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Der findes en dansk tradition for at bruge den 
engelske måde at organisere sig på som mo
del. Således også for tv. Den nye engelske 
ferde kanal, »Channel Four«, bliver fra Dan
mark betragtet med stor interesse, ikke kun 
på grund a f traditionen, men fordi den har sat 
skub i filmbranchen på de britiske øer.

Channel Four’s programmer ses i stigende grad i dansk 
fjernsyn og udgør sammen med andre engelske program
mer en stor del af sendefladen herhjemme. Vittige, ved
kommende eller bare vanvittig gode er de ofte, og de dan
ner derfor også norm. DR kan kun med besvær leve op til 
kvaliteten, hvilket ikke er så underligt. Hvor DR sidste år 
brugte ca. 1,3 milliarder kr., investerede den engelske 
TV-industri noget i retning af 30 milliarder kr.

Engelsk indflydelse på dansk TV og på det danske bio
grafrepertoire kan kun ventes forøget, for aktiviteten i den 
engelske film- og TV-branche har aldrig været større end 
nu, hvor Channel Four sammen med den længe ventede 
eksplosion på video- og kabelmarkedet har øget mulighe
den for at distribuere. De store »vi-alene-vide«-institutio- 
ners dage ser ud til at synge på sidste vers, -  de er overhalet 
indenom af film- og TV-branchen.

Film- og TV-branchen, ja, for det bliver sværere og svæ
rere at holde de to adskilt. Uden TV ville det være tvivl
somt, om der i et land som England kunne produceres nok 
film til, at der ind imellem viste sig perler blandt dem. 
Branchernes folk siver fra film til TV og omvendt. TV er 
springbræt til filmverdenen, filmfolk behøver TV for at 
holde sig selv i arbejde. Ikke alle er glade for »hybridfil
men«, som forsøget på at nå både TV-skærm og biograflær
red kaldes foragteligt.

Ikke desto mindre er den danske filmbranches forslag til 
TV2 bygget op med Channel Four som skelet- og en god del 
kød. Noget lignende i Danmark ville kunne give den dan
ske filmbranche smør på brødet. Filmbranchens forslag var 
en del af det grundlag, som den danske konservative rege
rings lovforslag nr. 2 om TV2 byggede på. Forslaget blev 
stemt ned lige før folketingets sommerferie, og TV2 blev til 
»en ny storebæltsbro«.

Men hvis ikke lokal-TV-forsøgene med konkurrence fra 
Baronen og Isbjørnen i spidsen går hen og bliver til TV2 
(model: det britiske ITV), så er filmbranchens entreprise
forslag (model: det britiske Channel Four) stadig aktuel, når 
talen går på at bryde DRs monopol (model: det britiske 
BBC).

TV-HISTORIEN
Det var i en stemning af kollektiv eufori, at Channel Four 
blev oprettet i slutningen af 1980, kun to år før første ud
sendelse gik i luften. Oprettelsen satte punktum for 70’emes 
hede diskussioner, effektive lobby-virksomhed og smarte 
brug af medierne som bl.a. filmfolk og medieinteresserede 
akademikere havde udsat skiftende regeringer for. Channel 
Four skulle være anderledes. Channel Four skulle bygges op 
på entusiasme, interessefællesskab, demokratisk adgang for 
minoriteter og så kunne den ved samme lejlighed give en 
hånd til den skrantende filmbranche. Programmerne skulle 
adskille sig fra de tre andre kanalers udbud, og derfor måtte 
man bygge en helt anden slags institution op.

BBC OG IBA/ITV
Britisk fjernsyn er bygget op omkring de to offentlige insti
tutioner British Broadcasting Corporation og Independent 
Broadcasting Authority, BBC og IBA/ITV. BBC er licensfi
nansieret, IBA finansieret ved salg af reklametid, og hver af 
de to råder nu over to kanaler. Verdens første TV kom fra 
BBC i 1936 og har altså endnu ikke haft 50 års jubilæum. 
Den enlige Londonsender måtte indstille virksomheden 
under krigen, og først i 1946 startede fjernsynet op igen. I 
1955 blev monopolet brudt af Independent Television, 
ITV, der styres af IBA. Godt politisk benarbejde mere end 
et folkekrav lå bag, for på det tidspunkt var der stadig ikke 
mange mennesker med fjernsyn. »Independent« betød uaf
hængig a f BBC, ikke af staten, som mange fejlagtigt mener. 
Men når vi i dag taler om »independent«, så har begrebet 
flyttet sig endnu en historisk tand videre, og betyder uaf
hængig af »Uafhængigt TV«, af ITV. Både BBC og IBA er 
altså offentlige, og forskellen findes foruden i finansierings
formen også i, at BBC er sin egen programproducent med 
30.000 ansatte (også i radioen). IBA giver tilladelse, konces
sion, til private selskaber i ITV-systemet, og disse får tilla
delse til at producere programmer i og for en bestemt re
gion. IBA transmitterer programmerne teknisk, og for det 
opkræves en afgift på omkring 20% af selskabernes indtæg
ter. IBA har således kun ca. 1500 mennesker ansat direkte 
under sig, teknikere og administratorer. I spidsen med an
svar overfor parlamentet sidder som hos BBC 12 brave 
mænd og kvinder.

