
Journalistisk stil 
 

Stor nedgang i kinobesøket. 
I år går nordmenn mindre på 
kino igjen.  Kinobesøket har   
sunket ni prosent i årets fem  
første måneder. 
 
- I fjor trakk blant annet James Bond 

besøket kraftig opp, mens det hittil i år 

er dårlig med store publikumsfilmer, 

sier underdirektør Roar Svartberg i 

Kommunale Kinemategrafers 

Landsforbund til Aftenposten. 

 Landets 40 største kinoer; som 

dekker mer enn tre fjerdedeler av 

kinomarkedet, solgte i årets fem første 

måneder 4 116 000 billetter; nesten  

400 000 færre enn i samme periode i 

fjor.  Men første halvår i fjor var 

ekstremt godt for kinobesøket og 

bragte det 20 prosent over samme 

periode i det labre kinoåret 1995.   

1996 endte som det beste året for 

norske kinoer på syv år. 

 Til tross for ni prosents 

publikumsnedgang hittil i år, regner 

Svartberg med at kinoåret 1997 vil 

ligge nærmere fjorårets nivå.  Det har 

vært et dårlig år når det gjelder store 

publikumsfilmer, men ifølge 

filmdistributørene står nå flere store 

filmer i kø, sier han. 

 Kinogiganten Oslo Kine-

matografer har hatt ti prosent 

publikumsnedgang i årets fem første 

måneder.  I samme periode i fjor 

opplevde Oslokinoene en økning på 

hele 21 prosent.  Besøket hittil i år 

ligger likevel litt høyere enn 

gjennomsnittet for 1990-årene, sier 

administrasjonssjef Atle Hillestad. 

 “Den engelske pasienten” og 

“101 dalmatinere” har vært de største 

kinosuksessene hittil i år.  I Oslo er de 

fulgt av “Første-kone klubben” og av 

“Budbringeren”.  Men ingen av dem 

kan konkurrere med fjorårssuksessene 

“Golden Eye” og “Heldiggrisen Babe”.  

Men både “Den engelske pasienten” og 

“Budbringeren” trekker publikum 

fremdeles. 

 

 



   Lars Ditlev Hansen, Aftenposten 26. juni 1997 
 
 
Oppgaver: 

1.  Skriv ned alle sammensatte substantiver. 

2.  Fyll in tomrommene nedenfor med ord fra teksten 

 

- I fjor trakk blant annet James Bond ……………. kraftig opp, mens det hittil i år er 

dårlig med store ……………..…., sier underdirektør Roar Svartberg i Kommunale 

Kinemategrafers Landsforbund til Aftenposten. 

 Landets 40 største kinoer; som dekker mer enn ……………………. av 

kinomarkedet, solgte i årets fem første måneder 4 116 000 billetter; nesten  

400 000 ………………….  i samme periode i fjor.  Men …………………. i fjor var 

ekstremt godt for kinobesøket og bragte det 20 prosent over ……………….. i det 

labre kinoåret 1995.   

 

3.  Lag dine egne setninger som begynner med: 

a)  Hittil i år……………….. 

b)  Første halvdel i fjor var ……………. 

c)  Til tross for …………………. 

d)  I samme periode ……………….. 

e)  Ingen av dem kan konkurrere med ……………… 

  


