
1. INNLEDNING 

 

I denne oppgaven vil jeg ta for meg debatten om norsk filmsensur og videovold slik den 

har vært fra 1990 og frem til 1997. Først vil jeg ta for meg det norske sensurorganet 

Statens Filmtilsyn, jeg vil skissere opp hvordan de jobber, hvilke lover og retningslinjer 

som styrer deres avgjørelser. Jeg vil også gå gjennom de lovendringer som har vært 

foretatt i perioden.  

 

Debatten om sensur og videovold er hele tiden sterkt knyttet opp til Statens Filmtilsyns 

avgjørelser, men debatten tar også for seg trender i samfunnet som skiller seg ut, og som 

av mange blir oppfattet som en trussel. Eksempel på dette kan være forskjellige 

subkulturer som dyrker spesielt voldelige filmer. Forholdet mellom vold på film og vold i 

samfunnet er også en diskusjon som går igjen gjennom hele filmhistorien, de siste årene 

er ikke noe unntak. Jeg skal gå gjennom hele denne debatten på nittitallet og forsøke å 

sette den sammen, jeg skal gå gjennom argumentasjonen som blir brukt og jeg skal se på 

lovendringene og hvorvidt de er et resultat av den offentlige debatten. Lovendringer som 

gjør loven strengere enn den er i dag. 

 

Videovold og vold i samfunnet er et ømtålig emne å diskutere, og denne gjennomgangen 

vil vise det. Det er etter mitt syn svært viktig å gå gjennom slike debatter med jevne 

mellomrom for å se hva de egentlig inneholdt, hva som egentlig ble sagt, hvem som sa det 

og fra hvilket ståsted de sa det. Før jeg går løs på debatten vil jeg se på lovverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LOVVERKET 
 

Statens Filmtilsyn må forholde seg til Straffelovens §§ 211 og 382. I tillegg kommer lov 



om film og videogram fra 1987. Det har i den siste tiden blitt foreslått endringer i disse 

lovene. Jeg skal se litt på disse endringene mot slutten av oppgaven, endringer som 

innskjerper dagens regler kraftig. Først skal jeg se på lovverket slik det fungerte store 

deler av den aktuelle perioden. 

 

Den viktigste kilden til å forstå hvordan lovverket virket inn på sensuravgjørelser finner 

man i boka «Film og videogramrett» av jurist Beate Jacobsen. Hun var ansatt i Statens 

Filmtilsyn og fungerte som deres juridiske ekspertise. Også i dag har Filmtilsynet en 

person med juridisk kompetanse ansatt. Jacobsen ser møtet mellom de filmsakkyndige og 

filmen som en juridisk prosess, møtet mellom publikum og filmen er forskjellig fra det 

møtet den filmsakkyndige har med filmen. Filmen oppleves også ulikt fra publikummer 

til publikummer, dette er noe som de filmsakkyndige må ta hensyn til. De sakkyndige må 

avgjøre hvorvidt filmens innhold er lovstridig, om virkemidlene er sterke, om de påvirker 

sinn på en negativ måte, og om de påvirker barns sinn på en skadelig måte. 

 

Lovverket som i dag ligger til grunn for sensuravgjørelser har ikke alltid sett ut slik som 

det gjør i dag. Endringene har ikke vært store, det er faktisk de siste årene at lovverket er 

blitt innskjerpet og blitt strengere. 

 

Statens Filmtilsyn hadde i perioden 1987 til 1995 i oppgave å forhåndskontrollere alle 

kinofilmer som skulle vises i Norge, men de hadde også andre oppgaver. De skulle 

registrere alle videofilmer som var i utleie og salg i Norge. Dette ble tidligere gjort av 

videogramregisteret, men de ble slått sammen med Statens filmkontroll og fikk navnet 

Staten Filmtilsyn. I tillegg utførte de stikkprøver av videofilmer. Dette var deres situasjon 

frem til 1. februar 1995, hva som skjedde denne datoen skal jeg komme tilbake til.  

 

2.1 Kinoloven av 1913 
 

I 1913 fikk vi kinoloven her i Norge, som skulle forhindre at barn og unge kom i kontakt 

med de skadelige elementene som kinoen og filmene videreformidlet. Helt fra 

begynnelsen har det eksistert en negativ holdning til filmen, den har vært likestilt med 

moralsk forfall. Det har vært en lik historisk utvikling i de fleste land når det gjelder dette 

punktet, og det har ofte vært overklassen som har følt beskyttelsestrang overfor de lavere 

klasser, kanskje spesielt overfor arbeiderklassen som var de hyppigste kinogjengere. Før 

vi fikk loven i 1913 var det de lokale politibetjenter som stod for kontrollen og eventuell 

sensur. Dette gjorde de med hjemmel i lov «om adgang til at give dramatiske og andre 

offentlige forestillinger» av 1875. Filmen kom til Norge i 1896, så det har med andre ord 

alltid eksistert filmsensur i Norge. Det var ikke noe som kom over natten i 1913, den har 

alltid i praksis eksistert. Det var selvsagt store variasjoner i hvordan dette ble praktisert. 

Det varierte fra sted til sted, og fra politibetjent til politibetjent. Politibetjentenes 

frustrasjon over ikke å ha lover og regler å gå etter var med på å frembringe loven i 1913. 

Mennesker med moralske motiv presset også på myndighetene slik at en lov blomstret 

frem. Det ble fra mange kretser uttrykt misnøye med filmmediet, og den dårlige moralen 



det smittet over på barn og unge. I årene før 1913 ble det satt i gang landsomfattende 

kampanjer mot kinematografen i form av leserbrev, taler osv. Film ble sett på som 

skadelig og demoraliserende, spesielt for barn. 

 

Denne reaksjonen var ikke noe nytt. Nye og populære medier har alltid blitt anklaget av 

de høyere klasser for å være farlige. Det nye representerer i teorien noe som kan true «det 

gamle», det bestående, overordnede samfunn og dette har alltid blitt sett på som farlig. Da 

menneskene oppfant skriftspråket var skeptikerne der. Det ville påvirke vår evne til å 

huske ting hvis vi alltid skulle skrive det ned. Den samme reaksjonen hadde vi mot den 

moderne romanen, tegneserier, rock, jazz. Til og med sykling ble ansett som farlig og ble 

gjenstand for offentlig debatt der leger og andre uttalte seg om skadevirkningene ved 

overdreven sykling. Slike reaksjoner har i senere tid blitt omtalt som moralsk panikk. 

 

Hva er moralsk panikk og når er det den oppstår? Kathrine Skretting skriver i sin artikkel 

«Moralsk panikk. Debatten om videovold i norsk presse høsten 1993», at nye mediers 

inntog alltid har skapt reaksjoner. Om det er ukeblad, tegneserier, film, fjernsyn, video 

eller nå sist internett, så skapes det reaksjoner, reaksjoner som er spesielt rettet mot barn 

og unge. Det er voksne eksperter som reagerer: pedagoger, psykologer, kulturkritikere, 

politikere og andre ansvarlige øvrighetspersoner. Disse definerer de nye mediene som et 

problem: et moralsk, sosialt eller psykologisk problem. Mottiltak etableres og debatten 

forsvinner en liten stund, helt til et nytt problem dukker opp. Begrepet ble første gang 

brukt av den engelske sosiologen Stanley Cohen i 1972 i en analyse av reaksjonene på 

«mods» og «rockers.» (Skretting 1994) Når er det så slike panikker dukker opp? Spesielt 

når en kriminell handling har inntruffet, som blir relatert til kriminelle handlinger begått i 

filmer. Et godt brukt eksempel er Bulger-saken i England, der to 10-årige gutter drepte 2-

åringen James Bulger. Dette ble påstått å ha direkte sammenheng med skrekkfilmen 

«Child`s Play 3.» Allerede før 1913 hadde vi en debatt som gikk på hvorvidt barn og unge 

tok skade av sterke og umoralske scener, eller fikk ideer til kriminelle handlinger av å se 

film. I 1913 fikk vi følgende lovverk:  

 

«Filmkontrollen må ikke godkjenne bilder som den 

mener det ville stride mot lov eller krenke ærbarhet eller 

virke forrående eller moralsk nedbrytende å vise 

offentlig.» (Lov om offentlig visning av 

kinematografbilder, 1913) 

 

Å praktisere denne loven ble derimot vanskelig, det var fremdeles problematisk å 

godkjenne voldelige filmer fordi barn ville da få se dem. Med dette som grunnlag 

bestemte man seg i 1921 for å sette et skille mellom barne- og voksenfilm og skillet skulle 

gå ved 16 år. I 1954 ble også aldersgrensene 7 og 12 år innført, og i 1969 fikk vi 18-

årsgrense. 

 

2.2 Lov om film og videogram av 1987 



 

Rundt 1980 fikk vi en dramatisk endring i det norske mediebildet. Salget av videospillere 

begynte å stige og dette førte selvsagt til debatt. Det ble nok en gang uttrykt bekymring 

for folks, og spesielt barn og unges forbruk av fjernsyn og video. Senere på åttitallet 

mistet også NRK sitt monopol: SKY TV kom i 1983, men det var begrenset hvem som 

kunne se det. Da TV3 og TVNorge kom, var monopolet historie. Det ble fokusert på hvor 

skadelig dette mangfoldet var. Dette resulterte bl.a. i endringer i Straffelovens §§ 211 og 

382. Dette ble gjort samtidig med at Kinolovutvalget leverte sin innstilling. Deres 

innstilling foreslo bl.a. å legge ned Statens filmkontroll og opprette et Film- og 

videotilsyn. De foreslo også å oppheve voksenfilmsensuren. Disse forslagene gikk ikke 

gjennom. Politikerne vedtok de andre forslagene den 15. mai 1987, og vi fikk «lov om 

film og videogram». Denne loven var et forsøk på å kontrollere også videomarkedet. 

Tidlig på 80-tallet var det ikke hjemmel i loven for å kontrollere videofilmer, loven gjaldt 

kun ved offentlig visning. Dette var noe som også måtte inkluderes. Filmer som omsettes 

i private hjem med den hensikt å tjene penger skulle også rammes av loven.  

 

Loven ble endret i 1987: 

  

«Statens Filmtilsyn må ikkje godkjenne for framsyning i 

næring bilete som tilsynet meiner strir mot lov eller 

krenkjer sømd eller verkar forråande eller moralsk 

nedbrytande.» (Lov om film og videogram 1987, § 4) 

 

Videomarkedet skulle ikke underlegges samme lovverket som kinofilmen, bare filmer 

som skulle «framvises i næring» ble rammet. Denne loven er svært lik 1913-loven, og 

dette sier nok mer om forfatterne bak 1913-loven. De har vært smarte i sitt ordvalg. 

Loven er så vag, at det er de til enhver tid gjeldende moralske normene i samfunnet som 

bestemmer hva som blir tillatt eller ikke. Selvfølgelig spiller også den enkelte 

sakkyndiges tolkning av lovene og normene inn. Begge sitatene har også med ordene 

«strir mot lov», dette bringer oss over på straffelovens §§ 211 og 382. 

 

2.3 Straffelovens § 211 
 

Denne paragrafen fikk sin nåværende form 24. mai 1985 og har blitt kalt 

«pornoparagrafen». Den ble innført som et forsvar mot den enorme billedstrømmen som 

flommet over Norge etter parabol og videorevolusjonen på 80-tallet. Paragrafen lyder som 

følger: 

 

«Med bøter eller fengsel inntil 2 år eller med begge deler 

straffes: 

a) den som holder offentlig foredrag eller istandbringer 

forestilling eller utstilling av utuktig eller pornografisk 

innhold,  



b) den som utgir, frembyr til salg eller leie eller på annen 

måte søker å utbre, eller som med hensikt å foreta en slik 

utbredelse innfører utuktige eller pornografiske skrifter, 

bilder, filmer, videogram eller lignende, 

c) den som overlater utuktige eller pornografiske skrifter, 

bilder, filmer, videogram og liknende til personer under 

18 år, 

d) den som besitter eller innfører bilder, film, videogram 

eller lignende, hvor noen som er med, må regnes å være 

eller fremstilles som å være under 16 år, er vist på en 

utuktig eller pornografisk måte.» (Straffelovens § 211) 

 

Her vil samfunnets normer være utslagsgivende for hva som vil bli forbudt, men de 

sakkyndige har visse retningslinjer å gå etter angående hva som er utuktig og 

pornografisk. Som utuktig og pornografisk regnes «kjønnslige skildringer som virker 

støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller 

forrående, herunder kjønnslige skildringer med bruk av barn, dyr, vold, tvang og 

sadisme.» (Jacobsen 1993, s. 152) 

 

Denne loven har en lang historie. Den skriver seg helt tilbake til 1799, der den som ga ut 

«Noget trykt Skrift hvorved Sædelighet og Blueferdighet krænkes», skulle straffes med 

vann og brød. (Jacobsen 1993, s. 153) Loven har gått gjennom mange endringer etter 

dette, og den har altså endt opp med sitatet sitert ovenfor. Den viktigste endringen etter 

dette var i 1992, da barneporno ble forbudt å importere, det ble også forbudt å være i 

besittelse av barneporno. Jeg skal ikke gå så veldig mye mer inn på bestemmelser 

omkring pornografi, fordi debatten for det meste omhandlet voldsfilm og videovold. 

2.4 Straffelovens § 382 
 

Allerede i 1957 forslo Straffelovrådet en ny bestemmelse som skulle beskytte barn og 

ungdom fra «åpenbart anstøtelige» eller «forrående eller forsimplende», skrifter, bilder, 

grammofonplater, lydbånd og lignende. Dette ble ikke gjort den gang, men i 1976 fikk 

Straffelovrådet mandat til «å utrede og eventuelt komme med forslag til 

straffebestemmelser mot den som utbrer blant allmennheten grovt støtende skildringer av 

vold i skrift, bilde eller på annen måte, herunder med særlig sikte på voldsskildringer som 

kan virke skadelig eller skremmende på barn og ungdom.» (Jacobsen 1993, s 194) Kjell 

Magne Bondevik var bakmannen som forespurte justisministeren om Regjeringen hadde 

tenkt å overveie nye lovforslag for å motvirke spekulasjon i vold og porno, som kunne 

virke skadelig på barn og unge. I 1978 konkluderte Straffelovrådet med at det ikke var 

behov for å gjøre endringer i straffeloven. Istedenfor formulerte de en bestemmelse rettet 

mot utgiver av skrifter eller blader som inneholder støtende skildringer. Denne 

bestemmelsen inkluderte ikke film og videogram. De mente at det ikke var behov. NRK 

hadde en god nok selvsensur, og når det gjaldt spillefilm mente de at loven fra 1913 var 

god nok. 



 

Straffelovrådet var klar over at situasjonen kunne forandre seg, og de spådde en stor 

utbredelse av videospillere. De påpekte i den sammenheng at filmkontrollen ikke ville ha 

mandat til å forhåndskontrollere alle videofilmer på lik linje med kinofilmer. 

Straffelovrådet fikk rett i sine spådommer, og videomarkedet eksploderte på begynnelsen 

av 80-tallet. Mange voldelige filmer ble tilgjengelige, det var nemlig ingen lovhjemmel 

som gjorde disse filmene ulovlige. Debatten blomstret opp både i fjernsyn og aviser. Et 

personlig minne fra min egen ungdom er der Per Øyvind Heradstveit uttrykte sin forakt 

overfor videovold der han viste et klipp fra en film der vi fikk se et avkuttet hode. I 

ettertid har NRK vist f.eks. «Bram Stoker`s Dracula» med mange avkuttede hoder. På 

bakgrunn av debatten som gikk i Norge fikk Straffelovrådet nytt mandat av 

Justisdepartementet til å se på lovverket igjen. Staffelovrådet støtte i utredningen borti 

mange ulike teorier om hvorvidt film er «skadelig». Dette er en debatt jeg ikke skal gå inn 

på ennå. Straffelovens § 382 ble vedtatt i 1982 og lyder i dag: 

«Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller med 

begge deler straffes den som i ervervsvirksomhet utgir 

eller frembyr til salg eller leie film eller videogram der 

det i underholdningsøyemed er gjort bruk av grove 

voldsskildringer. 