THE BIG FIVE
ITV er altså en organisme af mange selskaber: 15 selskaber 
i 14 regioner. Der er 2 i London, og sammen med tre andre 
centrale, tætbefolkede regioners selskaber udgør de kernen 
i systemet: The Big Five. Det er hovedsagelig programmer 
fra Big Five, som vi ser herhjemme, nemlig ffa Granada 
(»Imperiets Juvel«), Yorkshire (»Hjem til gården«), Central 
Independent (»Jesu liv«), Thames (»Enkerne«) og London 
Weekend (»De Professionelle«).

Overfor disse »network«-selskaber står de regionale, 
mindre, som f.eks. Anglia eller Border, som kun dækker en 
befolkning på en halv million. Alle 15 selskaber har pligt til 
at producere specielt for og om lokalsamfundet, men The 
Big Five skal desuden fylde programfladen med større ting. 
For der sendes ikke 14 forskellige programmer på en gang, 
-  det er kun i bestemte tidsrum, som f.eks. lokale nyheder 
i tidsrummet op til de nationale nyheder. Det enkelte sel
skab bestemmer selv, hvor mange af det »networkede« pro
grammer, det vil købe, men da det ikke selv har råd til at 
fylde sendefladen, men p.g.a. reklamesalget gerne vil, så lig
ger andelen som købes nogenlunde fast.

Alle 15 selskaber har et fælles datterselskab ITN (News), 
som laver de landsdækkende nyhedsprogrammer, og i 1983 
kom endnu ét selskab til, nemlig TV-am, som fik konces
sion til en sendetid og ikke til en region. TV-am sender tre 
timer hver morgen.

LICENS TIL AT TRYKKE PENGE
I IT Vs allerførste år gik reklamesalget forrygende dårligt, 
men herefter vendte bøtten så eftertrykkeligt, at det at få 
koncession blev kaldt »at få licens til at trykke penge«. Suc-
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ces’en kom, da programmer a la »Kvit eller dobbelt« fyldte 
sendetiden, og regeringen måtte give en reprimande for 
ikke at styre ITV og opfylde de offentlige forpligtelser. Pen
gene strømmede ind i mængder, der forargede selv garvede 
kapitalister, og stemningen var så forarget, at da der i 1964 
kom mulighed for en tredje kanal, blev den tildelt BBC. 
BBC 2 skulle ikke som BBC 1 og ITV appellere til den 
folkelige fællesnævner, men i langt højere grad være infor
mativ. Open University blev knyttet til BBC 2, som efter en 
lang indkøringsperiode med formidabelt lave seertal fik et 
stabilt publikum på gennemsnitligt 10% af seerne.

70’ERNES LOBBY VIRKSOMHED
Og så gik kampen for IT Vs anden kanal ind, men også 
kampen mod. I kølvandet på »1968« opstod mange af de 
grupper, som skulle forme den fjerde kanal. Opinionsdan
nelsen havde flyttet sig lidt væk fra det etablerede, nye to
ner var på vej. Da Annan-komitéen i 1971 blev opløst af de 
konservative, gik mange aktive individer og grupper sam
men om een ting: at forhindre, at IBA fik tildelt den nye 
kanal. Det lykkedes, netop fordi der var mange forskellige 
interesser forenet. Lord Annan blev senere sat til at lede en 
lignende komité, og i den forbindelse blev et utal af grupper 
og organisationer, fra Spejderbevægelsen til Skotske Ornito
loger, hørt om deres synspunkter vedrørende fjernsyn. To
neangivende var især de nyere grupper, som ikke bare be
stod af film/TV-branchefolk og medieengagerede akademi
kere, men også af politiske græsrødder, feminister, kunst
nere, pædagoger, eksperimentalfilm- og workshopsammen
slutninger.

68-ånden havde vundet indpas, -  det viste Annan-be- 
tænkningen klart. Aktive kredse, ofte, men ikke altid de 
samme som progressive, venstreorienterede kredse, havde 
især markedsført tanker og ideer om medieadgang, »ac
cess«, for alle, for almindelige mennesker. Og almindelige 
mennesker havde særlige interesser at pleje, bestod af en 
mængde af minoriteter. Den ideologiske overbygning hed 
»pluralisme«. TV burde og skulle virke aktivt i den demo
kratiske process, TV var ikke neutralt og skulle ikke forsøge 
at være det, skulle ikke tale til, men med. TV skulle udnytte 
muligheden for at forene spredte interessegrupper, for a la

»Hvis vi kan 
holde dampen 

oppe i de 
næste tre år, 

så vil vi i 
1987 have 

finansieret 
næsten 

hundrede 
film_«

(Jeremy Isaacs, Generaldirektør,
Channel 4)

magasinpressen, men 8samtidig at henvende sig til samme 
gruppe mennesker. TV kunne tale til vaskeriejere, fransk- 
film-elskere eller EDB-programmører, kunne og skulle der
for få dialoger i gang.

