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punktet alt ettersom hvor mye han har å henge fingrene i
underveis. Sånt er jo ikke moderne lenger, og dette irriterer
herredskontorsjef Fjell-Olsen grenseløst. For han har
nemlig fått tilbud fra det store utenbygds buss-selskapet om
å overta ruta med strømlinjeformet materiell og
rutepresisjon. Dette får han herredsstyret med på, for ingen
tør å gå i mot fremskrittet, må vite. Men det tør jordmor
Klara og lensmann Haugen. De skjønner bedre enn noen
hva Torvald betyr for store og små. Striden starter over
Torvalds hode med debatter i herredsstyret inntil en småjente løper inn i hjulene på bussen og havner på hospitalet.
Torvald tar seg så nær av ulykken at han skrur skiltene av
bussen og leverer den til lensmannen. Nå kan de som vil ha
strømlinjer få sin vilye, for selv vil han ikke sitte ved rattet
mer, men reise hjem til Måsabygda der han kommer fra.
Men anført av jordmor Klara vål<ner bygda nå til dåd.

Torvald driver en liten landsens bussrute på tvers av alt som
har med nymotens fart og effektivitet å gjøre. Bussen hans
er en 1923-modell, og selv er han så gammeldags at han
har god tid. Han gjør folk tjenester i øst og vest langs ruta,
og han glemmer som regel å ta betalt for skyssen. Derfor
holder han ikke akkurat fast rute. Han er fremme ved ende-

Filmen hadde premiere på Saga og Soria Moria 6. oktober
1961, og Arne Skouen hadde ansvar for både manus oB
regi. Et storlag av datidens skuespillere sto på rollelisten. Leif
Juster spilte hovedrollen som Torvald, og Lalla Carlsen var
jordmor Klara. Filmen hadde aldersgrense 7 år.

Petter l<ommer med familien fra Ruskøy til Oslo. Hans språk
og klesdrakt påfører ham øyeblikkelig skolekameratenes
erting. Særlig ille er den bortskjemte «Reka» fra et
velstående hjem. Men Petter får seg en god venn i OIe. Han
får tilsendt sin hund lsak fra Ruskøy. Under en skikonkurranse, der Petter har vunnet uttagningsrennet, stenger
nReka, Petter inne i et skur, men med hjelp fra lsak og Ole
når han likevel frem til hoppbakken i tide.

Filmen hadde premiere på Scala B. desember 1950. Regien
var ved Nils R. MLlller, og manus ble skrevet av Knut Vidnes.
På rollelisten fant vi blant andre Peter Drabløs og Unni Ann
Helseth. Filmen ble gitt laveste aldersgrense, som på denne
tiden var 7 år.
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Stomp:r &. Co.
Cuttene på Langåsen opplever artige ting - med en
edderkopp, et marsvin og en svømmekonkurranse. For ikke
å snakke om visse misforståelser med en straffelekse og
en brannøvelse. Men kritikken var blandet etter den første
Stompa-filmen. Aftenpostens anmelder mente regissør
Nils-Reinhardt Christensen neppe hadde hatt andre
ambisjoner med filmen nenn å glede det samme publikum
som gjennom 30 hørespill i barnetimen har latt problemer
og bekymringer fare, og moret seg med og over guttene
på Langåsen pensjonatskole, og deres lærere Tørrdal og
Brandtr. Arbeiderbladet var langt mer begeistret, og mente
overgangen fra hørespill i radio - med voksne skuespillere til barnefilm med unge skuespillere i rollene, ikke
nødvendigvis var bare enkel. Dette hadde regissøren Iøst
med glans, mente Arbeiderbladet.

manus og regi, mens Ole Enger nå hadde tatt over
hovedrollen som Stompa. Filmen hadde fortsatt laveste
aldersgrense på den tiden - 7 år.

Stompa fbrelskcr

seg'!

Stompa - Stein Oskar Magel Paus-Andersen er blitt 17 år, og
har fått ganske andre interesser enn tankeløse spillopper og
sinnrike ideer til avveksling i det daglige Iivet på Langåsen
Pensjonatskole. Men han er Iike impulsiv som før. Tivoliet
som har slått opp sine boder og telt inne i byen, har blant
sine artister en mØrk, orientalsk skjønnhet, Nel Shaiba, som
både kan danse, synge og spå. Stompa bryter gjerne skolens
reglement for å avlegge henne et aldri så lite besøk. Og det
er minst to lyse kvinner i Stompas liv som setter intense
farger på tilværelsen, til og med for Bodø og skolens litt mer
tilårskomne lærere. Romantikken har gjort sitt inntog på
Langåsen.

Stompa & Co. hadde premiere på Scala og Soria Moria
18. oktober 1962, og nevnte Nils-Reinhardt Christensen var
ansvarlig for både manus og regi. Filmen bygget på nJenkins
at School, - en ungdomsbokserie av Anthony Buckeridge,
og Rolf Kirkvaag jr. bekledde hovedrollen som Stompa, med
Cisle Straume i rollen som lektor P. T. Tørrdal. Filmen hadde
aldersgrense 7 år.
S

tornpa, selvf'olgt:lig'!