Det samme gjelder den som gjør slik bruk av grove 

voldsskildringer i fjernsynssendinger eller i formidling 

av slik sending her i riket. Straffeansvaret omfatter 

likevel ikke den som har deltatt i den tekniske 

virksomheten i tilknytning til sendingen eller 

formidlingen. Medvirkning straffes på samme måte. 

Uaktsomhet straffes likt med forsett. Paragrafen gjelder 

ikke for film eller videogram som Statens filmkontroll 

ved forhåndskontroll har godkjent til ervervsmessig 

framvisning eller omsetning.» (Staffelovens § 382) 

  

Det er først i straffelovens § 382 at videofilmen blir direkte referert til, videofilmer som 

skal selges over disk eller leies ut. Lov om film og videogram gjelder bare filmer og 

videogram som skal fremvises i næring. I § 9 i lov om film og videogram står det at 

filmer som strider mot §§ 211 og 382 ikke kan omsettes i næring. Kinofilmen var altså 

underlagt en strengere kontroll enn videofilmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. LOVENS BEGREPER 

 

Jeg skal nå se på de ulike begrepene som blir nevnt i lov om film og videogram som er 

grunnlag for forbud og klipp. Begrepene har ikke endret seg mye siden loven av 1913, de 

har vel egentlig bare skiftet målform fra bokmål til nynorsk. 

 

3.1 Begrepet «strir mot lov» 
 

Dette er det første begrepet man støter på i lov om film og videogram som direkte 

refererer til noe Filmtilsynet ikke må godkjenne.  

 

«Kriteriet «strir mot lov» gir etter ordlyden et forbud mot 

å fremvise skildringer av ulovlige forhold. Dette 

innbefatter også et forbud mot å fremsette enkelte typer 

ytringer i film, enten dette kommer til uttrykk ved hjelp 

av lyd, som ved tale eller bare ved tekst.» (Jacobsen 

1993, s. 112) 

 

Dette begrepet kan virke uproblematisk, men ved nærmere ettersyn viser det seg at dette 

er et svært komplisert problem. I Odelstingsproposisjon nr. 26 vises det til §§ 140 og 142 

i Straffeloven som eksempel på lover filmer ikke skal stride mot. Loven sier også at det er 

det Filmtilsynet «meiner strir mot lov», som vil si at Filmtilsynet egentlig ikke er 

kvalifisert til å ta en slik juridisk avgjørelse. Det innebærer at de må utøve sitt skjønn også 

her. Men hvordan skal man tolke begrepet «strir mot lov.» Skal man tolke det bokstavelig 

at alle skildringer av ulovlige handlinger skal sensureres, må man forby alle actionfilmer 

med lovbrytere som hovedperson. Skildringer av vold ville blitt totalforbud, også 

råkjøring, narkotikamisbruk osv. Til og med barneprogrammer som dramatiserer aktuelle 

temaer som ungdomskriminalitet måtte forbys. Dette er helt klart ikke den praksisen 

Filmtilsynet følger, hva er det da som ligger i begrepet? Filmtilsynet kan ikke vite om det 

er filmregissøren, manusforfatteren eller karakterene i filmen som egentlig er skyldig i at 

lovbruddet blir vist. Regissøren av «Monty Python`s Life of Brian», Terry Jones, ble 

likevel anklaget for å ha blasfemiske baktanker med filmen, den ble som følge av det 

forbudt. Etter forhandlinger ble den godkjent mot at det ble lagt til en tekstplakat som 

forklarte at regissøren ikke mente filmen blasfemisk, i tillegg til dette måtte 

distribusjonsbyrået la være å tekste de blasfemiske delene av filmen. Filmen fikk også 18-

årsgrense. Statens Filmtilsyn innhentet to prester for å vurdere filmen, den ene mente den 

var blasfemisk, den andre ikke. I Sverige reklamerte de med: «Filmen som er så morsom 



at den er forbudt i Norge!» 

 

Hvis dette begrepet skal brukes på alle forbudte handlinger på film, vil det bli umulig å 

gjennomføre det. «Fra et juridisk synspunkt synes kriteriet å være lite gjennomtenkt.» 

(Jacobsen 1993, s. 114) 

 

Straffelovens § 211 omhandler utuktige eller pornografiske skildringer som er ulovlige å 

vise, men det er ikke ulovlig å utføre dem. Kriteriet kan ikke tolkes til å omhandle denne 

paragrafen. Jeg ser da bort fra barnepornografi som er forbudt også å være i besittelse av. 

 

Filmer som har blitt forbudt ved lov er ikke mange, «To mistenkelige personer» er en av 

dem. Filmen som er basert på en sann historie ble forbudt vist da en av de omhandlede 

personene i filmen gikk til sak. Han mente han hadde sont sin straff for forbrytelsene som 

blir skildret i filmen. I Dagbladet 30. august 1997 kan vi lese at forbryterens familie 

fortsatt vil holde filmen forbudt, fordi da den ble vist i en lukket forsamling  for noen år 

siden opplevde de etterlatte det som «meget belastende» da pressen igjen begynte å grave 

i saken. 

 

Film må sees som ett av vår tids sterkeste uttrykksmidler. Forbudskriteriene kan sees som 

klare og sterke innskrenkninger på ytringsfriheten i Grunnlovens § 100. I arbeidene med 

lovene av 1913 og 1987 er ikke denne problemstillingen viet mye tid. Det er heller ikke 

gitt noen retningslinjer om hvordan kriteriet skulle tolkes, med det har vist seg i praksis at 

det bare har gjeldt straffelovens paragrafer.  

 

«Konklusjonen blir derfor at dette forbudskriteriet bare 

kan brukes i forhold til straffelovens bestemmelser om i 

det hele tatt.» (Jacobsen 1993, s. 117) 

Statens Filmtilsyn har ikke kunnskap eller kompetanse til å ta juridiske avgjørelser, men 

de har gjort det likevel. Straffelovens § 90 som omhandler ærekrenkelse mot 

statsoverhoder ble brukt på filmen «He stayed for breakfast» fra 1940. Filmer som 

inneholder selvtektstemaer og/eller narkotikamisbruk har også blitt forbudt etter § 140 om 

oppfordring til straffbare handlinger. § 246 om ærekrenkelse og § 142 om blasfemi er 

også benyttet.  

 

Jacobsen mener kriteriet bør tas ut av loven. Med dagens kompetansenivå hos de 

filmsakkyndige i Filmtilsynet er de ikke skikket til å ta slike avgjørelser, det bør overlates 

til landets domstoler. Til og med Kulturdepartementet stiller seg spørrende til begrepet: 

 

«Det vart vidare foreslått å ta kriteriet «strir mot lov» ut 

av film- og videolova § 4. Kriteriet kom inn i filmlova i 

1913 og det er no uklårt kva som ligg i det.» 

(Odelstingsproposisjon, nr. 78, 23.5.97) 

 



«Uklårt» er ordet de velger å betegne begrepet med, et begrep som har eksistert i en norsk 

lov siden 1913. Ikke engang de som forvalter og lager lovene er sikre på hva det betyr. 

 

3.2 Begrepet «krenkjer sømd» 
 

Dette begrepet var i den gamle loven av 1913 utrykt som «krenker ærbarhet.» Dette er et 

begrep der de filmsakkyndige må bruke sitt skjønn for å avgjøre hva som krenker 

ærbarhet. De må holde seg orientert om hva som aksepteres i samfunnet, og følge 

gjennomsnittnordmannens begrep om hva som krenker den norske ærbarheten. De kan 

ikke ta hensyn til ekstreme grupper i samfunnet som holder seg til en norm som ligger 

utenfor den gjennomsnittlige og normale. De filmsakkyndige må ta hensyn til det som de 

oppfatter som anstendig, passende og skikkelig, kanskje spesielt i seksuelle skildringer. 

Men begrepet rammer også voldsscener  i dokumentarfilmer der voldsscenene er 

langvarige og/eller spekulative. (Jacobsen 1993,    s. 123)I Odelstingsproposisjonen til 

kinoloven av 1913 er det nevnt at de filmsakkyndige skal ta hensyn til det som står i 

straffelovens §§ 211 og 376, når det gjelder sedelighet i anstøtelige bilder. Deres instruks 

gikk ut på en stor grad av strenghet i vurdering av filmene. 

 

3.3 Begrepet «verkar foråande» 

 

Det er dette kriteriet de filmsakkyndige oftest viser til når en film er blitt forbudt eller 

scener er blitt tilrådet bortklippt. Dette kriteriet innebærer at det skjer noe med tilskueren, 

han blir råere av det han ser. I tillegg regnes vold i film å være med på å avstumpe 

tilskueren. Han gjøres mer brutal og rå. Dette kriteriet tar for gitt at det eksisterer et 

forhold mellom filmvold og vold i samfunnet. Dette er et svært omstridt tema, og 

lovverket velger å være på den sikre siden. 

 

Hvilke begreper er det så som ligger til grunn for å bedømme en film som forående? 

Filmer med svært grov vold, hvor de filmsakkyndige er nødt til å gå inn i hver enkelt 

voldsscene for å kunne bedømme dette. De er da nødt til å avgjøre om filmene inneholder 

grov brutalitet, sadisme, råhet, destruktivitet osv. De må se nøye på hvilke holdninger 

filmene gjenspeiler overfor volden, er den spekulativ, vises det menneskeforakt? Er 

filmene kritisk til vold eller forherliger de vold? Enkelte filmer kan ha en gjennomgående 

rå og brutal vold, som vanligvis ville blitt forbudt, men hvis filmen utviser en negativ 

holdning til volden kan den bli tillatt. Et eksempel er Stanley Kubricks «Full Metal 

Jacket» som viser en helt klar antikrigs holdning. Den er derfor ikke forrående på samme 

måten som en film med like mange og råe voldsscener, men som mangler den moralske 

og etiske holdningen til volden. Det er oftest amerikanske actionfilmer som lider skjebnen 

å ikke bli tillatt på dette grunnlaget.  

 

3.4 Begrepet «moralsk nedbrytande» 
 

Dette begrepet er noe vanskelig å forholde seg til, det er nok en gang de filmsakkyndiges 



frie skjønn som må avgjøre hva som i samfunnet blir oppfattet som moralsk og umoralsk. 

Det er de alminnelige moralske normene som ligger til grunn for de individuelle 

avgjørelsene. Loven vil forby at det vises film om tilfeller hvor slike normer blir forsøkt 

brutt ned. Man ser godt her at lovverket er i forsvarsposisjon, man skal ikke få lov å vise 

at samfunnets måte ikke er den beste. Det er ofte relatert til ulovligheter utført av 

karakterene og kan godt stilles noenlunde i samme bås som kriteriet «strir mot lov». Det 

blir regnet som nedbrytende for vår moral å utføre ulovlige handlinger, eller å se ulovlige 

handlinger bli utført. Omstridte temaer blir ofte skildret i filmer, selvtektsfilmer blir ofte 

brukt som eksempel, filmer der vanlige borgere tar loven i egne hender. «Death Wish»-

filmene med Charles Bronson er gode eksempler, alle disse filmene finnes på video i 

Norge, men må sies å ha klare selvtektstemaer. Charles Bronson spiller en mann som får 

sin kone myrdet og sin datter voldtatt, han svarer med å gå ut i byens mørke å skyte 

tilfeldig forbipasserende forbrytere idet de skal til å utføre kriminelle handlinger. Filmer 

der politi bryter loven, f.eks. «Walking Tall»-filmene er også filmer som viser forbudte 

moralske syn. Man skal respektere lov og orden og slik umoral skal ikke vises. I 

høringsnotat fra 1983-84 står det:  

 

«Statens filmkontroll må ikke godkjenne bilder som kan 

virke forående, mentalt nedbrytende eller virke 

tilskyndende til straffbare handlinger». (Jacobsen 1993, s 

129) 

 

Dette viser at intensjonen bak begrepet hovedsakelig er at man ikke skal vise ulovligheter. 

 

Hvis dette begrepet skulle forsvinne, som foreslått i det nye høringsnotatet fra 

Kulturdepartementet fra 1996-97, vil man få en endring i hvilke filmer som vil bli 

forbudt. Vanlig action/vold anses av samfunnet å være skadelig for moralen. Fjerner man 

det moralske elementet blir vanlig action sidestilt med action/vold som har en moralsk 

bakgrunn, f.eks. antikrigsfilmer. Hva kommer da de filmsakkyndige til å foreta seg med 

filmer som «Full Metal Jacket»? skal de se på denne volden som mindre forrående selv 

om det moralske aspektet er fjernet fra lovverket? Eller skal de likestille svært grove 

actionfilmer og også tillate disse?  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. STATENS FILMTILSYNS VIRKEOMRÅDE 

 

Jeg skal i denne delen av oppgaven gå inn på Filmtilsynets virkeområder. Hvordan de 



bruker sitt skjønn for å tolke de noe flytende begreper lovverket gir dem. Først skal jeg se 

på hvilke fullmakter lovverket gir de filmsakkyndige i Filmtilsynet. Det står i loven at 

Filmtilsynet ikke må godkjenne bilder som de «meiner» strider mot lov, krenker ærbarhet, 

er moralsk nedbrytende og virker forrående. Med andre ord er det ikke helt klare regler 

for hva som er godkjent og ikke. De er nødt til å utvise skjønn. De filmsakkyndige har 

alltid vært pedagoger og psykologer med film i fagkretsen, i dag er det også filmvitere i 

kollegiet. Det er deres skjønn, deres tolkning av samfunnets normer, som avgjør hva 

samfunnets borgere tåler å se. De filmsakkyndige sier de ikke kan ta hensyn til marginale 

grupper i samfunnet som muligens blir lettere påvirket enn andre. De tar utgangspunkt i 

en gjennomsnittnordmann, som er normalt tilpasset og ikke har tilbøyeligheter til vold 

eller aggressiv adferd fra før.  

 

4.1 Aldersgrenser 

 

Hovedgesjeften til Filmtilsynet er å vurdere alle filmer som blir importert til Norge, sette 

aldersgrenser og eventuelt tilråde klipp eller forby. Aldersgrensene har forandret seg over 

tid men de har nå endt opp på en modell som ser slik ut: 

 

TA. Tillatt for alle, filmer som er helt uproblematisk å vise for små barn.  

 

7 år. Tillatt for alle over 7 år og tillatt for barn ned til 4 år i følge med voksne. Det 

Filmtilsynet her må ta stilling til er om filmen skal godkjennes for alle, eller om det er 

elementer i filmen som kan virke skremmende for mindre barn. Det kan være spesielt 

voldsom og dramatisk lyd, effekter, mørke bilder nærbilder av truende karakterer osv. De 

ser også på hva karakterene blir utsatt for, foreldre som blir borte, vold mot barn og dyr, 

ulykker, branner osv. Disse tingene blir regnet som ting som kan skremme barn. 

Stemninger, spesielt mørke og skumle stemninger og sterke følelsesutbrudd er andre ting 

de er nødt til å se på. Filmer som har vært i grenseland mellom denne og TA er 

«Heldiggrisen Babe», denne filmen endte opp på 7 år p.g.a. en scene der en hund biter en 

sau i foten. «Jakten på nyresteinen» ble også gitt 7-årsgrense p.g.a. skumle og mørke 

stemninger i filmen, i tillegg hadde den et skremmende lydbilde.  

 

11 år. Tillatt for ungdom over 11 år, også tillatt for barn ned til 8 år i følge med voksne. 

Her må de filmsakkyndige se på hva en 11-åring er i stand til å forstå. De blir regnet som 

kompetente til å forstå at volden i «Home Alone» er urealistisk og parodisk, og de blir 

regnet som skikket til å se at en dataanimert Tyrannosaurus Rex spiser mennesker i 

«Jurassic Park». Heller ikke panikkscenene og dommedagsprofetiene i «Independence 

Day» blir regnet som for sterke for 11-åringer. 

 

15 år. Tillatt for ungdom og voksne over 15 år, også tillatt for ungdom ned til 12 år i følge 

med voksne. Her kan man godta realistisk vold og seksuelle skildringer, bare de ikke blir 

for nærgående. Det kommer an på sammenhengen. Ting som er spesifikt relatert til 

voksenverdenen vil også falle inn her. Woody Allens film «Frodige Afrodite» fikk 15-



årsgrense p.g.a. språket som var svært grovt og relatert til seksualskildringer. Det har vært 

mange omstridte avgjørelser i denne aldersgrensen. «Natural Born Killers» fikk 

opprinnelig denne aldersgrensen, men etter mye omtale ble den satt opp til 18 år. 

