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«Han skulle ikke være søt" Det ville ieg ikke. Få dem tidem

var det altfor mamge prinsessevakre illustrasioner I

barnehØker. §lik shu!tre han definitivt ikke uære..»
(Gunilla Bergstrom om hvordan hun tegnet AIbert ÅOerg)

SYNSHEMMEDE EARN MI§TER FILMTILBUD
60 000 kroner er prisen for å synstolke en
norsk film. I 2014-budsjettet er tiltaket fjernet.

NETFLIX FOR BAHN
Stadig flere barn ser filmer på Netflix.
Filmutvalget bestemmes i Hollywood.
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Barnefilm på 70-tallet

Tiåret da noe skjer i norsk barnefilm

Q fortsetter reisen i norsk barnefilm fra 1945 frem til vår tid,
frem til 70-tallet. Fra en fattigslig norsk filmmeny for barn på
for barn på norske kinoer.

og denne gang er vi kommet
60-tallet, skjer det endelig noe

nFull utrykning,
I den lille byen brer mistanken seg om at det foregår
smugling av narkotika i fjorden utenfor. Anne-Carine og
Nikke hjelper stedets politimester Baldriansen - uten at
Baldriansen vet om det - med å etterforske hvor stoffet
kommer fra. Dette lører barna opp i mange vanskeligheter.
Baldriansen, som har sine mistanker, får greie på saken i

siste øyeblikk. Som alltid får han god hjelp av brannmester
Røykhold, bakermester Solheim, kjøtthandler Berg og
mange andre i byen. De drar ut på fjorden i brannvesenets
nye fjordbåt for å finne barna. Så blir det jakt på

skurkene. Filmen hadde Oslo-premiere på Edda kino 12.

aprll 1971. Randi Nordby og Eric Johnson hadde regien på
filmen, som fikk aldersgrense 5 år.

«To fluer i ett smekk»
Sirkuset kommer til byen, og med det Bobla. Han er en
gammel kjenning av politiet, men prØver å begynne et nytt
Iiv som vektløfter i sirkuset. En dag oppdager han pape-
gøyen Clara i det åpne vinduet til frøken Jacobsen. Han kan
ikke la være å stjele den. Frøken Jacobsen, som er syk og
sengeliggende, hØrer Clara skrike, men hun tror at det er
Yngve som leker med papegØyen. Han hjelper henne av og
til, og denne dagen har han hentet medisin på apoteket. Litt
etter at Bobla har sneket seg vekk, kommer Yngve sammen

med Turid og ponnien Cæsar. Barna ser etter Clara og spØr

frøken Jacobsen om den er i hagen. Hun blir forskrekket,
og forstår at Clara er blitt borte. Barna bestemmer seg for å

finne Clara. uTo fluer i ett smekk, hadde premiere på Saga

kino i Oslo -13. desember 1973. Eric Johnson sto for både
manus og regi. Aldersgrense 5 år.

«Knutsen og Ludvigsen»
Det er husnød, og Knutsen og Ludvigsen har slått seg ned
i en tunnel i mangel av et bedre sted å bo. Men dette er
selvfølgelig mot reglene, og snart har de både myndigheter
og andre som krever respekt for loven på nakken. De to må
fjernes. Det er ikke lov å bo på den måten. Og før de vet
ordet av det, står de midt oppe i kampen for tilværelsen.
Skulder ved skulder. Harald Heide-Steen jr. spiller
Knutsen og Rolf Just Nilsen spiller Ludvigsen. Filmens manus
ble skrevet av Øystein Dolmen, Custav Lorentzen og Ola
Winger, og sistnevnte var ansvarlig for regi. Filmen hadde
premiere på Klingenberg 19. desember 1974, og alders-
grensen var 5 år.
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«Flåklypa Grand Prix,
Sykkelreparatør Reodor Felgen bor på det avsidesliggende
stedet Flåklypa sammen med sine venner Solan og Ludvig.
Reodor er oppfinner, og driver et Iite verksted på stedet.
En dag dukker Rudolf Blodstrupmoen opp på fjernsynet og
presenterer en ny racerbil han har konstruert. Med den skal
han delta i det store Flåklypa Crand Prix. Blodstrupmoen
har tidligere vært ansatt som assistent på verkstedet til
Felgen, og bilen har en slående likhet med en modell Felgen
en gang ville bygge - men som aldri ble ferdig. Felgen og
vennene bestemmer seg for å ta opp kampen mot Blod-
strupmoens bil, og begynner å bygge sin egen - ll Tempo
Cigante. En oljesjeik som har slått opp teltet sitt i bygda
sørger for finansieringen. Når bilen er ferdig, drar Felgen og
vennene for å stille opp i billøpet. Og hele Flåklypa sitter
foran fjernsynet for å følge med på den store konkurransen.
Det blir et spennende løp, og Blodstrupmoen er villig til å ta
alle midler i bruk for å vinne over Reodor &. Co.