Ingen regering kunne overhøre de nye toner, men i første 
omgang trak Labour beslutningen ud. Da de konservative 
med Margaret Thatcher i spidsen marcherede ind på parla- 
mentssædeme, annoncerede de, at IBA ville få fjerdekana
len tildelt alligevel, men kun under meget strikse vilkår. 
Vilkårene gik i høj grad på de nu velkendte »access and 
participation«-toner. I den efterfølgende diskussion var kun 
annoncørerne døve for det nye. De ville have ren og skær 
konkurrence mellem to kommercielle kanaler. De diskute
rede uden held, og der er stadig reklamemonopol i den en
gelske æter. ITV ønskede ikke konkurrence om reklamerne 
men en ekstra kanal, som kunne konkurrere med BBC 2, og 
ikke konkurrere med, men supplere programmerne på ITV. 
Og på traditionel engelsk vis blev det endelige resultat et 
kompromis.

LOVEN
Loven af 1980 er en rammelov med mange udtryk som 
»passende, rimelig, nødvendig andel«, og det er op til IBA 
at udfylde rammen. Channel Four blev ikke ITV 2, men et 
selvstændigt datterselskab under IBA. IBA skal udpege en 
bestyrelse og en daglig ledelse og så i øvrigt ikke blande sig 
i driften.

Overordnet er friere adgang til TV-mediet, nye mulighe
der for kreative film- og TV-folk og »anderledes« program
mer. Og det er uhørt i international sammenhæng, at en 
kommerciel TV-ordning stiller specifikke krav til indhold. 
Det er jo i virkeligheden genialt at lade indtægten for et 
traditionelt kommercielt system betale for eksperimenter 
for minoriteter. Det er et meget engelsk kompromis, som i 
de fleste andre lande aldrig ville være kommet længere end 
til ideen. Men det fungerer -  med lidt hiv og sving.

Channel Four skal ikke selv lave programmer men lægge 
dem ud til tilbud i branchen, i entreprise. Som i BBC 2 skal 
programmerne overvejende være seriøse. Der skal sendes 
landsdækkende undtagen i Wales, som er skilt helt ud fra 
systemet (og sender overvejende på walisisk under Sianel 4 
Cymru).

Channel Four er ikke økonomisk afhængig af eget rekla
mesalg, for så kunne det jo hurtigt blive nødvendigt at ap
pellere til »brede befolkningslag«. Det er mere fiffigt end 
som så. 12% af den afgift, som IBA kræver af IT Vs indtæg
ter går som pengepose til Ch.4 uanset hvor mange penge 
ITV får ind ved at sælge reklamer for Ch.4. Hvert ITV- 
selskab sælger nemlig i sin region, selv om Ch.4 er lands
dækkende. Indtil 7 minutter i »peak time«, ellers gennem
snitlig 6 minutter i timen som på ITV. I øvrigt som spot- og 
ikke blokreklamer, for det menes at påvirke programmerne 
mindre at lægge reklamer i »naturlige pauser« i udsendel
sen, end i blokke udenom udsendelserne (og derved tvinge 
til f.eks. bestemt programlængde). I den daglige ledelse 
skulle en enkelt person have ubetinget magt. Denne »stærke 
mand« skulle være direkte ansvarlig overfor bestyrelsen. Af 
29 ansøgere valgtes Jeremy Isaacs, som udover en fortid 
hos såvel ITV som BBC også havde været freelance, »inde-
pendent«. Isaacs er ikke en ukontroversiel person. Han var
»blevet gået« fra Thames Television efter en sag, hvor en af 
IBA forbudt film af Isaacs blev tilbudt (og accepteret af) 
BBC i offentlighedens interesse.
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OPBYGNINGEN
Forventningerne til Channel Four var store, den skulle 
kunne kurere alt fra filmbranchens fortrædeligheder til uøn
sket hårvækst, som Bennett så malende anskueliggør. Film
branchen skulle sættes i arbejde, men først skulle der ansæt
tes personer til at drive »butikken«. Udenlandske spillefilm 
købes af ITVs Leslie Halli well, resten af Channel Fours 223 
ansatte holder til midt i London. De har godt og vel Vh 
milliard kr. at lege med, og heraf går ca. 90 millioner di
rekte til produktion af engelske spillefilm.

Fleksibilitet og opløsning af traditionelle afdelings
emne-grænser er hjørnestene i Channel Fours organisation. 
Under generaldirektør Isaacs findes en programdirektør og 
en administrerende direktør. Direkte herunder er program
redaktionen med 3 chefer, en for hhv. fiktion, aktualitet og 
uddannelse, og 11 »menige« programredaktører. Parterne 
skal ikke sidde meget mere end ti år, selv om der ikke er sat 
åremål på, meningen er, at der skal være gennemtræk af 
nye ideer, nye mennesker.