«Nattsvermeren» ble også opprinnelig satt til 18 år, men importøren ville ha den ned til 15 

og en del scener ble klippet. I USA hadde den R, som vil si 17-årsgrense. Med andre ord 

gikk Filmtilsynet med på at importøren klippet vekk noen enkeltscener for å tillate filmen 

vist for et yngre publikum enn den opprinnelig hadde som målgruppe. De som har sett 

begge utgavene av «Nattsvermeren» mener at filmens råe stemning ikke blir mindre rå av 

at to tre scener er borte. Man kan med andre ord kritisere Filmtilsynet både for å være for 

milde og for strenge. Mildheten deres kommer fra at de lar seg presse av importørenes 

trang til å tjene mer penger. 

 

18 år. Kun tillatt for voksne over 18 år. Her er det straffelovens §§ 211 og 382 kommer 

inn i bildet, og kriteriene jeg gikk gjennom i forrige kapittel. 

 

 

 

 

 

4.2 Forbud. 

 

Det er ikke mange filmer i året som blir forbudt i Norge. I 1996 og 1997 (frem til 

desember) ble ingen filmer forbudt for kinovisning. I 1995 var det 2 filmer som ble 

forbudt, i 1994 var det 3 og i 1993 var det 1 film som ble forbudt. Mange av disse igjen, 

ble tillatt på videomarkedet, noen av dem uten klipp. Grunnen til dette vil jo for mange 

virke enkel, Norge har ikke så veldig streng sensur, bare et par filmer i året blir forbudt. 

Sannheten er at de norske importørene vet hva som vil bli forbudt og hva som vil bli 

tillatt. De vil ikke betale sensurgebyret for en film de vet vil bli forbudt, sensurgebyret er 

for tiden ca. 2500 kroner pr. film. Dette er ett cirka beløp fordi prisen varierer med 

filmens meterlengde. Satsene er satt av Kulturdepartementet og er på 90 kroner pr. 

påbegynte 100 meter. Ved nytt gjennomsyn av film som har vært til prøvesensur koster 

det 45 kroner pr. påbegynte 100  meter. For dokumentarfilm er det en lavere sats på 20 

kroner pr. påbegynte 100 meter. (Jacobsen 1993,  

s. 258) Det hender ofte at importøren selv klipper i filmen før de sender den inn til 

Filmtilsynet for vurdering. Dette er en klippetradisjon som Filmtilsynet ikke har noen 

kontroll eller myndighet over. Det er importøren som eier filmen og han kan juridisk sett 

gjøre hva han vil med den, så sant ikke filmskaperen eller filmselskapet har satt forbud 

mot klipping i filmen. Amerikanske selskaper tar det ikke så tungt om det blir klippet litt, 

de tjener penger på det uansett. Europeiske filmskapere er ofte mye mer hårsåre når det 

gjelder filmene sine, også Steven Spielberg har lagt ned forbud mot klipping i enkelte av 

sine filmer. 

 

Videoimportørene setter sine egne aldersgrenser uavhengig av hva Filmtilsynet har gjort. 



Det er faktisk eksempel på at de har satt høyere aldersgrense enn det Filmtilsynet har 

gjort. «Independence Day» fikk 15-årsgrense på video, mens den hadde 11-årsgrense på 

kino. Grunnen til dette mener Filmtilsynet, er at den virker mer spennende for ungdom å 

leie eller kjøpe hvis den har høyere aldersgrense. Også fordi det er mye lettere for en 11-

åring å få lånt 15-årsvideo enn det er for en 11-åring å komme inn på 15-årskino. 

Sensurpraksisen er som tidligere nevnt basert på stikkprøve-metoden, som overhodet ikke 

dekker hele videotilbudet. Frem til 1. februar 1995 ble videofilmer vurdert opp mot 

straffelovens §§ 211 og 382, men etter en endring denne datoen, skulle også begrepene fra 

lov om film og videogram taes med i betraktningen når videofilm skulle vurderes. I 1996 

ble det registrert 4663 ulike titler i videogramregisteret. Filmtilsynet får tilsendt et skjema 

for hver film, med forsidebilde, resymé og tekniske opplysninger. Utfra denne 

informasjonen kaller Filmtilsynet filmene inn til vurdering. Av de 4663 filmene i 1993 

kalte Filmtilsynet inn 239 filmer. Av disse fikk de tilsendt 125, av disse igjen ble 44 

forbudt. De filmene som er innkalt, men som ikke blir sendt til Filmtilsynet for 

registrering og vurdering blir registrert i videogramregisteret som forbudt. Flesteparten 

ble vurdert utifra kriteriet «foråande». I tillegg til dette sendte importørene inn 20 filmer 

de var i tvil om, 1 av dem ble også forbudt. I 1996 ble altså 159 filmer registrert som 

forbudt i videogramregisteret. Videofilmer ble innkalt på samme måte også før 1995-

endringen, men da ble langt flere tillatt, fordi grunnlaget for å forby er mindre i 

straffeloven enn i lov om film og videogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. SENSUR- OG VIDEOVOLDDEBATTEN PÅ 1990-TALLET 

ARTIKLER FRA AVISER OG TIDSSKRIFT I PERIODEN 1990-97 

 

Jeg skal nå gå gjennom materialet og se rent konkret hva det inneholder, etterpå skal jeg 

kommentere og drøfte de ulike argumentene og synspunktene som kommer frem.  

 

Å finne kildemateriale er en langvarig og ofte utilfredsstillende prosess, det er ikke alltid 

man finner det man leter etter. Jeg har i oppgaven brukt mange ulike kilder. Fra min egen 

samling av tidsskrifter som Film&Kino, Z-filmtidsskrift, Empire, Premiere og 

FilmMagasinet har jeg hentet en del stoff, en god del fra Det Norske Film Instituttets 

avisutklipparkiv, men aller mest fra internett. Der har jeg funnet enorme mengder med 

informasjon, mer en jeg er i stand til å gå gjennom. Det var også litt av grunnen til at jeg 

måtte begrense meg til 1990-tallet, og ikke helt fra 1980 som jeg opprinnelig hadde tenkt. 

Stoffet jeg har hentet fra internett er hovedsakelig fra avisenes egne arkiver, fra de norske 

avisene Dagbladet, VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og andre. 

Jeg har også brukt stoff som kun finnes på internett, men dette har jeg ikke hentet sitater 

fra. Noen av artiklene er ufullstendige, noen av dem er usignerte, men alle artiklene er 

utstyrt med kilde og dato. Grunnen til at de er usignerte er hovedsakelig 

arkiveringssystemet hos Norsk Filminstitutt, der mange av artiklene er kopier av aviser, 

da er det ofte både dato, artikkelforfatter og til og med deler av teksten faller ut. 1990 er 

ikke så fryktelig lenge siden, så mye av debatten husker jeg fortsatt. Det er kanskje feil å 

kalle det for en debatt, fordi det er nettopp mangel på debatt som kjennetegner artiklene. 

Likevel vil jeg bruke ordet debatt i mangel av et annet dekkende ord. Jeg skal gå gjennom 

alle sider av debatten, både de som er for sensur og de som er imot. Jeg skal prøve å gi et 

så nyansert bilde som mulig. De ulike delene av debatten overlapper hverandre noe i tid, 

jeg har valgt å dele den inn i temaer og filmer, for så å behandle sakene kronologisk innad 

i hvert enkelt kapittel. Debatten kan deles inn i: 

 

Kampanjen mot vold på skjermen. Fra 1989 og utover 2-3 år. 

 

Mykpornodebatten. 1990-97. 

Debatten om filmen «Kald Måne». 1992. 

 

Bulger-saken. 1993-94. 

 

Silje-saken. 1994. 



 

Aldersgrensedebatt om filmene «Jurassic Park», «Schindler`s List», «Natural Born 

Killers» og «Livredd» 1990-97. 

 

Debatten om filmene «Der Todesking» og «Nekromantik» 1992-94. 

 

Debatten om filmen «Crash». 1996-97. 

 

Debatten om nye teknologier, internett osv. 

 

Debatten om de nyeste endringer i film- sensurlovgivningen, 1996-97. Denne debatten 

velger jeg og ta i kapittelet om lovendringer, fordi den er så sterkt knyttet til konkrete 

endringer og endringsforslag. Det er selvsagt mange artikler som ikke direkte berører 

noen av disse punktene, og de skal jeg komme tilbake til mot slutten av gjennomgangen.  

Disse temaene har mer eller mindre valgt seg selv, jeg hadde som utgangspunkt å gå 

gjennom debatten på nittitallet, og jeg er vel egentlig nødt til å skrive om det debatten 

dreide seg om. De ovennevnte sakene skilte seg klart ut som dominerende. 

 

Debatten er egentlig svært lite opphetet, og det er overraskende lite motstand til sensuren. 

Dette er svært ulikt debatten vi hadde på 60-tallet der aktørene i debatten var svært 

tydelige i sine uttalelser. Selvsagt er det motstand i denne debatten også, men ikke i de 

store massemediene. Motstanden finner man helst i seriøse filmtidsskrift og lengre 

avisartikler som ikke har funnet veien til forsiden. Det er helst i de store 

hovedstadsavisene man kan finne de mest nyanserte innleggene. I de mellomstore avisene 

rundt omkring i landet er det mer sensasjonspregete oppslag. 

 

5.1 Kampanjen mot vold på skjermen 

  

Kampanjen mot vold på skjermen ble ledet av Gudmund Hummelvoll. Han blir i mange 

avisartikler profilert som lederen av korstoget mot medievold. Kampanjen ble satt igang i 

regi av Kulturdepartementet høsten 1989. En interpellasjon fra stortingsrepresentant Tora 

Haug (SV) førte til en bred politisk debatt i Stortingets spørretime 15. mars 1990. Haug 

refererte til en voldtektsforbryter som uttalte at han hadde sett porno rett før han utførte 

voldtekten. Haug uttalte:  

  

«Gjerningsmannen var åpenbart påvirket av voldsporno.» 

(Vårt Land, 4.1.90) 

 

Kampanjen mot vold på skjermen var først og fremst en holdningskampanje. Selv om 

man kan si at den ble utløst av et noe usaklig argument fra stortingsrepresentant Haug, var 

selve kampanjen en godt gjennomtenkt og gjennomført kampanje. Hummelvoll, direktør 

for Norsk filmsentral, statens filmsakkyndig på barnefilm, filmkritiker i Vårt Land og 

leder for Norsk filmkritikerlag skulle lede kampanjen, som hadde som mål å endre barns, 



unges, læreres og foreldres holdning overfor det de så av medievold. Verken Hummelvoll 

eller den gang kulturminister Eleonore Bjartveit (KrF) så for seg strengere sensur som en 

løsning, men en kampanje for å endre folks holdninger. Hummelvoll uttalte: 

 

«Kampanjen retter seg i første rekke mot barn, unge, 

foreldre og politikere og har som mål å stimulere den 

gode seeropplevelsen, skolere og utvikle til reflektert og 

kritisk bruk av levende bilder samt få frem minussider 

ved mediebruk.» (Driva, Sunndalsøra, 20.11.91)  

 

Videre uttalte begge to at kampanjen skulle styre folk mot den gode filmopplevelsen. I 

Bergens Tidende den  23. juli 1990 kan vi lese om Bjartveit at det er de gode seervanene 

hun vil fremelske hos det store publikum. Hva som er gode seervaner blir ikke direkte 

sagt i avisutklippene, men hun får frem sitt syn på voldsfilm: det er noe hun rett og slett 

hater, og som hun aldri har sett. De gode seervanene ble delvis presentert i bladet 

«Videoruta» som ble distribuert til barn og unge som en veiledning til gode 

filmopplevelser. 

 

Et annet bidrag for å endre barn og unges holdninger var et undervisningshefte utgitt til 

elever ifra 4-9 klasse. Heftet fikk tittelen «Men det er jo bare film.» Det var inndelt i to, 

ett for 4-6 klasse og ett for 7-9 klasse. I tillegg ble det utgitt et lærerhefte der elevheftene 

ble gjennomgått og forklart. De to elevheftene var svært like. Innholdet var nesten 

identisk, men tekstene var lengre og mer detaljrike i heftet for 7-9 klasse. Nesten uten 

unntak var filmene som ble nevnt i heftene voksenfilmer, 15- og 18-årsfilmer, som nesten 

ingen i målgruppen hadde lov å se. Dette nok fordi de aller fleste barn og unge er opptatt 

av det de ikke får lov til å se. Forfatterne av heftet kan her ubevisst ha skapt et press på de 

av elevene som ikke har sett filmene som står nevnt i heftet. Filmer av typen «MadMax», 

«Robocop» osv. 

Lærerheftet introduserer seg selv med å forklare hvorfor disse heftene ble utgitt: man ville 

«utvide kunnskapen, og øke bevisstheten om filmvold.» Heftet går igjennom alle temaene 

som blir omtalt i elevheftene, og til slutt en liste over alle filmene som blir nevnt, slik at 

lærerne får vite hva elevene er så opptatt av.  

  

«Noen av filmene er slik at mange av elevene ikke vil ha 

godt av se dem.» («Men det jo bare film», Statens 

filmsentral, 1991)  

  

Lærerheftet er egentlig ganske grått, trist og intetsigende. Elevheftene derimot er fulle av 

fargerike bilder og en spenstig layout. Språket er svært  ungdommelig med slang utrykk 

for å virke mer på bølgelengde med leserne. Heftene går gjennom forskjellige deler av en 

filmproduksjon, med vekt på stunt, sminke og spesial effekter. Ulike typer vold blir også 

gjennomgått, hvor realistisk er egentlig filmvolden er spørsmål som blir stilt. Holdningen 

er for det meste nøytral, men uttalelser av typen som følger ødelegger det bildet noe: 



 

«Målet er å holde på din oppmerksomhet. Få deg til å 

glemme å gjøre lekser, og heller spise potetgull.» («Men 

det jo bare film», Statens filmsentral, 1991)  

  

Heltedyrking blir også viet plass og Arnold Schwarzenegger er helten som blir grundig 

presentert. Jentene sin plass i voldsfilm blir også belyst. Begge heftene avsluttes med et 

intervju av tre 13-åringer og en 11 1/2-åring om deres medievaner. 

Hanne (13): «At dyr blir skadet på film er verre enn å se 

folk bli skadet.» («Men det jo bare film», Statens 

filmsentral, 1991)  

  

Dyrene er forsvarsløse og kan ikke ta igjen, fortsetter hun. Man får inntrykk av at disse 

barna er så vant til å se mennesker bli drept, at det å se dyr bli drept går mer innpå dem. 

 

Disse heftene ble ikke noe videre kommentert i avisene, men de avspeiler de holdningene 

som Regjeringen ønsket at barn, unge, lærere og foreldre skal ha. Det som sitter igjen som 

hovedinntrykk etter å ha lest heftene nøye er at de er svært fornuftige. Små stikk av 

usaklighet og feilsitering av filmer blir overskygget av et ønske om å møte barn og unge 

på deres eget felt. Man ville prøve å diskutere holdninger sammen med dem istedenfor å 

fortelle dem hva som er galt. Denne holdningen blir videre undergravet når Hummelvoll 

kommer med uttalelser av typen: 

 

«Jeg vet at det finnes en undergrunnsflora av film som 

bør lokaliseres og fjernes.» (Bergens Tidende, 23.7.90) 

 

Hummelvold snakker her om subkulturer som dyrker sine egne svært spesielle interesser. 

I dette tilfellet interessen for ekstremt voldelige filmer. I undervisningsheftet ønsker han å 

møte barn og unge på deres egne premisser og prøve å endre holdningene deres. Samtidig 

vil han fjerne den «undergrunnsfloraen» som mange av de samme unge er en del av. Han 

taler her med to tunger.  

 

Hvor mye vekt man skal legge i slike sitater fra aviser er jeg ikke sikker på, han kan 

selvsagt ha blitt feilsitert. Men det er en stor kløft mellom det å ønske å møte barn og 

unge på deres felt og komme i en fornuftig dialog med dem, og det og «lokalisere og 

fjerne.»  

