Stjålet
nakenhet

KULTURMINISTERENS ENØT DE FJERNSYN

Kulturministe r
Hallvard
Bakke har satset metervis av prestis j e på a bli
høy, stor og sterk i det politisk e miljø ved å st op pe
TV3 . At det matt e tve rr-departe mental kokk elimon ke
til — og nok en k gl. ministers prestisje , er litt mer enn
påfallende.

Av ELLEN M AR GRETHE S A N D

Hvem har klippe t bort nak enscenene i Drammen kinos kopi av filmen «Is-slottet »? Til sin
store bestyrtelse har Norsk Film A/S oppda ¬
get at tilsammen ca. 60 m er f orsvunnet fra
den kopien av Vesaas- filmen som har gått på
kino i Drammen ,

påfallend e at man spør
Så
seg: Er dette Arbeiderpartiets offisielle mediepolitikk , stikk
i strid med 70 prosent av Apvelgernes mening (iflg. Gallu p),
eller er det en kulturminist er
som nå må reddes for partiets
sk yld?

Alt er tatt fra filmens to beskjedne og meget «renslige »
nakens cener. Norsk Filrn anser sak en sorn meget alvorlig
og vil gå til politianmeldelse
med an modning om full etterforsknin g.

ir den parlam entariske
Fsituasjons
skyld , som
det kamufleres i den politiske språkbruk. Det i seg selv ,
at en kulturmini ster benytter sjofle byråkratiske tric ks
for å konserver e et etermo nopol som er overmodent
og vil falle fer de folkeva lgte tar sommerferie , er nærsy nt.

— Van dalisme av filmen og
en alvorli g og" lei sak. Det er
reaksjon en hos alle involverte
ledd i filmens distribusjon —
deriblant Norsk Film A/S, distributøren
Kommunenes
Filmcentr al og ikke minst på
kinokont oret i Drammen.

Når den samme kulturmini ster opptrer so m påtatt
ordbl ind overfor de åpenba re
favoriseringar av utelandsks pråkli ge TV-kanaler som sender til
oss med reklame — da er hon
også blitt døv for publikums
røst.

«TV3 om 90 dager»

Det er i Det nor ske Arbeider parti en utilslø rt arti um- og akademiker-begeistrin g som får landets
største parti med på utrolige egotri pper med kulturengasjement:
Får
man
minne
om samn orsk
og
formskrift?
Om ny-mate-

Av TOM BERBY og OLAV H A S S E L K N I P P E (foto)

— Norge får TV3 innen 90 dager! Det sa en optimistisk Joh n Steinmann etter at han i går fremla sin sak for Storting ets kirke- og
undervisnin gskomite.
Steinmann er administrerende direktør for ScanSat/
TV3 i London , hvorfra TV3signalene sendes til satellitt. Han var fløyet inn til
Oslo for å informere komiteen sammen med Johan
Wibye , formann i Norsk
Kabel-TV Forbund.
Etter
høringen
virket
befMce nøkternt optimist iske. Begge opplevde at de
møtte en godt forberedt komité som var fullstendig
klar over hva saken gj«l-

matikk?

¦kle* H*t
I Britiske mediekon ger fry der
seg nå over den norske kultur ministerens støtte og hjel p til å
vi ppe en skandinavisk
konkurrent av banen.
, jeg er part i denne
Jo
sak: For meg og hundrevis av skribenter , journalister , TV-f olk , skues pillere ,
musikere , er den norske
kultur minister * slu ggerslag
mot TV3 prosjektet —de r vi
skulle bruk es , ikke briti sk
produs ert vid eovold og velbrukte TV-ser ier fra billi g dh
sken , ispedd britiske r ekl a
mefilmsnutter
—d en rammet hardt og vondt !

Annen måte

f inansvekt leggingen i den
nåværen de Dogsr evyen ?
Et
TV2 i NRK regi får vente som
offentl ig oppga ve ! Det mang ler
sy kehussen ger .
Det
mang ler
barneha ger . La rekla me finansiere et skandinavisk
«TV extra ». Det vil bety konkurranse
for el døende mon opol og nye
ar beidspla sser for så mange.
og

derte skjer i en ulvetid for
Og
NRK! Stor prosjekter ned legge s og misstemningen
på
Marienl ys t er følbar i alle korridorer . M r . Murd och i London
mot et nor disk TV-ahernativ
med arbeids plasser for nordiske
kulturar beidere —det er dét
Hé»t ^t/u- rum ruh l