Kun 2% af sendefladen produceres på stedet. Foruden 
programpræsentation og -henvisninger programmet »Right 
to Reply«, som indeholder »Video Box«: i forhallen til Ch.4 
står en videoautomat a la pasfotomaskineme. Alle og en
hver kan mellem grønne og røde blinkende lamper så sige 
sit hjertes mening om dette og hint. Udtalelserne redigeres 
og kommer så muligvis med i hovedprogrammet. Det er 
vist så tæt på tovejskommunikation, som offentligt TV i 
dag præsterer udenfor forsøgsområder med bredbåndsnet.

Alle andre programmer laves i entreprise. Det er klart, at 
en så formidabel afsætningskanal fik og får filmfolkenes 
hjerter til at banke forventningsfuldt. Der sendes omkring 
60 timer om ugen, d.v.s. kun lidt mindre end DR sender, og 
det er muligt, at sendetiden udvides. Indtil videre er kun et 
eneste fiktionsprogram lavet rent elektronisk, langt det me
ste laves på 16mm film og alle større ting på 35mm. TV er 
mere end fiktion, og naturligvis sætter kortfilmbranchen sit 
præg på udsendelserne. Selv om det er mindre end på andre 
kanaler, så undgås studieproduktioner med »talende hove
der« ikke helt. Den slags er oftest elektroniske. På de helt 
små ITV-stationer, hvor man endnu ikke har fået råd til 
den nye elektronik, laves alt andet end studieprogrammer 
på 16mm film, så det er der i og for sig ikke noget nyt i. Det 
nye og spændende ligger i at det er filmfolkene selv, der 
kommer med ideer, projekter eller færdige programmer til 
TV. De kan foreslå og forestå alt fra 1 O-minutters »fillers« 
til serier i 50 afsnit eller evighedsføljetoner.

ITV-PRODUCENTERNE
Der er to hovedleverandører til Channel Four: ITV og »In- 
dependents«, de uafhængige. Hver gruppe leverer nu ca. en 
tredjedel af den samlede sendetid, resten er købt færdigt i 
UK eller i udlandet.

Ingen havde forventet at »de uafhængiges« andel ville 
blive på meget mere end 15%, heller ikke de uafhængige 
selv. Kapaciteten var ikke stor nok, mente man i begyndel
sen af 80’eme. Men man havde med næb og kløer kæmpet
fo r  den størst mulige andel, og im od, at ITV-selskabem es 
andel blev for stor.

ITVs interesse for Ch.4 lå i, at det kunne blive afsæt
ningsstedet for utraditionelle ideer, der ikke umiddelbart så 
ud til at appellere til de mange seere, at ubrugt studiekapa
citet blev udnyttet, og at magten over Ch.4 i sidste ende 
blev hos dem, der finansierede den. ITV kunne på den

måde bedre kontrollere, at programmerne havde et vist fol- 
ketække og kunne sælge reklametid, og at de ikke flippede 
for meget ud i feminisme, eksperimentelle fortælleformer, 
politisk ensidighed eller andre udskejelser.

ITVs tredjedel af udsendelserne indbefattede ITNs time
lange daglige nyhedsprogram, og andelen fra de mindre re
gionale er større end ventet, programmerne fra The Big 
Five færre end ventet. De regionale selskaber har ventet på 
at få et afsætningssted og har ikke turdet satse store penge 
uden. Hvor The Big Five før har været det eneste, kan de 
nu gå til såvel Ch.4 som til kabelselskaber. Lille HTV i 
Bristol har nu produceret sin første fiktionsserie (»Robin 
Hood«) med støtte fra australske og amerikanske selskaber, 
og Ch.4 har købt projektet.

De mindre selskaber kunne være med i konkurrencen 
med de uafhængige, det havde The Big Five sværere ved. 
Da de aldrig havde solgt deres programmer til nettet, men 
byttet med de andre store, havde de heller ikke regnet priser 
ud på deres programmer. Nu da de skulle lave tilbud til 
Ch.4 blev de hede om ørene over den faktiske kostpris på 
mange programmer.

DE UAFHÆNGIGE PRODUCENTER
Begejstringen omkring Ch.4s etablering holdt langt ind i 
første sendeår fra de uafhængiges side. Forventningerne om 
de 15% blev på positiv vis gjort til skamme, for andelen 
kom op på 50% i det første år og har nu stabiliseret sig på 
omkring en tredjedel. Mindre produktionsselskaber skød 
op som paddehatte, grupper af alle tilsnit gik sammen om 
enkelte projekter, eller lejede kontor og fik »hot line« til 
kabelselskaber. Fastansatte blev freelance, huse og hjem 
pantsat. Mange produktionsselskaber bestod ikke af meget 
mere end en freelance med en skrive- og en regnemaskine. 
Og da Ch.4s budget er lavt -  set med TV-øjne -  var de 
uafhængiges priser de bedste, og det blev de uafhængige, der 
i første omgang løb af med ordrerne.