 

Som sagt ble ikke disse heftene noe videre kommentert i avisene, men Hummelvolls turne 

landet rundt med holdningsskapende foredrag står beskrevet i forskjellige lokalaviser. Der 

Hummelvoll går sterkt til angrep på de nyeste års voldsfilmer. Han mener at 

voldsutviklingen har økt på film. 

«For å ta et eksempel. I fortidens westernfilmer ble 

skurken slått ned og ferdig med det. I flere av dagens 



filmer blir folk først slått ned og deretter sparket. For 

unge som er lett påvirkelig er dette skadelig. Problemet 

ligger i at en slik film er med på å rettferdiggjøre at 

helten har lov til å gjøre gjengjeld.» (Driva, Sunndalsøra. 

20.11.91) 

 

Hummelvoll er ikke så rask med å trekke konklusjonen at vold på skjermen fører til mer 

vold i samfunnet, han er mer opptatt av de vrangbilder og psykologiske problemer barn 

og unge kan få av overdreven mediebruk. Han tror heller ikke at normale, voksne 

oppegående mennesker blir voldsforbrytere av å se en voldsscene eller to, men han er 

bekymret for den langsiktige virkningen av slike filmer. Hummelvoll liker ikke å peke ut 

syndebukker og fiender i sin kampanje, men han sier at likegyldigheten er den største 

fiende. Han oppfordrer foreldre til å følge mer med i hva barna ser, og sette av tid til å se 

film sammen med barna. Om ikke han uttaler seg om sammenhengen mellom filmvold og 

virkelig vold, så er det andre som gjør det. 

 

I kjølvannet av kampanjen mot vold på skjermen ble det uttalt med jevne mellomrom 

meninger om dette. I Sarpen i Sarpsborg kan vi lese at: 

  

«TV volden skader og skremmer barna. Det kan enhver 

registrere.» (Sarpen, Sarpsborg, 17.8.90)  

 

Videre kan vi lese i Tromsø: 

 

«Vi kan allerede merke at vi er på vei mot et mer 

aggressivt samfunn, antageligvis sterkt påvirket av det 

TV-skjermen viser oss.»  

 

«Men at råhet og vold i dagliglivet kan bli en følge av all 

TV-volden er det vel liten tvil om.» (Tromsø, 18.8.90) 

Disse uttalelsene er representative for avisartikler av denne typen på tidlig nittitall. 

Artikler der disse påstandene blir luftet uten å begrunne det med statistikk, forskning eller 

ekspert uttalelser. 

 

Holdningskampanjen ble etterhvert avsluttet, etter å ha vart mye lenger enn man først 

hadde planlagt. Å summere opp hva som var viktigst i denne, må være at den var ganske 

ryddig. En godt gjennomført og gjennomtenkt kampanje. Hvorvidt den hadde noen effekt 

er vanskelig å måle. De barn, unge og voksne som på en eller måte ble en del av 

kampanjen er ikke blitt forespurt om deres holdninger ble endret etter kampanjen. Man 

kan lese i noen lokalaviser at de som deltok på Hummelvolls foredrag følte seg mer 

opplyst og tryggere på at de kan gjøre noe for å endre sine barns vaner. Andre var skremt 

over det enorme tilbudet av voldsfilm som faktisk eksisterer, og hadde ingen anelse om at 

det var slike ting barna deres så på. I det store og det hele er det svært vanskelig å måle 



resultatet av en holdningskampanje. 

 

5.2 Mykpornodebatten 
 

Jeg velger å ta med denne debatten fordi den stiller interessante spørsmål om 

ytringsfrihet, og fordi Statens Filmtilsyn også etterhvert var aktive i den. BetalTV 

kanalene FilmNet og TV1000 ville vise mykporno filmer over norske kabelnett uten å 

sladde dem. Etter mye om og men fikk de det, men reaksjonene var sterke. 

 

I spissen for å stoppe dette var Eleonore Bjartveit. Hun uttalte ved flere anledninger at 

mykporno var skadelig. 

 

«Slike filmer virker forringende på menneskesinnet.» 

(VG, 16.8.90) 

 

Hun understreket at hun aldri hadde sett verken hard- eller mykporno, hun kunne heller 

ikke belegge sitt syn med relatert forskning. Dette utspillet kom rett etter at 

Filmkontrollen godkjente to mykporno filmer for visning over norske kabelnett. (Vårt 

Land, 6.8.90) Det er stort sett i avisen Vårt Land at man kan lese de sterkeste artiklene 

mot porno- og voldsfilm. Avisen står forankret i Norges kristne kulturarv, og dette kan 

forklare noe av fiendtligheten overfor mykporno filmer. 

 

Gunnar Prestegård gav pornofilmer skylden for alle skilsmissene i Norge. Det er stort sett 

KrF-politikere som utaler seg i slike saker, med noen få unntak. Dette så vi også i 

valgkampen i 1997 der man fremdeles diskuterte mykporno. Filmene blir omtalt som 

«svineri» som trosser vår «kristne kulturarv». Prestegård uttalte videre engstelig og redd:  

 

«Når vi ser oppløsningstendensene i samfunnet, med alle 

hjemmene som rives opp, og samtidig åpner våre grenser 

for denne typen film, da snakker vi om en stor 

selvmotsigelse.» (Vårt Land, 7.8.90) 

 

FilmNet og TV1000 fikk medhold hos Filmkontrollen, og andre partier (Høyre, SV, Frp) 

uttalte at dette var en seier for demokratiet og at folk måtte få velge selv hva de ville se. 

 

I løpet av 1997 kom temaet om sensur og sladding av pornofilmer opp igjen i Norge. 

Debatten ble utløst da Seksuallovbruddutvalget foreslo en liberalisering av lovverket. 

Forslaget gikk ut på at sladding av all normal seksuell aktivitet skulle falle bort. Forslaget 

innebar også at den seksuelle lavalderen skulle senkes fra 16 til 15 år. Dette var likevel 

ikke det heteste temaet i debatten, det blir faktisk nesten ikke nevnt med et eneste ord. 

Den dreide seg om hvorvidt erigerte peniser og andre kjønnsorganer i aktivitet skulle bli 

tillatt på norske tv-skjermer, i første omgang på betal-tv kanalene TV1000 og FilmNet (nå 

ned navnet Canal+). Den 23. juli 1997 ble kulturminister Turid Birkeland intervjuet av 



Arbeiderbladet der hun uttalte seg positiv til endringene i loven.  

 

«I ytringsfrihetens navn er det mye som taler for å fjerne 

firkantene fra pornofilmen som sendes på betalings-tv.» 

(Arbeiderbladet, 23.7.97) 

 

Turid Birkeland uttalte seg altså i prinsippet enig med forslaget. Også 

stortingsrepresentant Ane Sofie Tømmerås (Ap) i justiskomiteen var enig. Både hun og 

Marit Nybakk fra samme parti så ingen grunn til at sexscener i kjærlighetsfilmer skulle 

være forbudt. (Dagbladet, 24.7.97)  

 

«Det er ikke kjønnsorganenes tilstand og aktivitet som er 

avgjørende, men om sexaktiviteten foregår naturlig 

mellom voksne mennesker uten innslag av vold.» 

(Dagbladet, 24.7.97) 

 

Forsvarerne av forslaget viser til at samfunnet har utviklet seg, og at Norge bør følge etter 

andre land og utvikle seg videre. De mener at sladdingen av filmene på tv er et utslag av 

norsk dobbeltmoral, og at Norge er kommet så langt i utviklingen at man kan fjerne 

sladdingen. Dagbladet kommenterer at forslaget står i kontrast til Kulturdepartementets 

forslag om å endre lov om film og videogram, der endringene er svært strenge. 

(Dagbladet, 24.7.97)  

 

Umiddelbart etter dette slengte norske kjendiser seg på debatten og kjente personer som 

Knut Faldbakken, Petter Nome, Arne Bendiksen, Jon Skolmen, Ivar Dyrhaug og andre sa 

«Ja til naturlig sex!» De ville heller ha naturlig sex på tv enn vold. Knut Faldbakken sier 

at han mener det er på høy tid at det norske samfunnet tar debatten om hvor vi skal trekke 

grensene for hva som er spekulativt. (Dagbladet, 24.7.97)  

 

«Hvis det er lov å sende filmer der mennesker har sex, så 

synes jeg vi får vise det som skjer. Ellers får vi kutte ut 

den typen film, sier Knut Faldbakken.» (Dagbladet, 

24.7.97) 

 

Han mener hele debatten i Norge er preget av kjønnsangst, likevel tror han at folk flest 

liker å se nakne kropper. Det er langt fra å like det til å fortjene stempelet som pornogris, 

mener Faldbakken.  

 

Også Ivar Dyrhaug og kjendisadvokat Ellen Moen mener at den norske lovgivningen er 

for streng. Folk har ikke vondt av å se «normal sosial omgang» som Moen uttalte. Arne 

Bendiksen mener at volden på tv er mye verre, det er den man må satse på å bli kvitt. 

  

«Normal sex er derimot noe fint og vakkert jeg ikke ser 



noen grunn til å sladde, sier Bendiksen» (Dagbladet, 

24.7.93) 

Han er lei av at sex og vold blir sidestilt i debatten, de to tingene har ingenting med 

hverandre å gjøre, mener han.  

 

For Petter Nome dreier debatten seg om ytringsfrihet, retten til å si og gjøre det man vil: 

 

«Jeg er prinsipiell motstander av forbudslinjer, derfor 

klarer jeg ikke å identifisere meg med Valgerd Svarstad 

Haugland, som vil forby det hun selv ikke liker.» 

(Dagbladet, 24.7.97) 

 

Musiker Henning Kvitnes er også for en liberalisering, men mener man skal være 

forsiktig fordi det er mange i pornobransjen som ser sitt snitt til å tjene penger på en 

liberalisering. 

 

Dagbladet har i denne artikkelen gitt inntrykk av at kjendisene raser mot norsk 

pornolovgivning. Artikkelen er formet som en underskriftsliste der kjendisenes bilder står 

oppført under overskriften «JA TIL NATURLIG SEX!» Dagbladet har altså spurt 

kjendiser som de allerede vet synet til, og laget en artikkel om at norske kjendiser er imot 

sladding. Flere av dem (Jon Skolmen, Petter Nome, Anne-Kat Hærland) gir inntrykk av at 

de egentlig ikke liker porno, de blir likevel spurt om hva de syns. Det er som å spørre en 

advokat om elektriske gitarer. Mennesker som ikke har noen som helst forutsetning for å 

uttale seg blir spurt om et forslag til lovendring, og det hele blir gjort om til en 

konkurranse om hvem avisene får til å uttale seg positivt om porno. 

 

Debatten endte selvsagt ikke med dette. Advokat Mona Høiness og KrF-politiker Valgerd 

Svarstad Haugland gikk sammen for å kjempe mot hardporno, sladden måtte beholdes, 

mente de.  

 

«Jeg har sett TV-1000 uten sladd i Sverige. Jeg hadde 

ingen anelse om at det gikk an å se så langt inn i 

endetarmen på folk, så Mona Høiness. KrF-leder Valgerd 

Svarstad Haugland nikket bekreftende.» (Dagbladet, 

25.7.97) 

 

De to startet en underskriftskampanje for å få stoppet forslaget om liberalisering av loven. 

De mener at det vil få svært stor betydning hvis det blir lov å vise erigerte peniser og 

kjønnsorganer i bevegelse. Loven vil heie fram en ny hallikstand, mener Høiness. 

 

«Dette forklarer hun med at det blir lovlig å lage grove 

pornofilmer i Norge dersom forslaget blir vedtatt. -Dette 

er helt inkonsekvent. Det vil fortsatt være forbudt med 



hallikvirksomhet, men lov å betale jenter for å ha samleie 

på film. En slik lovgivning kan jeg ikke ha respekt for, 

sier Høiness.» (Dagbladet, 24.7.97) 

 

De mener at en aksjon mot grovporno er helt nødvendig. Pornoen er i ferd med å forsøple 

samfunnet og det offentlige rom. Svarstad Haugland viste til at det var en pornokanal på 

hotellet der KrF hadde sitt siste landsmøte. Hun ville ha seg frabedt å se vrengte 

kjønnsorganer bare hun slo på tv-apparatet. De to kjendisene trodde ikke på tv-kanalene 

NRK, TV2, TvNorge og TV3 i deres løfter om at de ikke kom til å vise nærbilder av 

kjønnsorganer selv om forslaget gikk gjennom. De har allerede vist grovporno, påstår 

hun: 

 

«TV-kanaler viser grovporno, sier Mona Høiness, som 

spår at det blir langt verre med en liberalisering av 

pornoloven. Den kjente forsvarsadvokaten hevdet at det 

slett ikke er mykporno som kommer til å bli vist.» 

(Aftenposten, 25.7.97) 

 

Hun mener at selv NRK kommer til å vise samleier i gynekologperspektiv om en ti års 

tid. 

 

Kritikken av de to lot ikke vente på seg. Avisene spurte seg om hvilke kvalifikasjoner de 

to hadde til å uttale seg om pornografi: 

 

«Kan vi stole på politikerne? Kan vi for eksempel gå ut 

fra at Valgerd Svarstad Haugland vet hva hun snakker 

om, når hun sier at visse filmer fører til et «forskrudd» 

syn på seksuallivet.» (Aftenposten, 26.7.97) 

 

Aktørene i debatten sin troverdighet blir her stilt på prøve. Valgerd Svarstad Haugland 

uttaler at hun ikke ser på porno og at hun «ikke trenger det for å ha et normalt og godt 

sexliv» i TV2s valgdebattsending før Stortingsvalget 1997. Hennes motstander i denne 

debatten, sexolog Thore Langfeldt var derimot lei av at «hans erigerte penis stadig vekk 

ble kriminalisert og sladdet bort.» Langfeldt mente det nok godt i denne tv-debatten, men 

begge debattantenes innbitthet ødelegger noe av det grunnleggende, nemlig å få en 

oppegående diskusjon om pornografi i Norge i gang. Begge to sin troverdighet kan stilles 

spørsmål ved. 

 

Statsviter Per Thorsdalen gir det foreløpig mest balanserte innlegget i debatten i en 

artikkel i Dagbladet den 26. juli 1997. Han påpeker at samfunnet er i utvikling og at 

spesielt unge mennesker liker å eksperimentere, også med seksualitet. Noe som har ført til 

at norske tollere har måttet beslaglegge store mengder med voldspornografi, dyreporno, 

barneporno og nekrofil porno.  