j ylbania-mo dellen mot ut- •
r\ tryksfriher på et vestli g
T V medium
pluralist isk
Hverken mei «Iler mindre .
vårt gr isgrendte utka ntsland
I lengst nord i Euro pa er det
nok ojv påtrengende , offentli ge
oppg aver. Først må NRK rustes
opp til å yte skikkeli g «public
service ». Og til å ta seg av sa
mye forsømt av fje rns ynsvorsjoner av vår kulturarv. Får «Pe«r
Gynt» nevnes . . . ? Får behovet
for en bedre Dagsrevy nevne s,
dør også kultur og myke nyheter forsvar er sin pla** mot oJk*-

k ulturminist er
har
Som
Hall vard
Bak ke
ikke
min tillit lenger. Det akter
jeg ikke å hold e hemmeli g.
Vi er mange som har snakket seriøst om å igangsette
en boikott mot NRK. Inntil
TV3 f år sende fritt til No.
gø. For mange av oss er
døtto øt spørsmål om uttrykk sfr ih«t i TV — ikkø
nødv endi gvis øt øn»ke om å
svekke NRK IV

n for oss i vårt lille språk Me
område her nord , tom
vitterli g stad ig brukes i skandi, Bakkøs av
navisk f jørnsyn ør
»lag til
TV3-a)t«rnanve t så
¦ ¦
*é é *t f *t r r t *t
**
'

reaksj onært
forven tes.

at

mottrekk

må

Perso nli g har jeg lite å
ta pe. Ingen statl ige stipend på gang. Inge » skue
s pillørjobb på øt statli g stottøt teater. Ingen offentli ge
nå de ga ver i vent *. Bare for
å ney/ ne døt.
Derfor st iller jeg først i protestt oget: Jeg vil — inntil
v idere i ytringsfriheten s helli ge
navn —be meg fr itatt for enhver befatning med Norsk rikskring kast ing. Det yje kierogså
repr iser , regionalt eller på riksnettet , radio eller fj erns yn.
Sånn ville jeg også handlet hvis døt dukket opp
øn kulturministør
med auskøluøn på snøi , som vi lle
«logg * forholdon o til rette»
slik at Norge fikk ett forlaa
og øn dagsavis , ett ukebla d
og øtt teater , ett gallen og
•tt tid sskrift (for spesielt intorois ørto). For Norge har

nå bare ett fjerns yn —
pl uss medie g iganten Mur
dochs ti lfeldi ge TV-lekkasjer til Nordens TV tittere.
Det ør en uholdbar situasj on , ko nservert pr. en kultu rminis ter som har mistei
mør enn gangsynøt.
far kri gen komme I Bakke
Nå
sitter der på kulturminist erens tab urett — enn så lenge .
Den so mme kult urminister
er
hv erken talsmann for Arbeider partiets vel gere oller under teg nede , som varsler kr ig hv is kul tur mini ster en pr. samfer dselsministerens
velvilli ge før stehjel p
fortsetter korstoget mot TV3.
kult urarbøidør
ør
Som
Bakke ikkø min talsmann . Når samførdsølsmi nistørøn må in nkalløs tom
støttes piller — da må døt
bli kri g. Jøg varsler mod
døtt * om NRK-boikott og
opp ford rør alle andrø nor
sko kulturarbe idere til 6

gjøre det samme , in ntil kulturmini steren demis jonerer
eller endrer stand punkt til
TV3 , eventuelt uten støtte
fra samferdselsminis teren ,
som så uventet blandøt søg
inn i døtte spil l om otorfrihef. Val get står mellom Al
barna modellen eller Vei
ten * eter p lura lisme Da ør
jøg SOm kulturarbeider ikke
i tvi l l

I Ue fullmakt

_

På en helt annen m&tc
enn da Kulturdepartementet tok sin avgjørelse 1 desember, sa Wisbye.
— Jeg er optimist. J< * K
tror politikerne vil Innse
hvilken betydning TV3 vil
ha for utviklingen av skandinavi sk fjernsyn. Både i
Norge , Sverige og Danmark kan man lære av de
erfaringer vi har gjort , når
man en gang skal sette i
k-> n k med reklame-TV I det
enkelte
land , sa Steinmann.