Entusiasmen over emner og over bare det at komme til, 
komme igennem, er selvfølgelig med til at holde den uaf
hængige sektors priser nede. Mange græsrodsgrupper f.eks. 
vil da gerne lave programmer uden løn, -  det er jo for at 
sprede deres synspunkter, at de er gået sammen. Her-

»Jeg 
bebrejder 
ikke TV 
andet end de 
usle priserf 
der er blevet 
betalt for  
film  igennem
årene. . .«

(Simon Perry, Filmproducent)
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».. .man 
forventede, 
at Channel 
Four skulle 

kunne kurere 
alt fra  film 

branchens 
fortrædelig

heder til 
uønsket 

hårvæ kst. .«

(Alan Bennett, Manuskriptforfatter)

hjemme ser vi også De Kristne arbejde gratis i stort omfang 
til lokal-TV-forsøgene. Og i de mere professionelle grupper 
er der mindre fagforeningsstivhed end i det etablerede TV. 
Hvor det hos BBC og ITV er fuldstændig uhørt, at en bely
ser sætter mikrofonstik i, så har den magtfulde fagforening 
ACTT mindre magt i de små produktionsselskaber.

Lysten og ikke lønnen driver værket. Lønnen er lavere, 
og arbejdet er ofte hårdere end i de etablerede selskaber, for 
der er jo stærk konkurrence de forskellige grupper, indivi
der, selskaber imellem. Mange betragter Ch.4-produktion 
som parantes, eller som springbræt for at komme til med 
lys og lygte efter noget at putte i kablerne, efter program
mer. Men der er også nogle, som forsøger at leve af det, og 
de må i stigende grad slutte sig sammen for ikke helt at 
blive sultet ud. Især nu, hvor tendensen fra Ch.4s side er at 
mindske antallet af programselskaber fra første års 180 sel
skaber. Alle tal helt ned til 15 selskaber er nævnt. Selv om 
det ikke udelukkende er almindelig centralisering og sy- 
stemstivnen der ligger til grund, men fordi nogen systema
tisering og plejen af ideer er nødvendig for at fylde mindst 
60 timers sendetid om ugen år efter år, -  så er disse tal 
betragtet med gru. For med 15 selskaber er det jo næsten 
bare et nyt ITV, der bygges. Sandsynligheden for, at tallet 
bliver så lavt, er dog heller ikke stor. Men tendensen er til 
stede, og 70’emes pressionsgrupper er skeptiske igen.

SAMMENSLUTNINGER
Det gælder f.eks. IFA, Independent Film-makers’ Associa
tion, filmmageme, det alternative filmmiljø. IFA omfatter 
både eksperimentalkunstneme og de politiske grupper, er 
altså alternativ både med hensyn til form og indhold. IFA 
var uhyre effektiv op gennem 70’eme, og det var IFA, der 
fik British Film Institute til at oprette 10 filmværksteder 
rundt om i landet, sammen med fagforeningen ACTT og 
lokale kunstråd. Nu støttes værkstederne også af Ch.4. Det 
var også IFA, der fik gennemtrumfet brud på kravene til 
teknisk kvalitet, således at de halvtomme-, lavbåndsvi- 
deo’er som de alternative miljøer ofte producerer, kunne 
vises på TV.

Det er i denne sektor, at »grøde vej ret« opstår, for at be

gynde på at lave film er sværere og dyrere end at begynde 
på så mange andre ting. Ingen nye, utrænede boltrer sig i 
hvert fald med 35mm-film. Også i Danmark er det i denne 
sektor, at et muligt TV2 vil finde helt nyt kræfter. Udover 
i normalprogrammer, hvor IFA må konkurrere med andre, 
viser IFA nye ting i en ugentlig udsendelse: »Eleventh 
Hour«.

Det mere etablerede filmmiljø har samlet sig i IPPA, In
dependent Programme Producers’ Association, som forhand
ler generelle retningslinjer for produktionerne med Ch.4. 
IPPA samler mange forskellige typer producenter, og det er 
her, at man satser på at leve af at lave film/TV. IPPA er 
den uafhængige sektors talerør. Og selv om mange selskaber 
oprettes med en enkelt film eller filmserie for øje, så er det 
også de store selskaber fra den gamle elite, der er med til at 
tegne IPPA. Et lidt bizart eksempel på en »uafhængig« er 
Goldcrest Television, udsprunget af Goldcrest Films, der er 
en lillebitte del af Pearson Longman-konglomeratet, som 
også ejer Penguin Books og Financial Times. Et andet eks
empel er distributionsselskabet Richard Price Television, 
der for produktionen af den fabelagtige »Nicholas Nick- 
leby« oprettede Primetime Television og nu laver mange 
ting. Et tredje, Video Arts, er nu blevet et alsidigt produk
tionsselskab, mens det før Ch.4s tid udelukkende lavede 
trænings- og uddannelsesfilm til erhvervslivet.