Langåsen Pensjonatskole står foran sitt 50-årsjubileum, og
rektor Ulrichsen aktiviserer elevene sine til en festforestilling

i gymnastikksalen. I den anledning mØter vi lektor Tørrdal i
visse teatralske attityder, mildt sekundert av kollega Brandt
og fru Madsen. Men en mer utvetydig behandling får han
når søsteren Margaret ankommer. En inspektør dukker
også opp på pensjonatskolen. Den impulsive Stompa får en
profesjonell motspiller i Jarle Vik, og en aldri så liten triumf
overfor nabokona fru Bråten med premiel<uene.
Stompa, selvfølgelig! hadde premiere 26. september 1953 på
Scala og Soria Moria - knapt ett år etter den første
filmen, altså. Nils-Reinhardt Christensen sto fortsatt for
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Filmen hadde premiere B. november 1965 på Saga kino i
Oslo. Nils-Reinhardt Christensen hadde ansvar for manus og
regi. Filmens opprinnelige aldersgrense på 12 år, ble senere
ble endret til T år.

Olscn-barrdt'n
Selv om OIsen-banden tvilsomt kan kalles for barnefilm, var
det nok av barn som fikk med seg de etterhvert så mange
filmene om Egon (Arve Opsahl), Kjell (Carsten Byhring),
Valborg (Aud Schønemann) og Benny (Sverre Holm). Den

aller første filmen hadde premiere på Saga og Soria Moria
.l969.
-l
1. august
Filmen handler om Egon OIsen, Iederen
av den ikl<e altfor beryktede Olsen-banden, Mens han har
sittet i fengsel har Egon pønsket ut en plan for hvordan stjele
den fantastiske gullfiguren som tidligere har tilhørt den tyske
l<eiser, og som nå skal stilles ut i Oslo. Utstillingen er strengt
bevol<tet av politi, kriminalbetjenter, tv-kameraer og all
verdens moderne alarmsystemer. Men snedige Olsenbanden klarer Iikevel å gjennomføre kuppet. Filmen hadde
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aldersgrense
år ved første sensur. Denne ble senere
endret til 5 år.
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- W*w fumr"xaa&årxa håe åa&å på aåt'or

- Det som kjennetegner norsk barnefilmproduksjon etter krigen er mangel på kontinuitet, liten
satsning, og at barnefilmene ofte ble produsert av selskap og aktører i periferien i norsk filmbransje. Norsk barnefilm flyttet ikke inn i sentrum av norsk filmproduksion før på 1980-tallet.
Dette sier Cunnar lversen, som er professor i film- og
medievitenskap ved lnstitutt for kunst- og medievitenskap
ved NTNU i Trondheim. For i følge lversen var de første
ordentlige barnefilmproduksjoner mer eller mindre skjulte
opplysningsfilmer for barn.
Når ii!<k narsk barneiilns sitt dr:iinitive gj*nnamttrucld på

nr;rske kinoerl

- Cjennombruddet for norsk barnefilm skjedde med Eric
-1957.
Filmen ble en stor suksess, og som
Heeds nToya, i
filmatisering av en Barnetimebok fikk den også ekstra
oppmerksomhet, forklarer lversen.
'1960 ble laget flere
Mens det i årene etter krigen og frem til
barnefilmer, er det - med unntak av Stompa (som
henvender seg til større barn) - nesten ingen rene
barnefilmer å spore i perioden fra1960 frem til 1970.
Samtidig ser vi i samme periode en rekke premierer på lette
underholdningsfilmer for hele familien.

Hva skyldtes <lennc lahre satsnin'6en på barn*iilm på
t9
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- De norske støtteordningene som ble etablert i 1950, 1955
og1964 tok i liten grad hensyn til produksjon av barnefilm,
og mange filmskapere mente - kanskje med rette - at det
ikke var økonomisk grunnlag for å lage film bare for barn.
Den økonomiske risikoen forbundet med filmproduksjon var
stor, og den kulturelle anerkjennelsen til filmmediet var Iiten.
Fram til 1969 var kino regnet som en Iuksus - med en egen
luksusskatt - og støtteordningene fram til 1969, da
luksusskatten ble opphevet, hadde nærmest karakter av
tilbakebetaling av skatt. Fra 1969 ble film for alvor støttet av
staten, og da fulgte etter hvert også barnefilmen etter.
l'ladcle også tv-medi*-'ts giennr.;nbrudrl på 60-tall{,:t no* å si
ior norsk iilmproduksjan i samme liårl
- Fjernsynet hadde stor betydning for filmproduksjonen, og
bidro nok til at man var mindre villig til å risikere mye for å
lage barnefilm på 1960-tallet, mener professor lversen.
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