Kirke- og undervisningskomiteen lover å ha sin innstilling til Stortinget ferdig
20. januar. Gruppemøter i
Senterpartiet
og Kristelig
Folkeparti
vil
avgjøre
hvordan
innstillingen
og
det senere vedtak i Stortin get blir seende ut. De to
mellompartiene
har ikke
tatt standpunkt ennå , mens
Arbeiderpartiet
synes konsolidert på Bakkes linje.
Høyre og Fremskrittspartiet arbeider for at TV3 skal
bli tillatt.
Johan W isbye var til stede pa vegne av de kabel '
nett som er nektet konsesjon for TV3. De har anket
avgjørelse n. Kulturdepartementet behandler sakene
i løpet av januar. Statsråd
Hallvard Bakke , som også
la fram sine synspunkte r
for komiteen i t år , sier at

ankesakene
vurdert.

blir

grundig

Re v urdere

— Vi vil revurder e det
skjønnet som lå til grunn
da vi nektet konsesjon i
fjor , sa han. Teoretisk sett
åpner han for at departementet ender opp med en
ny konklusj on etter ankebehandlingen , men ingenting
tyder på at Bakke er pa
glid. I går gjentok han sine
gam le standpunkter
om
TV3.
Jokerne 1 spillet om TV3 er
Ragnhild
Queseth Håarstad (Sp) og Lars Gun nar
Lie (KrF). De vil avgj øre
om vi får se TV3 1 Norge eller Ikke. Foreløpig har de
Ikke bestemt seg for hva dr
man av.

Han opplyser at TV3 i
dag viser sine programmer
i 534 000 hjem i Danmar k
og Sverige. Hvis Norg -e
kommer med , vil dette »k e
til nærmere «00 000 hus
st «nrlor

To sted er

Slaget om TV3 utkjempea
nå to steder — i Stortin get
or 1 Kulturde partemen tet.

Lettbent

I gårsdag ens VG var det blitt
til at det utrettelige filmparet
Wam og Vennerød har til hensikt å lage en «lettvint» film
med sin kommende «KaJball I
det borgerlige». Det har de
selvsagt på Ingen måte. Derimot ser de fram til å lage en
LETTBENT
blanding
av
krim og komikk. Hvilket er
noe iranske annet.

Howard død

LONDON ( NTB-Reuter) Den
britiske
fllinskuespllleren
Trevor Howard , verdenskjent
for sine roller i filmer som
«mytt eriet
på Bounty» op;
«D«n tredje mann» , døde I
går , 71 år gammel.
Howard er også kjent fra
filiiM - ii « Odette » , der han spilte krigshelten
Peter Churchill , og ble I 1950- og 60-arene
en av Storbritannias
mest
kjente skuespillere.
Han hadde bakgrunn
fra
britisk teate r , og kanskje spesielt Shakespeares stykker , da
han gikk over til filmen. Gjennombrud det kom med «M ytteriet på Bounty » , der ha n spilte

534 000

— Hvis TV3 far send * I
Norge , vil halvparten av
M eine bo her. De bety r at
nor nke Interesser
I ntor
K rad vil kunne påvirk e progr am politikken , pa en h«lt
annen mate enn det som er
nu , il , overfor Sup er ©g
Sk y Channel. Kn mulighet
vi bu rde ' vaere ftlad for og
ta var e på., sa W lsbye.

«Is-slottet» hadde premiere
2. juledag i åtte byer. Bare kopien i Dra mmen er ødelagt .
Det ble først oppdage t etter
at 'filmen hadde gått på den
lille kinoen for fulle hus i over
en uke , og var sett av rundt
400 personer i sin vandaliserte
for m.
Da gikk direktør
Egi l B.
Fonn i Norsk Kino- og Filmfond på kino i Drammen for å
se «Is-slottet» for annen gang.
Han hadd e før sett den rette
versjonen i Oslo , og slo straks
alarm over f or ' Norsk Film
A/S.
Kopien ble raskt byttet ut ,
og det er nå den rette «Is-slottet » også Drammen-folk kan
se.
— Klippene er profesjonelt
utført , og må ha vært foretatt
av noe n som har tilgang på
klipp e- eller spolebord , sier en

iiimnM n mnl IVl .ik.rlnn R rando.

OP TIMIS T:
— Jt sg er o p t imint og tror
f t ei
dere f å r
TV* i Noraa
f ø r det er ga.tt
90 dug er , nier
TVS-H J ef e n
John
S teinmii rt n .

ulykkelig
Frida
Nor sk Film A/S.

Småjent er

Ohivik

I

De 60 meterne utgjør i alt to
og et halvt minutt av filmen.
To klipp er foretatt i filmen s *
åpningssc ene — en avkled ning sscene med de to småjentene som er filmens hoved personer. To andre klipp er gjort i
en badekarscene med én av pikene i slutten av filmen , med
så godt monn at også hennes
ensomme , store oppdagelse i
isfosscn er vekk.
— Alle de bortk omne scenene er sentrale og svært viktig e
for forståelsen av rest en av
filmen , sier Frida Ohrvik.
Usikkerheten er stor omkring
synderens
motiver:
Drei er det seg; om en selvoppnevnt «moralens vokter» , en
seksuell avviker — eller rent
harrv «»rk?