Filmen hadde premiere på Klingenberg og Symra 28. august
.l975. 

Manus var skrevet av Kjell Aukrust, Remo Caprino,
Kjell Syversen og lvo Caprino, og sistnevnte hadde også
regien på filmen.

Stemmene i filmen: Fortelleren (Leif Juster), Reodor Felgen
(Frank Robert), Sagbruksarbeider Solan Cundersen
(Kari Simonsen), SykkelreparatØrassistent Ludvig (Toralv
Maurstad), Rudolf Blodstrupmoen (Helge Reiss), Sjeik Ben
Redic Fy Fazan (Rolf Just Nilsen), Emanuel Desperados
(Harald Heide-Steen jr.) Aldersgrense 5 år.

«Reisen til julestjernen,
Denne filmklassikeren, bygget på Sverre Brandts skuespill,
hadde premiere på Klingenberg kino i Oslo 3.
desember 1976. Handlingen i filmen er velkjent for de fleste.
Vi befinner oss i et lite kongedømme et sted i Eventyrland.
Et slott med tårn og spir kneiser over en liten middelaldersk
landsby, omgitt av tykke murer. På slottet bor den lille
kongefamilien - far, mor og datter - med sitt hoff. På

selveste julenatten forsvinner lille prinsesse Culltopp fra
slottet. Hun er gått ut i skogen helt alene for å finne
julestjernen, som hun ønsker seg av hele sitt hjerte.
Hennes onkel, den forfengelige og maktbegjærlige greven,
har forledet henne til det. Dronningen løper fortvilet ut i

skogen for å lete etter henne. Kongen forbanner julestjernen,
som han gir skylden for sin ulykke. Men kongens
forbannelse får julestjernen til å slukne, og med den
forsvinner også dronningen. Sorgen senker seg over landet.
Mange år senere kommer et omreisende gjøglerfølge til
slottet. Det er igjen julaften. I følget er også Sonja -

en vakker unge pike...

«Reisen til julestjernen, ble regissert av Ola Solum.
Aldersgrense 5 år.

«Ante»

På nyåret i 1977 var det premiere på filmen om samegutten
Ante, og hans opplevelser gjennom et helt år. Ante er sønn
av en flyttsame, og elsker livet på vidda. Det eneste han
vil i verden, er å bli reineier og leve det livet som reindrift
fører med seg. Men når det lir mot høst, må Ante, som
andre barn, på skolen. Og som de fleste barn av flyttsamer,
går han på pensjonatskole, mens familien følger reinen på
vinterbeite. Ante trives ikl<e på skolen, men klarer å tilpasse
seg. Han skjønner at utdanning er noe han ikke kommer
ulenom.

Tor Edvin Dahl sto for manus, og filmen ble regissert av
Arvid Skauge og Nils Utsi. Filmen om «Ante», som allerede
var velkjent fra barne-tv, fikk aldersgrense 7 år.
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«Mormor og de åtte ungene i byen,
På vårparten 1977 var det premiere på filmen om «Mormor
og de åtte ungene i byenr. De åtte ungene bor med mor
og far på et Iite kjøkken og et sovestueværelse i byen. En

dag blir fars koselige, BrØnne lastebil stjålet. Ungene går
på jakt etter den, og finner den igjen. Men den er blitt rød.
De finner også gjerningsmannen, Henrik. Han blir snart en
god venn av familien. Så kommer mormor til byen. Alt er
nytt og uvant for henne, og hun oppfører seg ikke alltid slik
man venter av bymennesker. Men ungene hjelper henne, og
de drar til og med på trikketur sammen. Når hun skal reise
hjem igjen, har hun ikke penger til togbilletten. Pengene
brukte hun opp på en hjulvisp hun rett og slett bare måtte
kjøpe. Hun legger opp en plan sammen med ungene, og
tidlig neste morgen står hun i veikanten for å haike. Det
går ikke så bra, og stor er gleden når en kjent rød lastebil
med åtte unger på Iasteplanet dukker opp, og kjører henne
tilbake til gamlehjemmet. Filmen hadde premiere på Saga og
Soria Moria 25. mars 1977, og Espen Thorstenson var
ansvarlig for både manus og regi. Litterært forelegg: oÅtte
små, to store og en lastebil» (barnebok av Anne-Cath.
Vestly). Aldersgrense 5 år.

