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Mer enn to millioner løste billett til de fem best besøkte barnefilmene i Norge i 2012. Den nest

best besøkte var den norske nyversjonen av «Reisen til julestjernen» - filmen som er basert på
teaterstykket skrevet av Sverre
Brandt i'1924. Mens norsk
barneteaters historie strekker
seg langt tilbake i tid, ble det kun
laget 6n spillefilm for barn
her i landetlør'1950.

Dette skulle endre seg utover 50-tallet da
hele ti spillefilmer ble Iaget for barn. Flere
av disee ble svært populære, skriver Cunnar
lversen i boken nNorsk filmhistorier.
- Barnefilmen gikk gjennom en interessant
utvikling. Fra nærmest å være en del av
dokumentarfilmens opplysningsprosjekt,
ble de mer fartsfylte og ungdommelige i

tonen. Vekten på å lage en spennende og
engasjerende f i I mfortel I i n g erstattet ønsket
om å opplyse og informere, skriver lversen i

boken. Filmer som oMarianne på
sykehus, ('1950), «Tom og Mette på sporet»
('1 952) og også delvis nElias rekefisker, er
filmfortellinger som også hadde til hensikt å

informere. Men etter hvert skulle filmene bli
mer underholdende - som speiderkomedien
«Bjørnepatruljen» (1 956) som skildrer en
speidertropp og deres forbryterjakt. Dette
skulle heller ikke bli den siste filmen der
barn oppdager at noe muffens er på ferde,
og deretter rydder opp. Men filmen som
fikk størst oppmerksomhet i disse årene var
«Toya» (1956), skriver lversen. Også denne
filmen, som var basert på radioens barne-
timebok, hadde klare opplysningstrekk.
Og helt på slutten av femtitallet laget lvo
Caprino den for mange uforglemmelige
barnefilmen nUgler i Mosenr.

Disse opplysningene suppleres av redaktør
Jan Erik Holst i Norsk Filminstitutt.
- Norsk barnefilm frem til 1950 var ofte
basert på kjente bøker eller radiohørespill,
som «Toya» og «Petter fra Ruskøyr. De
skildret samfunnet og tok ofte opp et sosialt
problem. SIik sett var de litt neorealistiske.
Men det kunne også være nyskapende
spenning, som i nTom og Mette på sporet»
(.1 952). Den første norske barnefilmen er vel
«Ti gutter og en gjente» fra 1944, men mest
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Barnefilmen nToya, hadde premiere 29. november 1956

--#__

kjent er kanskje kortfilmen nCråpus som forsvant» som Svekon film i

Bergen laget i 1952. NFI har forøvrig utgitt denne filmen på dvd,
skriver Holst i en e-post til Q.

Kilder:
«Norsk filmhistorie» (forf. Cunnar lversen) og lan Erik Holst, Norsk filminstitutt.
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