FILM ON FOUR
Film er Channel Fours hjerte -  al TVs hjerte, siger nogle. 
Og der er masser af film, alle slags film og alt om film på 
programmet. Kernen er spillefilm, og selvom langt mere 
end spillefilm er på aftenprogrammet, så viser Ch.4 såvel 
som de andre kanaler i reglen en film, en TV-film og/eller 
et afsnit af en serie hver aften.

Ch.4 sætter ca. 90 millioner af til spillefilmproduktion 
om året. Men bare i allerførste år tiltrak Ch.4 mere end 150 
millioner kr. til co-produktion, så det er ikke kun engelske 
penge, der er med til at give branchen en saltvandsind
sprøjtning.

Målet er at producere mindst 20 spillefilm om året til 
serien »Film on Four«, som er et forsøg på arrangeret part
nerskab mellem biograffilmen og TV. Det skal være »low 
budget«-film, og selv om gennemsnitsprisen er krøbet op 
fra 4'/2 til ca. Th millioner kr., så er prisen i flere tilfælde 
lavere. Isaacs og chefredaktøren David Rose vil nemlig 
også have penge tilbage til at finansiere op til halvdelen af 
25 millioner kr.s-film. Meningen er, at filmene ikke skal 
ende i glemsel som så meget TV. »TV har så meget bestan
dighed som en fis i vinden«, siger Alan Bennett (kendt fra 
»En englænder i Moskva«), og selv om video i stigende 
grad dementerer ham, så er der jo noget om det. F.eks. 
bliver Schlesingers biograffilm stadig vist rundt omkring, 
ligeså Lindsay Andersons, men deres TV-film er begravet i 
TV-arkiveme (som dog i det mindste findes i England).

Man har i nogen grad fattet, at film med udgangspunkt i 
lokalsamfundene godt kan sælges i udlandet, i Europa i 
hvert fald. Ligeså godt som det, der er skræddersyet til ame
rikanerne a la »Jesu Liv«-serien fra ITV. Og ikke mindre 
end fire film af de første tyve er optaget i Skotland: »Hero«, 
»111 Fares the Land«, »Living Apart Together« og »Another 
Time, Another Place«. De to sidstnævnte viste Filmmuseet 
i oktober måned. Også Irland har fået glæde af Ch.4 med 
filmen »Angel« (Hævnens Engel), som dansk TV viste d. 
13. september, og først på sommeren vistes »The Disappea- 
rance of Harry« (Da Harry forsvandt). »Angel« var i øvrigt
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ved at lide samme skæbne som »Da Harry Forsvandt« ikke 
at blive vist i biograferne først, men guld-produceren John 
Boorman fløj tilbage fra USA og talte med store bogstaver. 
Han vandt, og filmen blev en rimelig succes i biografen.

Første år var hårdt for Ch.4, som jo ikke havde mange 
selvproducerende ting på lager, og som derfor behandlede 
de nye film noget lemfældigt. Nu er problemet ikke så akut 
mere, og man vil satse flere penge på selve biografdistribu
tionen af filmene og på længere tid i biograferne. Ikke bare 
på grund af producenternes skuffelse, når deres film har 
været vist en enkelt gang mens der var valg-aften på den 
anden kanal -  eller Olympiade. På lang sigt er der penge at 
tjene for Ch.4, for omtale og en god anmeldelse sætter til
skuertallet i England gevaldigt i vejret og tiltrækker dermed 
annoncører. Og udlandets filmindkøbere bliver informeret 
om filmenes eksistens mere end en gang.

12 af de første 20 film fik biografpremiere, og af dem 
blev »The Ploughman’s Lunch« og »The Draughtsman’s 
Contract/Tegnerens kontrakt« de umiddelbart største bio- 
grafsucces’er. Ligeledes »Praying Mantis«-en Chabrol-lig- 
nende film i 2 dele som DR forhåbentlig køber. Peter Wol- 
lens og Laura Mulveys »The Bad Sister«, har desværre ikke 
været vist i Danmark. Den er produceret helt og holdent på 
video som den hidtil eneste, og særlige elektroniske mulig
heder skal være udnyttet æstetisk på spændende vis. Wol- 
len og Mulvey er kendt som teoretikere og kritikere mere 
end som filminstruktører.

DEN SMUKKE.. .
»Another Tim e...«  er optaget på 16mm og blæst op til 
35mm. Den er i virkeligheden en efterfølger til en tidligere 
TV-film, men da den blev godt modtaget i biograferne, har 
den til dels ændret status. Og den er meget fin. Men film 
anses generelt som lidt bedre, som lidt større værker end 
TV-film eller TV-spil. Skal vi lige pludselig til at betragte 
TV-spil som film, rigtig film? »Film on Four« udfordrer i 
hvert fald normerne, så måske bliver Schlesingers og An- 
dersons gamle TV-spil fundet frem igen.