"Operasjon Cobra,
Høsten 1978 var det premiere på oOperasjon Cobra» - en
film for stØrre barn. Fredrik, Arim og Dan bor Iike ved
Fornebu flyplass utenfor Oslo. De er i trettenårsalderen, og
går på samme skole. De er observante, og følger godt med
på hva som skjer på flyplassen. Den amerikanske utenriks-
ministeren er ventet til Norge, og skal ankomme Fornebu
flyplass. Guttene merker seg sikkerhetstiltakene før ankomst.
Men det skjer også andre uvanlige ting i nabolaget som
setter fantasien i sving. De legger ikke for stor vekt på disse
hendelsene, men når Fredrik ikke dukker opp på skolen, og
moren nekter de to andre guttene å komme på sykebesøk -
uten å forklare hvorfor - blir Arim og Dan mistenksomme.
Fredrik og hans familie er i mellomtiden blitt innesperret i

sitt eget hjem av en gruppe som forbereder attentat på den

amerikanske utenriksministeren. De er utstyrt med Cobra-
raketter. Fredriks hjem Iigger med utsikt mot veien der
ministeren skal passere, og planen er å avfyre rakettene mot
ministerbilen. Dan, Arim og hans søster skjØnner etterhvert
hva som er i ferd med å skje. De får også hjelp av den inne-
sperrede Fredrik. Ved hjelp av felles hobbyer klekker de ut
en plan for å forhindre attentatet. Filmen hadde Oslo-
premiere på Klingenberg 22. september 1978, og OIa Solum
var ansvarlig for både manus og regi. Litterært forelegg:
«Operasjon Cobra, - en roman av Anders Bodelsen.

«Mormor og de åtte ungene i skogen»
2'l . september 1979 var det klart for den andre filmen om
Mormor og de åtte ungene. Nå har mor, far og de åtte
ungene flyttet fra leiligheten i byen og ut til huset i skogen.
Mormor har også flyttet fra gamlehjemmet inn til familien.
Livet i skogen gir selvfølgelig helt andre muligheter for
ungene enn bylivet, men ikke alle er like begeistret. Marte
har det verst. Hun er så mørkredd. Men snart viser det seg
at hun ikke er alene. Mormor er heller ikke helt trygg på
mørket. Så trener de sammen for å overvinne frykten.
Mormor har også bestandig hatt så lyst til å bli butikkdame,
og drømmen går mer eller mindre i oppfyllelse. Hun steker
vafler, og setter seg på tunet for å leke-selge dem til barna.
Noen skiløpere kommer forbi og tror det er alvor. Dermed
er en god forretning i gang som varer flere søndager på rad.
lese er en annen ting Mormor har Iyst til å gjøre mer av. Så

hun leser bøkene barna har lånt på biblioteket - bøker som
ofte handler om indianere. Dette resulterer i at mormor ser
indianere bak hver busk og stein. Men mot slutten blir det
virkelighet når Tiri ltopp-indianerne kommer..
Som i den første filmen fra1977 var Espen Thorstenson
ansvarlig for manus og regi. Det litterære forelegget for
filmen var «Mormor og de åtte ungene i skogenr, «Marte
oB mormor og mormor og Morten» - barnebøkene skrevet
av Anne-Cath. Vestly - som selv spilte den uforglemmelige
Mormor i filmene. Aldersgrense 5 år.

Andre barnefilmer fra 70-tallet:
«Tut og kjør,
(Knut Bohwim (regi) og Yngvar Numme (manus))

Premiere 1975.

«Operasjon kano,
(Knut Vadseth (regi) og Frank Dehli (manus og regi)
Premiere.l976

Kilder:
«Filmen i Norge. Norske kinofilmer gjennom 100 år, og filmweb.no
Flere av filmene er tilgjengelige på filmarkivet.no

Redigert av Morten Stenseng Culbrandsen
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