 

«En generell oppmykning av dagens lovverk er derfor et 

offensivt virkemiddel for å redusere bruken av pervers 

pornografi.» (Dagbladet, 26.7.97) 

 

Hvis filmer med normal seksualitet blir legalisert, ville det ikke lenger være så attraktivt å 

søke i undergrunnen for å finne slike produkter. Han mener altså at loven kan få folk til se 

mykere porno hvis den blir lovlig isteden for det han kaller «pervers pornografi.» Fordi 

det er i undergrunnen man finner skitten, og her spekuleres det rått i fremstillinger av 

grovt avvikende seksualitet, sier han. Han påpeker at Kulturdepartementets rapport fra 

1994 med tittelen «Nye trusler mot ytringsfriheten i Norden» er en kontrast til den 

faktiske lovgivningen i Norge. Med utgangspunkt i rettssaken mot forfatteren Agnar 

Mykle, konkluderer utvalget bak rapporten med bl.a. at det juridiske grunnlaget for å 

forby erotisk kunst ikke lenger er gyldig. Dette er en selvmotsigelse fra 

Kulturdepartementets side, mener Thorsdalen. Han mener debatten bør flyttes slik at den 

samsvarer med dagens norske virkelighet: 

 

«Det er derfor kanskje på høy tid å oppdatere vårt 

lovverk på dette punktet, slik at avstanden til realitetene 

blir mindre. Dette vil også være til fordel for den rent 

juridiske og politiske signaleffekt, i og med at 

lovgivningen blir mer presis.» (Dagbladet, 26.7.97) 

 

Han kritiserer også den debatten som pornografi fører med seg:  

 

«I den generelle diskusjonen omkring pornografi, 

seksualitet og moral er det ikke uvanlig at frontene 

tilspisser seg mellom en moraliserende puritansk fløy og 

den mer livsbejaende hedonistiske motpol. Diskusjonen 

tar ikke så rent sjelden utgangspunkt i en hemmende 

moralisering med utgangspunkt i religion, kvinnekamp 

eller militant radikal ideologi.» (Dagbladet, 26.7.97) 

 

Han stiller seg selv her utenfor eller over den generelle debatten om pornografi og kaller 

den hemmet fordi den tar utgangspunkt i feil ting. Han vil heller at alle mennesker skal 

respektere hverandre og la hverandres seksuelle behov få komme frem. Ikke lage kunstige 

motsetninger mellom samfunnets behov for trygghet og solide verdiforankringer på den 

ene side, og individets behov for livsutfoldelse og rett til å leve ut sin naturlige seksuelle 

integritet på den andre. Han avslutter med å si at hvis man tillater den normale seksuelle 

aktivitet, vil den perverse avvikende pornografien forsvinne, den vil ikke lenger har noen 

grobunn. Thorsdalen sier ingenting om hva som er «skitten seksuell perversitet», men han 

nevner seksuelle skildringer mellom voksne mennesker og dyr, lik og barn. Man må fra 

dette gå ut fra at det er kun denne pornografien han mener er pervers. Han uttaler seg ikke 



om sadomasochisme, urineringsex, gruppesex, homofil sex og andre typer seksuelle 

aktiviteter som skiller seg fra det som av samfunnet oppfattes som normalt, og som ofte 

har blitt debattert og kalt for perverst. Disse typene av seksuell aktivitet blir også 

praktisert i samfunnet, dog av et mindretall, men jeg går utfra at Thorsdalen ikke 

inkluderer dem når han snakker om normal seksuell aktivitet. Da blir hele hans innlegg i 

debatten egentlig bare et litt forfinet dokument med en del fremmedord der han sier at han 

er imot sladding av hardporno på tv, og ikke et forsvar for mindretallets lovlige, dog 

avvikende seksuelle legninger. 

 

Også Statens Filmtilsyn gjorde seg bemerket i debatten, Trygve Panhoff, 1. konsulent i 

Filmtilsynet skrev i Dagbladet en artikkel med navnet «Porno - en klargjøring.» Der han 

greier ut om hva som kommer til å hende rent praktisk hvis § 211 i straffeloven blir 

endret. Voldspornografi kommer fortsatt til å være forbudt i Norge. Videre forklarer han 

forskjellene på myk- og hardporno: 

 

«Mykporno er nedklippet hardporno hvor tydelige 

nærbilder er fjernet. Mykporno er det som i dag tillates 

på det regulerte norske marked. Hardporno tar de 

tydelige nærbildene med.» (Dagbladet, 3.8.97) 

 

Videre viser han til tre høyesterettsdommer som er deres grunnlag i vurderingen av 

pornofilmer, tre dommer som skaper klar presedens. Dommene gjør ikke forskjell på 

menn og kvinner. Filmtilsynet vurderer derfor nærbilder i fokuseringer på mannlige og 

kvinnelige kjønnsorganer i seksuell aktivitet likt.  

 

I skrivende stund er ikke dette forslaget behandlet, men det er heller ikke poenget. 

Poenget er hvordan selve debatten fortonet seg. I likhet med mykporno debatten fra tidlig 

nittitall, var det to sider som utmerket seg. KrF var med i pornografi motstanden også da, 

i 1997 var de også en hovedaktør. De er prinsipielt motstandere av pornografi og de 

uttalte at de syntes det var ekkelt, og at de ikke ser på det. I den første debatten var 

motstanderne tv-kanalene TV1000 og Filmnet, i 1997 var motstanderne norske kjendiser. 

Man kan stille spørsmålstegn ved om disse kjendisene hadde uttalt seg hvis ikke 

Dagbladet hadde spurt dem. Likefullt så representerer de motstanderne i debatten. 

 

De to debattene er omtrent identiske, det norske samfunnet har ikke kommet noe lenger 

på de syv årene. Aktørene og argumentene er kanskje ikke de samme, men innholdet i 

debatten er nesten likt, forskjellen er at den første debatten omhandlet hvorvidt tv-kanaler 

skulle få lov til å vise mykporno, den andre debatten tok for seg hardporno.  

 

5.3 Debatten om filmen «Kald Måne» 

 

I 1992 ble den franske filmen «Kald Måne» forbudt for visning i Norge. Den ble ikke 

vurdert etter straffeloven, men etter lov om film og videogram og vurdert som moralsk 



nedbrytende p.g.a. en nekrofiliscene. Resten av filmen hadde ikke Filmtilsynet noe 

problem med, men hvis man klippet den ene scenen ville ikke filmen gi noen mening. 

 

«Kald skulder til «Kald Måne.» Den prisbelønte filmen 

«Kald Måne» ble onsdag vist en kald skulder av Norsk 

Filmkontroll. Kontrollen forbød filmen på grunn av dens 

nekrofile innhold.» (NTB, 29.7.92) 

 

Jon Iversen i Norsk Filmklubbforbund stiller seg uforstående til avgjørelsen og mener 

Norge fortsatt har en altfor streng sensur for kunstneriske ytringer på film. (Aftenposten, 

16.9.92)  

 

Denne avgjørelsen gikk nesten helt upåaktet hen i Norge. Det er helt feil å kalle det en 

debatt, dette påpeker også Dagens Næringsliv den 5. august 1992 der de savner protester 

fra kunstnere som vil forsvare ytringsfriheten. Det var overraskende få som i det hele tatt 

uttalte seg. Arbeiderbladet skrev den           30. septemper 1992, at Norsk 

Filmklubbforbund hadde invitert til debatt om ytringsfrihet og sensur, men ingen 

sensurtilhengerer dukket opp, så det ble ikke noen debatt. Torstein Storemyr i Filmtilsynet 

dukket opp og så for seg at kinosensuren oppheves på filmer med 18-årsgrense:  

 

«Slik at kinofilmen mer likestilles med tv og video.» 

(Arbeiderbladet, 30.9.92) 

 

Jon Iversen sier at det er svært sjelden at europeiske filmer blir forbudt, og han stiller seg 

svært undrende til vedtaket. «Debatten» dør hen, egentlig før den starter. Det er egentlig 

rart at denne filmen ikke skapte debatt. I og med at filmen ble forbudt etter kriteriet 

«moralsk nedbrytande» og ikke etter straffeloven, så kunne filmklubber vise filmen, noe 

de også gjorde.  

 

5.4 Bulger-saken 
 

Den store debatten omkring filmen «Child`s Play 3» ble utløst av et grotesk barnedrap 

ved et kjøpesenter i byen Mercyside i nærheten av Liverpool. 2 år gamle James Bulger ble 

lokket ut av senteret av de to 10 år gamle guttene Jon Venables og Robert Thompson. De 

bortførte han og tok han med seg til en jernbanelinje der de kastet metallbiter og stein i 

ansiktet på ham. James reiste seg opp igjen flere ganger, men til slutt ble hodeskadene for 

store og den lille kroppen døde. Guttene sprayet blåmaling i ansiktet på James og etterlot 

liket på jernbanesporet, like etter kom toget og delte kroppen hans i to.  

 

Denne saken førte til to ting: for det første til en lynsjestemning og en hevnlyst som 

Bulger familien selv deltok i. NTB kunne melde den 25. november 1993 at «Toåringens 

familie sverger hevn over 11-åringene.» Ikke engang fengselsstraffen på 20-25 år var nok 

til å dempe Bulger familiens hevnlyst.  



 

Det andre det førte til var en enorm debatt omkring hvorvidt filmen «Child`s Play 3» 

hadde hatt noen innvirkning på drapet. Det har vært svært vanskelig å finne pålitelige 

kilder som kan bekrefte at guttene har sett filmen. De hadde den lokale videobutikken 

som tilholdssted, der de hjalp eierne med å bringe ut videofilmer til kundene. Det var også 

her de gikk etter det brutale drapet. Kort tid etter arrestasjonen ble skrekkfilmen «Child`s 

Play 3» satt i direkte sammenheng med drapet. Det var den engelske avisen The Sun som 

fant likhetstrekk mellom drapet på James Bulger og drapet på den demoniske dukken 

Chucky i filmen. Avisens påstand førte til en landsomfattende boikott av filmen. Avisen 

oppfordret også folk til å brenne videokassetter med filmen. Plutselig ble «Child`s Play 3» 

den nye «Motorsagmassakeren», den mest forhatte og minst sette filmen i verden. 

Avisdebatten spredde seg også til Norge der man kunne lese de samme påstandene i 

norske aviser. Aftenposten kunne den 12. februar 1993 melde at Warner Home Video 

som hadde rettighetene til den første «Child`s Play» filmen, valgte å trekke den tilbake. 

CIC Video som hadde rettighetene til de to andre filmene i serien gjorde det ikke. Mange 

av landets videoforhandlere tok den likevel ned av hyllene. Liberal demokraten David 

Alton i det engelske parlamentet foreslo at man i England skulle forby alle filmer med 18-

årsgrense på video. Alton ville med dette videreføre The Video Recordings Act fra 1984, 

der man hadde forbudt en lang rekke navngitte såkalte «video-nasties.» Ekstremt 

voldelige filmer som lenge hadde vært ønsket fjernet. (Empire nr. 59, 1994) Den gang 

barneombud Trond Viggo Torgersen, mente at dette var et forslag man også burde innføre 

i Norge. Han fikk støtte for dette av professor ved Senter for internasjonal helse ved 

Universitetet i Bergen Gunnar Kvåle: 

 

«Barneombudets forslag om å forby 18-års filmer på 

videomarkedet er bra. I dag registreres videofilm bare i 

Videogramregisteret. I enkelte tilfeller går filmkontrollen 

gjennom dem. Klippede filmer kan da bli tilgjengelig i 

uklippet videoversjon, fordi video og kino vurderes etter 

ulike paragrafer. Som videofilm blir de tilgjengelige for 

barn, spesielt for den gruppen som tar mest skade av 

voldsfilm.» (Aftenposten, 9.3.94) 

 

Professor Gunnar Kvåle tar her for seg mange problemer, som jeg skal komme tilbake til 

senere. Det viktigste i denne sammenhengen er at han støtter forslaget om å forby alle 18-

årsvideoer. Kvåle uttrykte videre bekymring overfor voldsutviklingen i samfunnet og på 

film. Han mente at lovverket burde revurderes slik at de samme normene og reglene 

gjaldt for alle levende bilder, uansett formidlingsform. 

 

Avisdebatten var stort sett entydig i at «Child`s Play 3» var en farlig film som burde 

fjernes. For å finne motstanderne i debatten må man lete i mer utilgjengelig 

kildemateriale. Her fant jeg også et mer nyansert bilde på saken. Kathrine Skrettings 

artikkel: «Moralsk panikk. Debatten om videovold i norsk presse høsten 1993» setter 



søkelyset på avisdebatten. Artikkelen begynner med en definisjon av begrepet moralsk 

panikk eller mediepanikk. Det er altså allerede i innledningen antydet at debatten i norsk 

presse høsten 1993 var et utslag av moralsk panikk. Videre trekker hun kort tråden tilbake 

til andre moralske mediepanikker: innføringen av kinoloven i 1913, innføringen av 

videomaskinen rundt 1980, og til slutt omtalen av det brutale drapet i 1993. Artikkelen 

belyser begge sider i saken og gir en vært edruelig gjennomgang av argumentene. 

 

Debatten raste friskt også i norske aviser, hovedsakelig i de middelstore avisene utover 

landet. Skribentene ser klare sammenhenger mellom voldsskildringer på video, og volden 

i samfunnet. Motstanderne i debatten er det ikke mange av. Olav Vaagland og Peter 

Larsen intervjues i VG den          1. desember 1993 og stiller seg svært skeptiske til Trond 

Viggo Torgersens forslag om forbud av 18-årsvideoer. De er også motstandere av en 

strengere kontroll av de eksisterende formidlingskanaler for film. I motsetning til de 

middelstore avisene prøver noen av hovedstadsavisene å problematisere situasjonen noe 

mer. De er ikke så krasse og påståelige i sine artikler når det gjelder sammenhengen 

mellom filmvold og virkelig vold. Likevel må debatten kunne kalles en gigantisk 

heksejakt og nyansen hovedstadsavisene viser i noen artikler ble fullstendig overskygget 

av de hardnakkede påstandene og beskyldningene mot «Child`s Play 3.» Noen av de 

sterkeste reaksjonene finner vi på Stortinget der politikerne reagerte på avisoppslagene og 

uttalte seg. En av dem var KrFs Jon Lilletun, som tok opp behovet for strengere kontroll: 

 

«Det blir mer og mer aktuelt på bakgrunn av en drapssak 

i England hvor ting tyder på at de to guttene fikk ideen til 

drapet fra en videofilm.» (Aftenposten 30.11.93) 

 

Ministrene Grete Berget, Grete Faremo og Åse Kleveland fra henholdsvis Barne- og 

Familie-, Justis-, og Kulturdepartementet lovet at de skulle se på lovverket igjen og 

vurdere endringer. I Stortinget ble det også fremmet forslag om strengere 

besittelsesregler. Der voldsporno skulle likestilles med barneporno og bli forbudt å være i 

besittelse av. Justisdepartementet advarte mot å innskrenke folks frihet til å eie slike 

filmer, og mente forbudet mot besittelse av barneporno var tilstrekkelig. I tillegg ble det 

fremmet et forslag om forbud mot produksjon av volds- og sexfilm. 

 

Mange trakk paralleller mellom guttenes videovaner og drapet, og da dommeren i saken 

mot dem også uttalte at drapet måtte sees i sammenheng med de såkalte «video-nasties», 

som hadde vært sentrale i deres oppvekst, fikk mange bekreftet at det var en 

sammenheng. Debatten var primært en debatt som raste i England, og i bladet Empire 

finner man mange interessante synspunkt på denne og lignende saker. Regissør Michael 

Winner er klar i sin tale: 

 

«I`m absolutely certain there is no link between movies 

and violence. It`s a lot of hearsay. A lot of witch-hunting, 

a lot of finger-pointing. I cannot believe that if six blows 



are removed from a certain film that a mugger will wake 

up in the morning and say «I`m not going to mug and rob 

today, I`m going to join the youth hostel and help young 

people.» (Empire, nr 60, 1994) 

 

Michael Winner fortsetter om den såkalte Hungerford-saken: 

 

«The classic case was the Hungerford-massacre, when 

Michael Ryan was described as Rambo, the killings were 

described as Ramby-style killings, Ryan was described 

and pictured in the press as being in Rambo clothes. And 

it was later discovered that he had never seen Rambo, he 

didn`t have a television or a video recorder. He was a 

gun freak, he wasn`t a cinemagoer at all...» (Empire, nr 

60, 1994) 

 

Michael Winner og Jon Lilletun viser de mest ekstreme synene i begge retninger, det 

synet som dominerte denne debatten var helt klart synet til Jon Lilletun. Et synspunkt som 

også har blitt kalt «commom-sense» synspunktet. Martin Barker beskriver dette begrepet i 

sin artikkel «The Newson Report. A case study in common sense», som kan finnes i boka 

«Ill effects» fra 1997. Dette er et syn som kommer av seg selv når visse forutsetninger 

ligger til rette for det, eller når ikke alle forutsetningene er representert. I dette tilfellet 

dreier det seg om omtalen filmen «Child`s Play 3» fikk i England. Selv om det ikke ble 

bevist at guttene hadde sett filmen blir argumentet fortsatt brukt. TV-selskapet Granada, 

lagde en dokumentar om Bulger-saken og intervjuet politiet ved Mercyside politikammer. 

De fikk som svar at de ikke hadde funnet noen sammenheng mellom filmen og drapet. 

Men de hadde tilgang til slike filmer, og de hadde vokst opp i en «voldelig video kultur.» 

Videre så fortsatte programmet med å si at de ikke kunne finne en sammenheng mellom 

dette drapet og denne filmen, men en annen sak ble referert til. Heller ikke i denne saken 

ble det funnet noen sammenheng. Problemet er at det ikke er noen der til å si dette. 