»Hybridfilmen har tømt biograferne«, siger Mamoud 
Hassan, lederen af National Film Finance Corporation, 
men han skynder sig at pointere at selv om løs snak om 
ægteskab mellem biograf- og TV-film er dårlig, så vil en 
velplanlagt forening dog kunne føre til noget godt. Regn og 
slud og 70 kr. pr. billet er altså ikke hele kriteriet for forskel
len. NFFC vakler ellers på spidsen af Mrs. Thatchers spare
kniv lige nu, og skæres NFFC væk, så skæres de sidste stats
lige midler i normal engelsk filmproduktion væk. Det er 
ellers her, at »Film on Four« har fundet nogle penge til 
produktionerne. Normalt støtte NFFC kun »mellemgrun
dens« film, de, der som danske spillefilm budgetmæssigt 
ligger midt imellem private sponsorfinansieringsfilm og 
storfilm, der selv kan invitere udenlandsk kapital. Det er 
populære film som f.eks. »Gregory’s Giri«, »Babylon« og 
»Britania Hospital«. Også hos British Film Institute (»Teg
nerens kontrakt« startede her), i almindelige pengestærke 
kredse i City, i kabelselskabeme og satellit-konsortierne og 
hos IFAs bagland af interessegrupper forsøger man at finde 
investeringspartnere. M en også udlandet er m ed her.

CO-PRODUKTION
En af metoderne til at få udlandet til at investere i engelsk 
film er at bytte sig til det. Det har Ch.4 gjort med Wim

Wenders’ selskab Road Movies i produktionen af »Paris, 
Texas« (anmeldt andetsteds i bladet), som han har co- 
produceret i øvrigt med franskmændene. Til gengæld støt
tede Wenders’ så »Flight to Berlin« af Christopher Petit, 
der lavede »Radio On«, som gik i engelske biografer i for
året. Channel Four har også penge i den nye Alain Tanner- 
film »In the White City«, Angelopoulus’ »Voyage to Cy- 
thera« og i flere andre film fra bl.a. Sydamerika, Israel og 
Tyrkiet.

Co-produktioner på flere originalsprog vil vi nok også se 
flere af. Et -  ikke særligt strålende -  eksempel fik vi i au
gust-septembers serie i dansk TV: »Master and Hire- 
lings/Da de franske gik i land«, produceret af det irske TV 
RTE, Ch.4 og FR3. Svensk TV har vist et lignende blan
dingsprodukt »Anniqa«, om ung engelsk-svensk kærlighed 
på to sprog. Mon formen vil tømme dagligstuerne?

I sin årsberetning udtaler Isaacs, at man nu kigger EEC- 
lovgivningen nærmere efter for at finde muligheder der. 
Også de uafhængige og ITV er interesseret i at finde medfi- 
nansiører, for hvis de sørger for det, så beholder de retten til 
at forhandle med udlandet selv. Uden penge udefra bestem
mer Ch.4 over produktet, hvad der i øvrigt har været kriti
seret meget og som hovedsagelig er til fordel for de i forve
jen store uafhængige selskaber med internationale kontak
ter. Foruden HTVs »Robin Hood« har Ch.4 på den konto 
været i forbindelse med f.eks. Home Box Office -  det kæm
pestore amerikanske kabelselskab, og sammen med dem 
produceret »The Far Pavillions«, som i sammenligning 
med ITV-serien om Indien -  »Imperiets Juvel« (omtalt an
detsteds i bladet) -  faldt til jorden som et kulørt postordre
katalog sat på levende billeder.

I øvrigt venter Channel Four ikke at sælge mere end om
kring 10% til udlandet. Ch.4 har igangsat en udvikling i 
engelsk filmproduktion, som den p.g.a. lovkravene om »an- 
derledes-hed« og målgrupper kun vil komme til at spille en 
lille rolle i. Ch.4 vil aldrig blive storleverandør til de inter
nationale satellit/kabel-markeder. Og heldigvis for det.

ANDRE FILM
Channel Fours program ligner de andre kanalers med faste 
programmer til faste tider. BBC 2 brændte i sin tid fingrene 
ved at forsøge noget andet, og det ville Ch.4 ikke prøve.

»Film on Four«-serien er sammen med andre filmserier 
blevet til Englands ægte National Film Theatre (som ellers 
findes i London og ikke er særligt nationalt), og til særligt 
interesserede sendes masser af skriftligt materiale ud. »First 
Love«-serien var en underserie under »Film on Four« og 
var lavet til de helt unge, som Ch.4 har særlige forpligtelser 
overfor. Børneprogrammer går til gengæld på tværs af pro
gramredaktørernes områder. »World Cinema« viser uden
landske film, f.eks. vistes i foråret »De tyske Søstre« af von 
Trotta, flere film af hhv. Godard og Fassbinder. Sådanne 
serier er suppleret med skriftligt materiale om instruktører, 
om film, lavet i samarbejde med British Film Institute. Det 
sendes ud til filmsammenslutninger over hele landet, og 
disse får også tilbudt ikke-TV-viste film af samme instruk
tører.

