adolf Sørensen og Sigurd Bruland ble arrestert. Etter få dager ble rektor Hegebø
løslatt, mens Sørensen og Bruland, og i
tillegg lektor Oskar Olsen og elevene Tor
Dahl Paulsen og Yrje Bruland, ble varetektsfengslet for åtte uker.
Ifølge det tyske sikkerhetspolitiet var
dette tredje gang at elever ved Arendal
gymnas sto bak en slik «lukket demonstrasjon» på kino.
Bakgrunnen
Bakgrunnen for tilropet var at Hitlers
stedfortreder Rudolf Hess i mai 1941 hadde fløyet til Storbritannia, angivelig for å

UNGE VILJER: Walter Fyrsts Unge viljer regnes som den eneste
nasjonalsosialistiske spillefilmen som ble laget i Norge under andre
verdenskrig. Noen steder ble filmen møtt med protest- og boikottaksjoner, andre steder gikk det rolig for seg. (Rushprint)

slutte fred. Ved ankomsten ble han umiddelbart arrestert. Hitler erklærte Hess for sinnssyk og stemplet ham som landsforræder.
Kilden til begge de to demonstrasjonene på
Saga kino som er omtalt ovenfor, kommer fra
tyske etterretningsrapporter som ble utarbeidet av Sicherheitsdienst (SD) og sendt tilbake
til Berlin. Formålet med disse meldingene,
som ble lest nøye av Rikskommissariatet og
Wehrmacht i Norge, var å gi beslutningstakerne i Berlin et mest mulig umaskert bilde av
den generelle stemningen i det okkuperte Norge.
Innenfor kulturfeltet var kino ett av de områdene som ble kartlagt og nøye overvåket. Det
var ingenting bagatellmessig eller uskyldig
ved opptrinnene på Saga som er beskrevet
ovenfor. Tvert om er de eksempler på hvor stor
betydning kinoene hadde som demokratisk
arena.

Ballongen og tegnestiftene
Hverdagsmotstanden peker på kinoens grunnleggende flertydighet. Kino åpenbarte bristen
i det nasjonalsosialistiske prosjektet. Ved at
den demonstrerte hvor forskjellige oppfatninger, verdier og følelser mennesker kunne ha –
både på lerretet, i salen og i livet for øvrig –
minnet den om at en annen samfunnsorden
enn den okkupasjonsmakten og NS tilbød,
fortsatt var mulig.
Kinoene bidro sånn sett til at det demokratiske, liberale sivilsamfunnet aldri bukket under, til tross for den massive undertrykkelsen.
Propagandaens idealisering av det nasjonalsosialistiske samfunnet var som en stor og impo-

ENGLANDS FORBRYTELSE: Anti-britisk propagandaplakat som
ble brukt til å rettferdiggjøre Tysklands okkupasjon av Norge. Slike
plakater ble også vist som lysbilder på kinoene. Det var denne plakaten som skapte uro på Saga i Arendal i 1941. (Guttormsgaardsarkiv.
no)

nerende ballong – men kinogjengerne var
væpnet til tennene med tegnestifter.

Også i dag
Kunnskap om hvordan publikum og kinoene
i ulike land håndterte det totalitære presset før
og under andre verdenskrig, kan gi verdifulle
perspektiver på hvordan sivilsamfunnet og sosiale medier kan stå imot antidemokratiske
krefter også i dag.
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b «Cinema, War and

Democratic Agency: Exhibition, Moviegoing and
Everyday Resistance,
1939-1945»
b To dagers internasjonalt seminar om kinoens politiske, sosiale og
kulturelle betydning i
Europa under andre verdenskrig
b Arrangeres av og ved
Stiftelsen Arkivet 24.-25.
november i samarbeid
med Cinemateket i Kristiansand
b Som del av seminaret
vises tre filmer som gikk
på kino i Norge under
krigen
b Program og info om
påmelding: se www.stiftelsen.arkivet.no
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SNAPPHANER: Den svenske filmen Snapphaner ble tatt av plakaten i 1943 etter å ha gått
flere måneder på kino i Norge. Filmen handlet om den danske okkupasjonen av Skåne i 1676
og ble tolket som en allegori over den tyske okkupasjonen av Norge. (Svenska filminstitutet)

TITANIC: Den tyske storfilmen Titanic ble i siste liten trukket tilbake fra kinodistribusjon i
Tyskland, fordi Goebbels fryktet at hjemmepublikummet ville se det synkende skipet som en
allegori over Det tredje rikets undergang. Men filmen gikk for fulle hus flere steder i Norge.
(Universum Film)

I OSLO: Kinokø utenfor Kinopalæet i Oslo høsten 1940. (Leif-Erik Bech)

SAGA: Kinokø utenfor Saga kino i Arendal, tatt rett før frigjøringen. (Per Sjeggestad)