Programmet presenterte den ene groteske saken etter den andre og sa at det var en 

sammenheng mellom konkrete filmer og drap i virkeligheten. Barker sier at flesteparten 

av oss ikke har muligheten til å sjekke om disse påstandene er sanne, derfor må vi stole på 

den fremstillingen som blir gitt i media. Det er da svært enkelt å akseptere den mest 

fornuftige forklaringen, forklaringen som «makes sense», i et språk som publikum forstår. 

Selv om slike saker blir avvist, forsvinner de ikke som argument i debatten av den grunn. 

Lenge etterpå at sammenhengen mellom «Child`s Play 3» og Bulger-drapet ble avvist, 

brukte journalister og politikere argumentet som om det skulle være en etablert sannhet. 

Dette er ikke nytt sier Barker. I 1950 ble en mann drept av politiet i en skuddveksling. 

Mannen, Alan Poole, hadde visstnok hundrevis av skumle tegneserier i huset sitt da 

politiet skjøt han. Noen måneder senere var tallet på 300 redusert til 1, det var en western 

serie, og «not a very alarming one.» (Barker 1997, s. 14) Det er mange grusomme 

hendelser i samfunnet, men bare et lite utvalg av forklaringer blir offentliggjort som 



mulige forklaringer. I Bulger-saken så det ut til å være fornuftig at guttene hadde sett mye 

voldsfilm i sin oppvekst.  

 

«Never mind that they hadn`t actually watched them all. 

They could have, might have; it could all make sense if 

the had.» (Barker 1997, s. 14) 

 

Barker mener at så lenge vi blir gitt en forklaring lenge nok, godtar vi den som den eneste 

og virkelige forklaringen. Barker fortsetter med en annen sak som stod i den engelske 

avisen The Guardian 21. desember 1994, der det stod: 

 

«FATHER STABBED BABY TO DEATH «AS A 

SACRIFICE TO WARD OFF EVIL.» A father who 

thought he was Josef, his wife was Mary and their 

children were on the way to the Garden of Eden killed 

his 17-month-old daughter as a sacrifice, an Old Bailey 

court was told yesterday...Before the attack in June, he 

had watched the film «King of Kings», about the life of 

Christ.» (Barker 1997, s. 15) 

 

Barker kommenterer at denne saken aldri kom i samme søkelyset som «Child`s Play 3», 

selv om mannen selv sa han gjorde slik han så i filmen om Jesus. Det er ikke så tydelig, 

mener Barker. Det gir ingen mening, det er helt ulogisk at man blir morder av å se en film 

om Jesus. At «Child`s Play 3» gjør folk til mordere er mye lettere å forstå. Den er en 

voldsfilm, med mye ondskap om mange drap. Derfor blir det bare sunn fornuft at den 

påvirker folk til å bli mordere. 

  

Michael Winner og hans kampfeller finner man nesten ikke i den norske debatten. Et 

unntak finner vi i Sarpsborg Arbeiderblad hvor politiinspektør Hans Jørgen Günter helt 

eksplisitt hevder at videovold ikke er årsak til økende voldsbruk, det er snarere tvert imot. 

Det er samfunnet som er voldelig, og film bare avspeiler den virkeligheten som vi lever i. 

Dette synspunktet må man til fagpressen for å finne mer av. Empire representerer det 

synet, i Norge representert av Film&Kino og Z. Detaljer i saken finner man heller ikke i 

skandale pressen, da må man søke spesielt etter informasjon. Gjør man det vil man blant 

annet finne artikler om politiet i Mercyside sin rapport der de ikke kunne konkludere med 

hvorvidt guttene hadde sett filmen. Faren til en av guttene, som hadde flyttet hjemmefra, 

hadde lånt filmen noen uker før. Det var det nærmeste man kunne komme. (Empire, nr. 

59, 1994) I og med at det var likheten mellom et konkret drap i filmen som ble 

sammenlignet med drapet på James Bulger, blir det interessant hvorvidt guttene hadde 

sett filmen eller ikke. Hadde The Sun unnlatt å bringe denne sammenligningen og 

istedenfor fokusert på guttenes enorme videokonsum, hadde kanskje debatten fått en 

annen utgang. Istedenfor fikk en enkelt film all skyld, og debatten fikk en uhelding 

avsporing. Heller ikke guttenes oppvekstvilkår ble nevnt i pressen, det faktum at de begge 



kom fra oppløste hjem. Begge to var overlatt til seg selv og hadde allerede en lang 

karriere bak seg som butikktyver og skoleskulkere. Begge to hadde alkoholiserte foreldre 

og begge to ble mishandlet i hjemmet, både av foreldre og eldre søsken. Disse elementene 

ble ikke nevnt. Selve likheten mellom drapet i filmen og drapet på James Bulger ble også 

avvist. I artikler av Ragnhild Bjørnebekk og Fredrik Eriksen i Z nr. 48 1994 blir den 

fysiske likheten mellom de to drapene sterkt moderert. I Empire nr. 59 og 60 finner man 

liknende artikler som analyserer de to drapene og finner ingen eller få likheter. Den eneste 

likheten de finner er at begge drapene hendte på et jernbanespor. Selv om alt dette er blitt 

sterkt moderert kunne man i lang ettertid høre argumentet om «se hva som skjedde i 

England når de så for mye film.» I likhet med debattene om «Motorsagmassakeren», 

«Life of Brian» og «Last Temptation of Christ», var også «Child`s Play» debatten preget 

av at motstanderne av filmen ikke hadde sett den. Trond Viggo Torgersen ble invitert til å 

se den, men uttalte at han ikke ville «kaste bort tiden på slik dritt.» (Aftenposten, 2.12.93) 

De kristne organisasjonene som protesterte mot «Life of Brian» og «Last Temptation of 

Christ» kom med lignende innrømmelser. 

 

En leser av bladet Empire uttrykte det slik: 

 

«Why don`t people think harder? Because it poses fresh 

problems. In the Bulger-case, were the parents 

reprimanded? Did the school suffer for it`s shameful 

inabilily to keep track of it`s pupils? Were the social 

services investigated? No, because it`s was all Chucky`s 

fault, wasn`t it. Film has taken the rap for society`s ills 

time and time again. It`s high time Witch Finder General 

Alton and all the rest started looking harder, for someone 

else to blame...» (Empire, nr 60, 1994) 

 

Denne saken førte til en massiv undersøkelse i England, en undersøkelse som ble direkte 

utløst av drapet.  

 

«Det britiske innenriksdepartementet skal undersøke om 

videovold har spilt en rolle i drapet på to år gamle James 

Bulger.» (Aftenposten, 3.12.93) 

 

Ansvarlig for undersøkelsen var Kevin Browne og Amanda Pennell. Den ble ikke 

offentliggjort før høsten 1997 og resultatet var entydig: 

 

«HOME OFFICE researchers have established the first 

official link between crime and screen violence. Their 

two-year study makes out a scientific case for stricter 

censorship.» (The Sunday Times, 17.8.97)  

 



David Alton var naturlig nok svært glad for denne undersøkelsen og uttalte: 

 

«This is extremely significant. Common sense tells you 

there must be an influence, but that has never been 

enough for people in the film and video industry. This 

will enable the debate to move on.» (The Sunday Times, 

17.8.97) 

 

Han er glad for at debatten nå kan gå videre, fordi det er bevist en sammenheng mellom 

vold i virkeligheten og vold på film. Undersøkelsen som fikk navnet «The Effect of Video 

Violence on Young Offenders» intervjuet 120 ungdommer i alderen 15 til 21 om en 

konkret videofilm umiddelbart etter at de hadde sett den. De intervjuet både lovbrytere og 

ikkelovbrytere. De ble intervjuet igjen etter tre og ni måneder. Alle lovbryterne hadde 

vært dømt for forskjellige alvorlige forbrytelser. Browne mente at denne undersøkelsen 

var den første som undersøkte direkte hvordan ungdom reagerte på det de så, andre 

undersøkelser hadde alltid sammenlignet ikkevoldelig ungdom med voldelig ungdom. 

Slik var denne undersøkelsen forskjellig. Browne hadde tilgang på deres kriminelle 

rulleblad og sammenlignet det med filmen de så, for å se om de hadde kopiert kriminelle 

handlinger begått i filmen. Hans forslag til forbedring er å forby slike filmer i 

rehabiliteringsinstitusjoner der disse unge lovbryterne blir innsatt, filmer som er i storslått 

sirkulasjon på slike steder. Selv om denne rapporten blir omtalt som vendepunktet i 

debatten er ikke Kevin Browne skråsikker i sin konklusjon. Selv om rapporten angivelig 

skal ha bevist en kausal link mellom fiktiv og virkelig vold så sier Browne: 

 

«Between 3% and 10% of young people grow up in 

violent homes, either as victims or witnesses, he said. -

Videos cannot create aggressive people but they will 

make aggressive people commit violent acts more 

frequently.» (The Sunday Times, 17.8.97) 

 

Med andre ord kommer ikke Browne frem til noe revolusjonerende. Bare at folk med 

voldelige tendenser kan komme til å utføre vold oftere hvis de ser voldelige filmer. Dette 

er en konklusjon som mange har kommet frem til før han.  

 

5.5 Silje-saken 

 

Bulger-saken var primært en debatt som angikk det engelske samfunnet, men da vi i 1994 

fikk en liknende sak i Trondheim rammet debatten også norsk jord. Vinteren 1994 ble 5 år 

gamle Silje Marie Redergård slått bevisstløs og avkledd av gutter i 5-6 årsalderen. Etter 

dette frøs hun i hjel. Liknende tilstander som ved Bulger drapet fikk vi ikke, men 

sammenhengen mellom volden på skjermen og volden i samfunnet ble dradd også her. 

Debatten dreide seg om hvordan slikt kunne hende og hvor stor innvirkning 

fjernsynsvolden hadde. TV3 bestemte seg for å slutte å vise den amerikanske tv-serien 



«Power Rangers» som var en populær serie på den tiden. De var redde for at barna hadde 

funnet inspirasjon til handlingene i serien. Denne serien var en barneserie som gikk på 

dagtid på TV3, den hadde til og med norsk tale. 

 

«Det hjelper lite om TV-kanalene kutter ut voldelig 

barne-TV. 34% av åtte- til femtenåringer ser TV etter 

klokken 22.» (Aftenposten, 20.10.94) 

 

Her får altså alle TV-kanaler kritikk for vold, selv den volden de sender på kveldstid. 

Hvor disse tallene stammer fra blir ikke oppgitt, men det er vel heller ikke så viktig. 

Mange undersøkelser har vist at små barn ser TV-programmer sent på kvelden, ofte uten 

foreldrenes viten, (bl.a. Buckingham 1997) Aftenposten intervjuet også 11-12 åringer i 

Trondheim om hva de syns om at «Power Rangers» var fjernet fra TV3.  

 

«Vi vet at det ikke er virkelig. 11-12 åringene ser 

Dagsrevyen og TV2 nyhetene nesten hver kveld, men 

synes at det er bra at «Power Rangers» ble fjernet fra 

TV3s barnemeny.» (Aftenposten, 22.11.94) 

 

Videre sier de at de mener at det kan være skadelig for små barn å se sterke voldsscener. 

Dette er karakteristisk for mange slike intervjuer med barn. Alle svarer utelukkende at 

andre barn, ofte yngre enn dem selv, kan ta skade av det. Ingen tror at de selv kan ta 

skade. De kan bli redde og skremte, men de tar ikke skade av det. 

 

TV3 ombestemte seg etter en stund, grunnen til kuvendingen var at en uavhengig 

ekspertgruppe som TV3 hadde satt sammen hadde kommet frem til at det ikke var noen 

sammenheng mellom vold i samfunnet og fiktiv vold.  

 

«Siden den uavhengige ekspertgruppen slår fast at det 

ikke er noen beviselig sammenheng mellom fiktiv og 

virkelig vold har vi besluttet å sende serien igjen. Vi 

stoppet serien for å få en nyansert debatt, ikke bare et 

skrik om at serien skulle stoppes, sier programsjef Lasse 

Hallberg i TV3 til NTB. «Power Rangers» er en science 

fiction serie om kampen mellom det gode og det onde i 

verden. Den ble fram til den ble stoppet den 9. 

september, sendt i beste barne-tv-tid på ettermiddagen. 

Programsjef Hallberg legger ikke skjul på at serien 

inneholder voldsscener.» (NTB, 9.12.94) 

 

Videre mener Hallberg at alle barneserier inneholder vold av et eller annet slag, og at barn 

tåler mye mer vold enn vi tror. Likevel vil de endre sendetidspunktet til et tidspunkt da 

foreldrene lettere kan kontrollere barnas tv-vaner: lørdag formiddag. Videre besluttet de å 



ikke dubbe serien til norsk. Slik at de barna som ikke kan lese ikke skal forstå hva de sier. 

Jeg er svært imponert over TV3s arroganse i denne saken. De har med andre ord avblåst 

all forskning omkring temaet og slått fast en gang for alle at det overhodet ikke eksisterer 

noen som helst sammenheng mellom fiktiv og virkelig vold. Det blir ikke referert til 

hvem som sitter i deres «ekspertpanel», bare at de er sammensatt av psykiatere fra Norge 

og Sverige. 

 

Denne saken har egentlig svært lite med det tragiske barnedrapet i Trondheim å gjøre, 

men pressen har gjort det til en sak nettopp om barnedrapet i Trondheim. De har vært de 

første til å dra sammenhengen, og dermed sporte debatten av. Debatten i Norge sporet 

ikke av i samme grad som i England under Bulger-saken, men likevel førte den til at TV-

kanaler og videoforhandlere fikk mye av skylden. En av statsminister Gro Harlem 

Brundtlands første uttalelser var, at hun skulle åpne for strengere regler for fjernsynsvold 

etter barnetragedien i Trondheim. Videre uttalte hun: 

 

«Jeg føler jeg i øyeblikket vet for lite om de personlige, 

psykologiske og familiemessige forholdene bak tragedien 

til at jeg kan kommentere den konkret. Men vi vet at vold 

på skjermen kan bli til vold på netthinnen selv hos små 

barn. Dette er ikke det eneste tilfellet vi har sett, sier 

statsminister Gro Harlem Brundtland.» (Aftenposten, 

18.10.94) 

 

Jeg liker spesielt godt hennes ordvalg der hun vet at vold på skjermen kan føre til vold på 

netthinnen selv hos små barn. Med andre ord er statsministeren helt sikker på at vold på 

skjermen kan føre til vold i samfunnet. Noe som i seg selv er en motsigelse, enten vet 

man, eller så vet man ikke, eller så er man usikker. Gro Harlem Brundtland er helt sikker 

på at hun er usikker. Hun vil ikke komme med bastante uttalelser, men samtidig vil hun 

virke ansvarlig å følge tiden, derfor sier hun det som allerede er sagt i media. Og legger 

deler av skylden på videovolden. Klok som hun er, sier hun «kan». Det er mulig at det 

fører til vold i samfunnet, men hun er ikke sikker. Hun refererer også til familieforhold og 

andre faktorer som kan ha spilt en rolle, men hun vet for lite om den saken konkret til å 

uttale seg på det grunnlaget. Derimot vet hun mye mer om videovold og utaler seg om 

det. Hun sier også at dette ikke er det eneste tilfellet vi har sett. Om hun her sikter til 

Bulger-saken er uvisst, men det er nærliggende å tro siden den hendte bare ett år tidligere. 

Denne saken ble som tidligere nevnt et skrekkeksempel på hvordan media skylder på en 

enkelt film. TV3s ekspertpanel er derimot helt sikre på at det ikke fører til vold i 

samfunnet. De to debattantene representerer to forskjellige syn, ikke nødvendigvis de 

hardeste motstanderne. Statsministeren plasserer seg selv i en forsiktig midt-posisjon der 

hun nesten er sikker på at det kanskje er en sammenheng. Denne usikkerheten er vanlig å 

se i seriøse forskermiljø som generelt er negative til sensur, miljø som ikke tør uttale seg 

p.g.a. at de ikke har noen nedslående beviser å komme med.  