»V isions« er en anden serie film , hvor instruktører, skue
spillere, filmkollektiver og kritikere interviewes i forbin
delse med Ch.4 andre filmserier, men som også blander 
dette med reportager og dokumentarfilm om film. »All In
dia Oldies« viste i to omgange å 14 film bud på film fra 
verdens største filmproducent, »Golden Oldies« viste 
gamle amerikanske sort-hvide travere. »Profiles« handler
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»TV  har aldrig slået filmen ihjel: 
Den ventede velbehageligt på folk i 
dagligstuerne, da de foretrak at 
blive hjemme i stedet fo r at gå i 
byen.. .«

(Simon Perry, Filmproducent)

» . . . m it svar på spørgsmålet om 
film  for TV og film  til biograferne 
er, at efter min erfaring, så bliver 
den første slags til noget, det gør 
den anden ikke. . . «
(Alan Bennett, Manuskriptforfat -

ter)

»V i må sætte os fo r at forbedre 
gennemsnitsfilmene og så derefter 
sætte os tilbage i stolen og vente på 
perlerne.. .»

(David Putt nam, Filmproducent)

» Bagved en masse spørgsmål lurer 
et uudtalt: Hvordan bliver vi store 
i Amerika? Jeg vil gerne spørge: 
Hvorfor skulle vi det? .. . «

(Alan Bennett, Manuskript
forfatter)

» . .  .Truffaut og Olmi, de går ikke 
i spåner over ikke at være store i 
Arkansas. Hvorfor skulle vi? Mrs. 
Thatcher kender svaret, men hvad 
kender hun til film ?«

(Alan Bennett, Manuskript- 
forfatter)

om avantgardefilm og dens udøvere, og »New Cinema of 
Latin America« blander spille- og dokumentarfilm fra Ci
nema Novos dage og fremover.

ANDRE PROGRAMMER
»Brookside« er Ch.4s-soap-føljeton, mere middelklasse end 
så mange af de andre kanalers (»Coronation Street« kører 
på 24. år). Den produceres af et mindre uafhængigt selskab 
i Liverpool. Man er lidt mere udenfor studierne end i 
mange andre soaps.

Nyhedsprogrammet »News on Four« er timelang, daglig 
nyhedsinformation, og programmet har fået drøje hug i 
starten. ITN laver det, men har underbudt for at få kon
trakten, og har måttet slække meget på oprindelige intentio
ner, bl.a. om udlandsdækning. Aktualitetsprogrammer i øv
rigt placeres udenfor ITN. »20/20 vision« var eh sådan se
rie, lavet udelukkende af kvinder, men om alle aktuelle em
ner. Den skiftedes hver fredag aften med udsendelser fra en 
decideret feministisk serie »Broadside«. Begge serier er nu 
stoppet, ligesom den efterfølgende »The Friday Alterna
tive«. Skænderier med Ch.4 og beskyldninger om venstre- 
orienterethed er årsagen, og den har naturligvis været under 
kraftig debat. Kritikken går dog mere på at sætte det kon
troversielle i bås end på censur. Som ITV i gamle dage 
havde »Gudetimen« og »Puttetimen«, så placerer man nu 
feminisme eller IFA-film i sendefladens ghettoer og gør 
dem ufarlige, Ch.4 kritiseres noget for at gøre det, som 
Isaacs i sin tiltrædelsestale sagde skulle undgås.

»Black on Black« og »Eastem Eye« er programserier la
vet af og til sorte og asiatiske englændere. Det er begge 
ugentlige programmer, som griber fat i personer og tenden
ser.

Alternativt teater: ja, det har vi set i »Nicholas Nick- 
leby«, og selv om det var filmet teater, så var affilmingen 
også meget spændende og ny. Alternativ musik -  er bl.a. 
jazz, som for første gang i Englands historie vises regelmæs
sigt. Niels Henning Ørsted Pedersen ligger på den konto i 
TV-arkivet. Alternativ sport, det er bl.a. basketball, som 
man gør meget ud af, men også billard og flere andre »mi
noritets-sportsgrene« bliver regelmæssigt dækket.

Alternativ mad har fast sendetid med indisk, pakistansk 
og helt grøn mad. Alternative forbrugerprogrammer går 
meget hårdt på og suppleres som meget andet med skriftligt 
materiale: »4 What its Worth«.

Channel Fours seertal kryber stille og roligt op mod de 
målsatte 10%. Trods kritik og angreb, trods justeringer i 
retning af det mere traditionelle, mandsdominerede system, 
trods problemerne ved at enhver jobsikret filmarbejder hol
der en ny fra at komme til, . .  .trods alt er der ikke nogen i 
branchen, der vil undvære den nye kanal.

A lle  c ita ter  stam m er fra S ig h t  & S ou n d , sp r in g  198 4
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