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En lege jeg kjenner fortalte en 
gang en historie om en døende 
kreftpasient som valgte å avslutte 
behandlingen for å dø hjemme. 
Mange år senere oppdaget sykehu-
set ved en ren tilfeldighet at pasi-
enten fortsatt var i live, og dessu-
ten symptomfri. Det var ingen 
religiøse mirakler involvert. Ingen 
healere. Han hadde bare kviknet 
til. Lurt døden.  

Feilslåtte profetier
Mange har spådd kinoens død. Jeg 
også. Til og med Hollywood har 
spådd kinoens død. 

I mars overvar jeg et foredrag i 
Texas der Jonathan Zepp, en av Hol-
lywoods fremste eksperter på digi-
talt innhold, med fartstid fra topp-
ledelsen i Napster, Paramount, 
Sony og Google, forklarte hvor-
for kinoene ikke har noen frem-
tid. Når all verdens filmer ligger 
lagret på en server et eller annet 
sted, og med økt tilgang til nett 
og økte hastigheter, kan vi betale 
et månedsabonnement og se film 
på mobilen mens vi sitter på bus-
sen, på den bærbare datamaskinen 
på hytta, eller kanskje som et tre 
meter bredt bilde på stueveggen 
hjemme ved hjelp av en projektor. 
Vi har ikke tid til å oppsøke en ki-
nosal hver gang vi vil se en film, og 
vi nekter å godta et utvalg som er 
begrenset til noen få filmer, mente 
Zepp. Høres fornuftig ut, det. Kino-
en nærmer seg døden, etter lang 
tids sykeleie. Men nei, da, utviklin-
gen går altså motsatt vei.  

Mot alle odds
Ifølge de helt ferske tallene fra 
bransjeorganisasjonen Film & Kino 
har det norske kinobesøket økt i 
år igjen. Tallene for norske filmer 
er sørgelig lesning, men det totale 
kinobesøket har gått opp. Fire pro-
sent. Det er mange billetter. 

I Sverige er utviklingen tilsvaren-
de. I november i år var kinobesøket 
23,7 prosent høyere enn samme 

måned året før, og hele 33,4 pro-
sent høyere enn i 2010. Ser vi på det 
gjennomsnittlige kinobesøket i 
november de siste ti årene, er årets 
besøk 25,3 prosent høyere, ifølge 
Svenska Filminstitutet. 

Troen på fremtiden er det åpen-
bart ingenting i veien med heller. 
Oslo Kino satser stort. En totalre-
novering av kinoen i Vika står på 
trappene, for ikke å snakke om 
gigantkinoen på Økern, som får 
byggestart om et års tid. Den får ni 
saler med tilsammen flere tusen 
seter.

Hva i huleste er det som skjer? 
Skulle ikke kinoen stått med ett 
ben i graven nå?

Treg filmbransje
Ironisk nok kan nettopp mangelen 
på innovasjon og fremdrift i film-
bransjen være en av årsakene til at 
kinoen fortsatt er populær. Vi har 
riktignok fått Netflix, HBO og noe 
annet rask, men foreløpig har de 
digitale tjenestene vært mildt sagt 
skuffende. 

Filmbransjens virkelig store løft 
her i landet de siste årene har ikke 
vært digitale tjenester til mobilen, 
iPaden eller hjemmekinoen, men 
tvert imot digitaliseringen av kino-
ene. Det ga spesielt kinoene uten-
for de store byene et løft i form av 
tidligere premierer, bedre lyd- og 
billedkvalitet – og økt besøk. Og så 
kom jo 3D-filmene, som også førte 
til økt omsetning. Betyr det at ki-
noene er friskmeldt? Nei. 

Mørke skyer
Det er farlig å spå fremtiden, men 
hjemmevideoens inntog på 80-tal-
let lærte oss at ny teknologi påvir-
ker kinobesøket. Jeg tar sjansen på 
å satse en femtilapp på at kinoene 
i alle fall vil oppleve en stadig tøffe-
re konkurranse fra digitale tjenes-
ter og håndholdte enheter i årene 
som kommer. I løpet av de neste 
par årene vil vi antagelig ha film-
tjenester som for første gang gir 
oss tilgang til (nesten) alt, overalt, 
hele tiden. I tillegg vil kinoene mis-
te det ekstra puffet fra 3D-filmene 
(stor nedgang i Sverige) og digitali-
seringen. Da kan besøkstallene fort 
bli dystrere lesning. 

Graven er tom
Film handler om opplevelser. For 
mange vil film på mobilen aldri 
kunne erstatte kinoens enorme 
lerret og virkelighetstro lyd. Men 
historisk sett går det nedover. Det 
ble solgt omtrent dobbelt så man-
ge kinobilletter på 1950-tallet. De 
gylne årene kommer neppe tilba-
ke. Men det kan være mange gode 
år igjen. Kinoen gjør som kreftpa-
sienten. Du vet, han som dro hjem 
for å dø. Den kvikner til og lurer 
døden – igjen og igjen.
joachim.lund@aftenposten.no

Seiglivet. Kø. Dårlig utvalg. Forstyrrelser. 
Dyrt. Upraktisk. Men kinoen nekter å dø.
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Kommende 
premièrer
XX Før snøen  
faller  
(première 
14. januar 
på Tromsø 
Internasjonale 
Filmfestival)
XX En som deg  
(1. februar)
XX Karsten og Petra 
blir bestevenner 
(15. februar)
XX Jag etter vind 
(22. februar)
XX Victoria  
(1. mars)
XX Pelle Politibil på 
sporet (3. mai)

XPå  
nettet

– Som forventet
Direktør Nina Refseth i Norsk film-
institutt er ikke overrasket over at 
norsk film i år opplever en nedgang 
på 25 prosent sammenlignet med i 
fjor. 

– Vi har varslet denne nedgangen. 
2011 var et toppår med rekordman-
ge filmer, så vi skjønte at 2012 ville 
bli et mellomår. Men jeg vil ikke si at 
det har vært et dårlig år. Kon-Tiki og 
Reisen til julestjernen har gått veldig 
bra. Dessuten vil jeg si at Tina & Bet-
tina også gikk bra. Men vi er skuffet 
over at ikke Flukt gikk bedre.

– Ble det laget for smale filmer i 
mellomåret 2012?

–  Vi kan ikke programmere hvilke 
typer filmer vi får hvert år. Men det 
er blitt laget færre norske filmer i år 
sammenlignet med toppåret 2011. 
Dessuten er det laget færre familie-
filmer.

Ifølge Refseth vil 2013 bli et bedre 
år.

– Da kommer det hele syv familie-
filmer, sier hun.

– Store ambisjoner
Statssekretær Mina Gerhardsen i Kul-
turdepartementet synes heller ikke 
det har vært et dårlig år for norsk 
film. 

– Vi har store ambisjoner for norsk 
film, og vi er der vi skal være. Det at vi 
opplever en liten nedgang i år, betyr 
ikke at det generelt har gått dårlig for 
norsk film. Det er stor interesse for 
norsk film i utlandet, ikke minst på 
grunn av Kon-Tiki. Dessuten er Flukt 
solgt til 70 land, og Trolljegeren var 
den mest solgte DVD-en i Storbritan-
nia da den lagt ut for salg i januar.

Hun har stor tro på filmåret 2013.
– Da får vi 30 norske filmer på kino, 

og filmer som Victoria, Før snøen faller, 
En som deg og barnefilmene Pelle poli-
tibil og Karsten og Petra vil gi høye be-
søkstall. eldrid.oftestad@aftenposten.no

På kino i kveld? 
Les alle filmanmeldelsene  
på ap.no