 



Bladet Foreldre og Barn har mange artikler om barn og vold, og i artikkelen «Når barn 

bruker vold» peker de på at vold på fjernsyn er en viktig medvirkende årsak til 

barnedrapet i Trondheim. Per Olav Tiller ved senter for barneforskning ved Universitetet i 

Trondheim sier at hovedproblemet er at vold gjøres til underholdning. Dette gjelder ikke 

bare filmer ment for voksne, men også tegnefilmer rettet mot barn. Det brukes brutal 

fysisk vold mot tegnede dyr, der dette gjøres til latter og moro. I voksenfilmen, som han 

påpeker at også mange barn ser, stanser ikke kamera opp ved offeret. Det følger 

gjerningsmannen, enten han er skurk, politi eller detektiv. Slik forlot også media Siljes 

tragedie, vi inviteres ikke til å leve oss inn i hennes angst og ulykke. Media har vendt oss 

av med det. 

 

Silje-saken var som tidligere nevnt ikke like avsporet som Bulger-saken, det var faktisk 

en del svært gode artikler om drapet på Silje Marie Redergård å finne i noen av landets 

største aviser. Aftenposten den 18. oktober 1994 skriver om stor sorg i Heimdal og at det 

er viktig at guttene som utførte den grusomme handlingen ikke blir utstøtt. De er for små 

til å skjønne hva de har gjort, barn skjønner ikke at døden er endelig før de kommer opp i 

skolealder. I dag vil det si andre klasse, i og med at barn nå begynner på skolen når de er 

seks år. Politiets etterforskning blir belyst i avisene, og et ulikt voldsnivå mellom guttene 

blir avslørt. Det viste seg at det var en av guttene som ledet an mishandlingen, og de 

andre fulgte etter. Avisene kunne også melde at foreldrene til de tre guttene nektet å la 

guttene bli avhørt. (Aftenposten, 25.10.94) Noe som førte til mange avisoppslag. Hva som 

egentlig hendte med guttene vet jeg ikke. Det blir ikke referert til, den kriminelle 

lavalderen i Norge er 15 år og de kan dermed ikke tilkjennes noen form for straff. Skal 

man gå ut fra avisoppslagene skulle barna bare behandles så skånsomt som mulig. 

Aftenposten skrev den 3. november 1994 at barnehageplass kunne være en del av 

behandlingen for å normalisere situasjonen for de tre guttene. Da drapet fant sted var 

ingen av guttene i barnehage.  

 

Saker av typen Bulger og Silje bringer frem sterke følelser i alle som deltar i debatten. 

Når debattene pågikk som hardest var det svært få debattanter på banen som turte å påstå 

at det ikke var noen sammenheng mellom vold på film og vold i samfunnet, hvis man da 

ser bort fra TV3s «ekspertpanel» Dette er synd, fordi dette er en viktig debatt, debatten 

ble ødelagt av de paniske oppslagene omkring de to grusomme drapene og hvilke filmer 

gjernings-«mennene» hadde sett. Begge sider i debatten er med på å ødelegge en 

potensielt fruktbar debatt. Michael Winner er selv filmregissør med mange svært 

voldelige actionfilmer på samvittigheten. Hans uttalelser der han sier at det er absolutt 

helt sikkert ingen sammenheng er en like stor avsporing som å si at det er en 

sammenheng. Winner har kanskje et snev av dårlig samvittighet for volden han har vist på 

lerretet i bl.a. «Death Wish»-filmene. Også andre regissører har uttalt liknende ting, bl.a. 

Oliver Stone, Quentin Tarantino og Paul Verhoeven. De er sikre på at filmene deres ikke 

gjør folk til mordere, og at vold på film og vold i virkeligheten er to helt adskilte ting, og 

at publikum skjønner denne forskjellen. Forskningen har vel egentlig vist at det ikke går 

an å være skråsikker når det gjelder dette temaet. Avisdebatten omkring sakene Bulger og 



Silje gjenspeiler ikke dette, den er ute etter en ting: å finne en syndebukk og i dette 

tilfellet var den en annenrangs skrekkfilm med navnet «Child`s Play 3» og en mildest talt 

elendig tv-serie med navn «Power Rangers.» Andre siden i debatten er ikke synlig 

interessert i å høre på forskningen, ikke engang på den siden av forskningen som kommer 

med usikkerhets momenter. De er tilsynelatende bare opptatt med å forsvare sine filmer. 

 

5.6 Debatten om aldersgrenser 
 

Da Stortinget innførte lov om film og videogram i 1987 endret de også aldersgrensene fra 

de gamle 7, 12, 16 og 18 til 5, 10, 15 og 18. Dette ikke uten kritikk og debatt. I sin 

artikkel «Lov som ikke vil ha ungdom» blir dilemmaet med de nye aldersgrensene 

problematisert av Øystein Hagen. Hovedproblemet med de nye aldersgrensene som ble 

innført, er at ungdom i alderen 11-14 ikke har muligheten til å se filmer som er myntet på 

dem. I og med at Norge lå på en strengere linje enn mange andre land førte det til at 

filmer som var ment for ungdom ble gitt aldersgrense 15 år, man måtte da være fylt 15 år. 

Det var ikke nok at foreldrene var med. Kinosjefer over hele landet opplevde den nye 

loven som svært problematisk. Kinosjef i Drammen Oddbjørn Solstad opplevde at 

foreldre stod og løy om barnas alder for å få dem med på kino. Man hadde jo 10-

årsgrensen, i den havnet filmer som var ment for barn, men som var for sterke for 5-

åringer. Filmer som «Beauty and the Beast» og «Aladdin» havnet på 10-årsgrense.  

 

Da Steven Spielbergs film «Jurassic Park» kom i 1993 vakte det stor oppsikt da den fikk 

10-årsgrense. Denne filmen hadde i USA aldersgrense PG-13 som er en relativt høy 

aldersgrense i USA. «Bør 10-åringer se dinosaur spise advokat?» spør Baard O. Aakvaag. 

(NTB, 28.7.93) Mange mente at Filmtilsynet gjorde dette i protest mot aldersgrensene, de 

ville nemlig ha tilbake de gamle grensene. 

 

Kinodirektør i Oslo Ingeborg Moræus Hanssen uttalte at politikerne gjorde en tabbe da de 

innførte de nye aldersgrensene i 1987. (Aftenposten, 25.8.93) Hun fikk med seg mange i 

dette synet. Filmen skapte stor debatt under filmfestivalen i Haugesund dette året og 

debatten gikk i stor grad mellom Filmtilsynet og avisene.  

«Er det riktig med 5-års aldersgrense på «Jurassic Park?» 

(Aftenposten, 17.11.93) 

 

På denne måten satte Aftenposten det hele på spissen, barn ned til 5 år kunne være med 

foreldrene å se «Jurassic Park». Også «The Lost World: Jurassic Park II» skapte debatt da 

den kom i 1997, med den skal jeg komme tilbake til senere. 

 

I debatten måtte Filmtilsynet til en forandring forsvare seg mot sensurtilhengere. De 

mente at Filmtilsynet var for slepphendte med sitt eget lovverk. Filmen ble omtalt som 

svært skremmende og realistisk og Filmtilsynet hadde nå gitt alt ansvaret til foreldrene. I 

England ble det gjort undersøkelser på barns hjertertymer mens de så filmen og det ble 

målt:  



 

«An extremely high strain on the children's heart had 

allegedly been measured.» (Kunczik 1994) 

 

Disse forskningsresultatene ble publisert i England, men senere avvist som oppspinn av 

forskerne som deltok. Liknende artikler ble publisert i Norge der filmen ble omtalt som 

like skremmende som Disneys «Snøhvit og de syv dvergene» var i 1937. Forskjellen var 

at «Snøhvit» ble klippet, det ble ikke «Jurassic Park». Filmtilsynet ble anklaget for å ikke 

være sitt ansvar bevisst og at de ofret 10-åringene for å få tilbake de gamle 

aldersgrensene. Kritikerne i debatten mente i bunn og grunn at filmen burde hatt 

aldersgrense 15 år. Som alle debatter, stilnet den hen når filmen ikke var aktuell mer. 

 

Fra flere hold ble det ytret ønske om at aldersgrensene ble gjort fleksible, slik at barn 

kunne være med på filmer de ikke var gamle nok til i følge med voksne. Mange forsøk ble 

gjort på å få dispensasjon fra loven, men loven var helt klinkende klar: man måtte ha fylt 

15 for å gå på 15-årsfilm. De eneste filmene en 14-åring lovlig kunne se på kino var 

barnefilmer. Øystein Hagen stiller seg kritisk til dette og påpeker at for å leie video er det 

ingen slik streng alderskontroll, heller ikke på hva barn og unge ser på utenlandske TV-

kanaler. 

 

Disse aldersgrensene var virksomme en god stund. Steven Spielberg klarte å sette den 

norske sensurdebatten i sving to ganger i 1993, først med «Jurassic Park», og siden med 

den kritikerroste «Schindlers Liste». Det ble kommentert flere steder at ungdom var nødt 

til å få se denne viktige filmen om Holocaust. Ingeborg Moræus Hanssen ytret ønske om 

at filmen måtte bli satt til 10 år, slik at ungdom fikk muligheten til å se den, men hun 

regnet med at den ville få 15-årsgrense.  

 

«Jeg vil se det som en ære å kunne vise «Schindler`s 

List» for 12-13 åringer sammen med voksne. Det må 

være foreldrenes rett å få avgjøre om deres barn skal få 

se en slik film, sier Moræus Hanssen.» (Aftenposten 

7.1.94) 

 

Hun mener nok ikke at filmen bør sees av 10-åringer alene, men at 15-årsgrensen gjøres 

fleksibel. Hun legger her ansvaret og bedømmelsen opp til foreldrene og ikke til staten. 

Men hun vil ikke oppfordre til sivil ulydighet omkring de praktiske filmvisningene. Oslo 

Kinematografer vil ikke bryte loven, sier hun. Hun sender heller utfordringen videre til 

Kulturdepartementet og kulturminister Åse Kleveland.  

 

Filmtilsynet vurderte filmen og satte den til 15 år. Skoler som ønsket å sette opp filmen 

som skolefilm kunne ikke gjøre det p.g.a. av at mange av elevene ikke var fylt 15. Det ble 

spekulert i om man skulle kunne gi dispensasjon til f.eks. enkeltfilmer eller skoler som 

ønsket å vise 15-årsfilmer som skolefilm. Men Åse Klveland uttalte til Aftenposten 7. 



januar 1994 at loven ikke åpnet for dispensasjon. Det ble likevel innført en regel der man 

kunne få dispensasjon fra loven, hvis filmen skulle vises i undervisningsøyemed. 

(Aftenposten, 11.3.94) Ikke alle reagerte positivt på denne ordningen. Foreningen 

«Foreldre i skolen» krevde at disse reglene måtte endres slik at foreldrene fikk denne 

rettigheten, ikke lærerne. De så på det som et paradoks at lærere skulle få lov å ha med 

seg 30 elever hver mens foreldre ikke fikk ha med seg 1 eller 2 av sine egne barn. Denne 

ordningen fungerte som overgangsordning til aldersgrensene ble endret. Det var en langt 

fra tilfredsstillende ordning, det er et svært lavt antall filmer som hvert år blir brukt som 

skolefilm. Regjeringen hadde nok i lengre tid tenkt å endre aldersgrensene, men byråkrati 

tar tid og i stedet for å endre lovene raskt, fant Kulturdepartementet ut at det var bedre 

med denne overgangsordningen. 

 

Samtidig opplevde Regjeringen kritikk av loven fra sine egne rekker. Tove Sivertsen, 

ansatt som filmsakkyndig i Statens filmkontroll (som det het den gangen), skriver i sin 

artikkel «Film på kino og aldersgrenser», at de opplever store problemer med 5-

årsgrensen. Hun går gjennom 11 av de i alt 27 barnefilmene som kom til Norge i 1991 og 

greier ut om problemene filmkontrollen opplevde ved setting av aldersgrenser og ved 

tilråding av klipp i disse filmene. Hun forteller at de var nødt til å klippe i 5 av de omtalte 

filmene, alle sammen tegnefilmer, for å godkjenne dem for et publikum på 5 år. Hun 

mener at aldersgrensen på 7 år er å foretrekke: 

 

«5 år er en svært lav aldersgrense og mange scener antas 

å være for tøffe for 5-åringer, men ikke for 7-åringer 

(aldersgrensen før lovendringen). På denne bakgrunn 

ville en 7-årsgrense vært å foretrekke.» (Z, nr.2. 1992) 

 

Hun skiller altså mellom aldersgrensene 5 og 7 på en slik måte at det oppleves som et 

problem at de ikke har den gamle aldersgrensen på 7 år. Etter at hun skrev sin artikkel, 

begynte filmkontrollen og importøren å sette bl.a. Disney sine tegnefilmer til 10 år. 

Filmene «Beauty and the Beast» og «Aladdin» fikk som tidligere nevnt denne 

aldersgrensen, dette for å unngå å bli klippet i. 

 

De to pressgruppene (de som ville ha fleksibel voksengrense og de som ville ha tilbake 7-

års grensen) var til slutt nok til at aldersgrensene ble endret. De nye aldersgrensene ble 

gjort gjeldende 15. juli 1994. Det ble i avisoppslag da kommentert at 12-åringer nå kunne 

se voksenfilm sammen med foreldre eller andre voksne. Aldersgrensenes konkrete 

innhold har jeg vært inne på tidligere.  

 

«I syv år har norske kinosjefer kritisert aldersgrensene 

fra 1987 og foreslått en mer fleksibel 15- årsgrense.» 

(Aftenposten, 7.1.94) 

 

Heller ikke her slutter aldersgrensedebatten. Da Oliver Stones film «Natural Born Killers» 



ble satt til 15 år skapte det enorme landsomfattende reaksjoner. Filmen som i følge 

regissøren er en satire overfor medias heltedyrking av massemordere og seriemordere, 

fikk lunken mottagelse av kritikerne. Mange uttalte seg svært negativt om at denne 

filmen, som er svært voldelig, skulle få 15-årsgrense. Åse Kleveland uttrykte sterk 

misnøye med Filmtilsynets vedtak, og barneombud Trond Viggo Torgersen truet med å 

anmelde Filmtilsynet hvis de ikke omgjorde vedtaket.  

 

«Denne filmen passer absolutt ikke for 12-åringer, og 

heller ikke for 15-åringer. Jeg trekker i tvil det skjønnet 

som Filmtilsynet har vist ved å tillate denne filmen for 

barn, sa Torgersen på en pressekonferanse i går, og 

mente at Filmtilsynet brøt «Lov om film og 

videogram.»» (Aftenposten, 28.10.96).   

 

Da Torgersen kom med denne uttalelsen hadde filmen allerede gått en uke. Torgersen 

likte godt filmen, men mente at den ikke egnet seg for barn. Han setter det på spissen med 

å si at 12-åringer kan se filmen, dermed er den godkjent for visning til barn. Dette i tråd 

med de nye aldersgrensene. Avgjørelsen i Filmtilsynet var ikke enstemmig, det var bare 

tre som stemte for 15-årsgrense av i alt fem. Grunnen til at de satte denne aldersgrensen 

var at de regnet med at 15-åringer skjønte satiren i volden, og at det ikke var mange 

nærgående bilder av vold i filmen. Georg Stub i Filmtilsynet forsvarer seg på denne 

måten: 

 

«Da de nye reglene om at 12-åringer i følge med en 

voksen skal få tilgang til filmer med 15 års aldersgrense 

ble vedtatt, ble det ikke diskutert om endringen skulle 

påvirke Statens Filmtilsyns aldersgrenser. Derfor har vi 

gått ut fra at 15 år fortsatt er 15 år, og så får foreldrene 

selv ta ansvaret hvis de tar med seg 12-14 åringer inn på 

en slik film. Det er åpenbart en feil tolkning, og derfor 

ber vi nå Kulturdepartementet om en klargjøring  av 

disse reglene, sier Stub.» (Aftenposten, 28.10.96) 

Filmtilsynet kunne ikke vurdere en film både for 12-åringer og for 15-åringer. Tove 

Sivertsen ved Filmtilsynet har bekreftet, at denne praksisen også blir fulgt i dag. Hvis en 

film skulle vurderes både for 12-åringer og for 15-åringer ville det gjort Filmtilsynets 

arbeid umulig, men de innrømmet at det var en mye diskutert avgjørelse da den ble tatt. 

Lene Løken, daværende direktør i Kommunale Kinoers Landsforbund var også svært 

kritisk til hvorvidt 12-åringer burde se denne filmen. Hun mente at Filmtilsynet hadde to 

valg: 

 

«Følgelig må man enten vurdere 15-årsgrensen ut fra 12-

åringenes tålegrense, eller så må man innføre en 

egnethetsvurdering som sier angjeldende film ikke er 



egnet for 12-åringer. Filmtilsynet har tidligere avvist 

tanken om å skulle vurdere egnethet. Kanskje tiden nå er 

kommet, for å reise den debatten på nytt.» (Film&Kino, 

nr. 6 1994) 

 

Filmtilsynet har som Løken sier stilt seg svært nølende til å skulle vurdere filmers 

egnethet for en spesiell aldersgruppe. Dette gjelder ikke bare i denne saken, men mange 

andre filmer som er myntet på et voksent publikum som blir gitt f.eks. aldersgrensen TA 

eller 7 år. Grunnen til dette er at Filmtilsynet hele tiden vurderer hvorvidt en film er 

skadelig for barn og unge. Det har ingen betydning om filmen er ment for voksne. Hvis 

den ikke inneholder for sterke scener med vold eller seksuell aktivitet, blir den satt til lav 

aldersgrense. Det er ikke skadelig å kjede seg, er Filmtilsynets svar på dette. I den senere 

tid er det derimot kommet signaler om at Filmtilsynet er villige til å gi en 

egnethetsvurdering på filmene de vurderer. Dette ble ikke gjort i denne saken og kritikken 

fortsatte. Per Haddal i Aftenposten karakteriserte Filmtilsynets avgjørelse slik: 

 

«Filmtilsynets avgjørelse i Stone-saken stinker av 

inkompetanse, her gjelder det visst å være «tolerante» og 

fremme en «viktig» film. Så kommer man altså i iveren 

ikke bare til å lukke øynene, men viser tegn på 

begynnende moralsk blindhet.» (Aftenposten, 25.10.94)  

 

I tillegg til at han mislikte filmen sterkt, anklager han Filmtilsynet for å være udugelige i 

jobben sin. Videre påpeker han at politiet setter filmen i sammenheng med ikke mindre 

enn 10 virkelige drap, og i Norge kan 12-åringer se denne «voldsorgien.» Mange andre 

kritikere uttalte seg også kritisk til filmen, Jon Selås i VG skrev i sin anmeldelse: 

 

«Teknisk sett lykkes Stone. Moralsk og etisk er han 

akkurat nå i ferd med å drukne i kvikksand. Dette er 

glatt, kommersiell voldsunderholdning i en tid da akkurat 

denne typen filmer er storartet unnværlige.» (VGs 

anmeldelse gjengitt i Aftenposten, 28.10.94) 

 

Trond Viggo Torgersen slapp å anmelde Filmtilsynet. Den 25. oktober 1996 kunne 

Aftenposten melde at Filmtilsynet hadde sett gjennom filmen igjen og hevet 

aldersgrensen til 18 år.  

 

«12-åringer får ikke se voldsfilm. Press fra barneombud 

Trond Viggo Torgersen og kulturminister Åse Kleveland 

førte til at Statens Filmtilsyn hevet aldersgrense på 

«Natural Born Killers» fra 15 til 18 år.» (Aftenposten, 

27.10.94) 

 



Gjennom hele den innledende runden i debatten blir filmens hovedpublikum omtalt som 

12-åringer, dette for å sette de mye omtalte lovendringene på spissen.  

 

«Det måtte mye press til før Statens Filmtilsyn åpnet 

øynene og forsto at Oliver Stones voldsfilm «Natural 

Born Killers» ikke egner seg for 12-åringer.» 

(Aftenposten, 30.10.94) 

 

Det må sees som en avsporing av debatten når avisene hele tiden bruker 12-åringer som 

grunnlag for sin argumentasjon mot filmens aldersgrense. Den fleksible 15-årsgrensen er 

tross alt noe avisene var med på å frembringe. Hadde det ikke vært for avisenes oppslag 

om de urimelige tilstandene der foreldre ikke kunne ta med seg sine 12-åringer å se 

«Schindlers Liste», hadde det muligens ikke kommet en fleksibel 15-årsgrense. I hvertfall 

ikke på en stund. 

 

Med all slakten og omtalen i avisene skulle nå filmen ut over landet, det gikk heller ikke 

upåaktet hen. I en artikkel i Aftenposten den 19. desember 1994 uttaler Oddbjørn Solstad 

at kinosjefer over hele lander blir utsatt for den reneste trakassering. Både fra 

lokalbefolkningen og kommunestyrepolitikere om å ikke sette opp filmen.  

 

««Natural Born Killers» er i media blitt fremstilt som en 

voldsfilm, og kampen mot oppsetning er for mange 

lokalpolitikere blitt en god sak. Kinosjefene skal tvinges i 

kne i enkelte kommuner, og enten miste sin 

repertoarfrihet eller måtte finne seg en annen jobb, sier 

Solstad.» (Aftenposten, 19.12.96) 

 

Han kan videre fortelle om grove avsky-aksjoner overfor de lokale kinosjefer, 

underskriftslister, interpellasjoner, avisinnlegg og hatske utfall mot den lokale kinosjef på 

Samvirkelag-trappen. Solstad mener filmen først og fremst er en mediekritisk film, og at 

media følte seg provosert, derfor har de satt i gang debatt om volden i filmen.  

 

«Dermed klarte media behendig å dekke over filmens 

egentlige budskap, sier Solstad.» (Aftenposten, 19.12.94) 

 

Nord-Trøndelag Fylkesting kom frem med et konkret politisk vedtak der de oppfordret 

fylkets kinosjefer om å ikke vise filmen. Fungerende kinosjef i Steinkjer, som er fylkets 

største by satte opp filmen en uke med rekordbesøk. Han trodde besøket skyldtes den 

enorme mediedebatten. Han kommenterte også at bare én av politikerne som stemte for 

oppfordringen hadde sett filmen. Han understreket at han ikke lot seg presse av 

lokalpolitikere, og satte opp filmen på et faglig grunnlag. Han mente at politikere ikke 

hadde noen ting med hva han ønsket å vise. (Aftenposten, 19.12.94) Kristin Clemet uttalte 

seg også om dette: 



 

«Politikere bør ikke forsøke å presse kinosjefer til ikke å 

vise spesielle filmer, mener KKL-leder Kristin Clemet.» 

(Aftenposten, 20.12.94) 

 

Clemet forsvarte kinosjefers mulighet til selv å velge ut hvilke filmer de skal vise, 

uavhengig av politisk press. 

 

Regissøren av filmen, Oliver Stone var også aktivt med i debatten. Han forsvarte filmen 

og kalte den en satire over media og voldsdyrking som man finner der. Han mente at 

volden i «Natural Born Killers» var satirisk og ironisk. Og at filmen måtte sees som en 

kommentar til amerikansk media. En uttalelse fra manusforfatter Quentin Tarantino ble 

brukt av filmens motstandere. 

 

«Så har det ironiske inntruffet at selv den voldsglade 

Quintin Tarantino («De hensynsløse»/«Pulp Fiction») tar 

avstand fra «Natural Born Killers». Han skrev 

originalmanuset, men sier nå at hans original er forandret 

og humoren fjernet.» (Aftenposten 25.10.94) 

 

I tillegg til å ha stavet Quentin Tarantinos navn feil kan artikkelforfatter Per Haddal neppe 

ha lest manuset til Tarantino. Det inneholder mye mer vold enn Oliver Stones film, bl.a. 

en inngående scene der hovedpersonene Mickey og Mallory sager av bena på to 

muskelbunter med motorsag. Når de oppdager at de to ofrene er kjente fribrytere, ber de 

om unnskyldning for at de sagde av dem bena. Ofrene sier at det gjør ingenting, de er 

store fan av Mickey og Mallory. Tarantino var egentlig mest sur fordi han ikke var 

oppført på filmens fortekst som manusforfatter, bare som idémaker bak filmen. Oliver 

Stone kaller Tarantino en talentfull filmskaper som skrev et bra manus.  

 

 

 

«Men jeg tror ikke han har opplevd vold. Jeg har. Jeg har 

vært i Vietnam. Jeg har sett mye vold i verden. Jeg har i 

mine tidligere filmer vist konsekvensene av vold. 

«Natural Born Killers» handler ikke om ofrene. Jeg har 

opplagt provosert en del av mine tilhengere med denne.» 

(Film&Kino, nr.6, 1994) 

 

Stone fortsetter i dette intervjuet å forsvare filmen som en satire, en kommentar til det 

mediasamfunnet som vi er i ferd med å utvikle oss til. 

 

«Medievolden vil gå lenger og lenger. TV vil flytte 

grensene. Snart får vi henrettelseskanaler. 



Medievirkeligheten vil også bli mer virtuell. Folk flest 

liker å se det. Ikke lur deg selv!» (Film&Kino, nr. 6, 

1994) 

 

Kritikerne mente at Oliver Stone gikk i sin egen felle. Isteden for å bli en film som 

kritiserer volden i media, er den med på å forsterke den. Thor Ellingsen i Dagbladet 

skrev: 

 

«En oppvisning i menneskeforakt, formidlet på MTV-

språk. Stilige drap i heftige bilder. Filmen er så fascinert 

av sitt emne, sitt eget fortellerapparat, at den ender med å 

bli en reklamefilm - sin egen trailer. Selv det den 

pretenderer å ta avstand fra, beskrives i slike 

«glamorøse», faen-så-flotte, hypervitale termer at 

angrepet undergraves. To skritt frem, ett til siden og to 

tilbake.» (Dagbladets anmeldelse gjengitt i Aftenposten, 

28.10.94) 

 

Filmen får kritikk for å undergrave sitt eget budskap, Stone tar avstand fra dette og er glad 

når han hører at filmen har fått 15-årsgrense i Norge. 

 

«Jeg tror de fleste filmsensorer er intelligente. De ser 

filmen som en actionfilm med innebygget tankeprosess. 

Min 9-årige sønn har sett den tre ganger, han likte den 

svært godt. Han spiller også i filmen.» (Film&Kino, nr. 

6, 1994) 

 

Hovedgrunnen til at Oliver Stone selv var aktivt med i debatten, var de utallige rapporter 

om virkelige voldsforbrytere som sa at de utførte sine voldshandlinger under innflytelse 

fra Mickey og Mallory. Dette nådde sitt høydepunkt da den berømte amerikanske rettsak-

drama-forfatteren John Grisham skrev artikkelen «Natural Bred Killers» i kulturtidsskiftet 

«The Oxford American» i 1996. Et tidsskrift som Grisham er medeier av. Denne 

artikkelen ble også trykket i mange store aviser i USA, og i boken «Sreen Violence» 

(1996) som jeg har den ifra. Artikkelen skapte også gjenlyd i norske aviser. Dagbladet 

skriver om debatten mellom Stone og Grisham den 14. april 1996, der artikkelforfatteren 

går gjennom debattantenes argument. Hva var det så saken dreide seg om? Den handlet 

om en liten by i Mississippi som heter Hernando, der Grisham hadde praktisert som 

advokat i 10 år før han ble politiker og senere verdensberømt forfatter. Han forteller om 

en stille og rolig og høflig mann som bodde i denne byen. Han het Bill Savage. Klokken 

fem om morgenen den 7. mars 1995 ble Bill Savage myrdet, noen skjøt ham og stjal 

lommeboken hans. Dagen etter i Ponchatoula, noen mil sør ble Patsy Byers skutt mens 

hun jobbet sent i en butikk. Hun var en lykkelig gift trebarnsmor. Hun ble skutt i halsen 

av en ung kvinne. Kvinnen stakk av men kom tilbake etter noe hun hadde glemt. Patsy var 



ikke død og hun begynte å be for sitt liv, Patsy overlevde men med store skader. Drapet 

og ranet hendte i to forskjellige stater så det tok litt tid før politiet så sammenhengen. 

Grisham forteller historien om hendelsene med stor narrativ sikkerhet. Han kommer etter 

en stund frem til hvem som stod bak: 19 år gamle Sarah Edmondson, datter av en dommer 

og barnebarn av en kongressmann. Sarah og kjæresten hennes Benjamin Darras på 18 

hadde reist sørover i mars og de ble akkurat lenge nok til å rane og drepe Bill Savage. 

Grisham går gjennom deres sosiale forskjeller, hun fra en rik velstående familie og han 

fra en fattig. Han forklarer at de begynte med stoff i ung alder og at Sarah hadde vært 

tvangsinnlagt for psykiatrisk behandling da hun var 14. 24 januar 1996 under de 

innledende høringene i saken mot dem, vitnet de begge to mot hverandre og sa 

hendelsene var den andres feil.  

 

«According to Sarah, she and Ben decided to travel to 

Memphis to see the Grateful Dead. They packed tinned 

food and blankets and left on the morning of March 6. 

Sarah also packed her father`s .38, just in case Ben 

happened to attack her for some reason. Shortly before 

leaving Oklahoma, they watched the Oliver Stone film 

«Natural Born Killers.»» (John Grisham 1996, s. 232) 

 

Videre forteller Grisham om hvor fæl og motbydelig filmen er, han trekker mange 

sammenhenger mellom Sarah og Ben, og filmens Mickey og Mallory. Grisham fortsetter 

med å fortelle om Oliver Stone som sikkert vil forsvare seg med sin kunstneriske frihet, 

og at han kan ikke holdes ansvarlig for hva galninger i samfunnet finner på. Grishams 

svar på dette er ikke en boikott av filmen, men en rettssak mot den. 

 

«A case can be made that there exists a direct causal link 

between «Natural Born Killers» and the death of Bill 

Savage. Viewed another way, the question should be: 

would Ben have shot innocent people but for the movie? 

Nothing in his troubled past indicates violent 

propensities. But once he saw the movie, he fantasised 

about killing and his fantasies drove him to crime.» (John 

Grisham 1996, s. 235) 

 

Grisham mener alvor i at en sammenheng kan bevises og at saken vil holde i retten. 

Hollywood har alltid gjort narr av slike forsøk, sier han. Men det skal bare én seier til før 

festen er over.  

 

«The verdict will come from the heartland, far away 

from southern California, in some small courtroom with 

no cameras. A jury will finally say enough is enough; 

that the demons placed in Sarah Edmondson`s mind were 



not solely of her making.» (John Grisham 1996, s. 235) 

 

Når presedensen er satt vil det ikke lønne seg for Hollywood å produsere slike filmer 

lenger. Familiene til Bill Savage og Patsy Byer kan bare spørre seg hvordan en slik film 

kan lages, avslutter Grisham. 

Grisham er såpass balansert at han innrømmer at det kan være andre faktorer inne i bildet, 

han nevner faktisk Bens problemfylte oppvekst før han trekker paralleller til filmen. Men 

samtidig nevner han Sarahs idylliske oppvekst i et rikt, lykkelig og harmonisk hjem.  

 

Oliver Stone svarer på dette i sin artikkel «Don`t Sue the Messenger» i tidsskriftet L.A. 

Weekly Magazine. I Norge ble de to artiklene omtalt sammen i avisene, og 

artikkelforfatterne var stort sett refererende i sin form, og lite interessert i å ta side. Også 

denne artikkelen ble gjengitt i boken «Screen Violence» fra 1996. Stone er ganske klar i 

sin tale til Grisham, og til hans tro på rettssystemets kraft til å løse alle problemer: 

 

«Has your father been brutalised? Sue Oedipus and call 

Hamlet as a witness. Do you hate your mother? Blame 

Medea and Joan Crawford. Has your lawyer-husband 

been unfaithful? Slap a summons on Grisham since, after 

all, he wrote «The Firm.»» (Oliver Stone 1996, s. 237) 

 

Stone er ikke nådig i kritikken av Grisham og han påstår at Ben og Sarah ville gjort 

akkurat det samme om de hadde sett en Tom og Jerry film, og ikke «Natural Born 

Killers.» Det var mange faktorer i deres liv som gjorde dem til mordere, ikke filmen. 

Stone er skremt av Grishams ønske om å kvele kunsten. Dette fører til at vi kveler 

kunstneren og dem som støtter kunstneren osv. til vi befinner oss i en advokats 

himmelrike, men i et menneskelig helvete. (Stone 1996, s. 239) 

 

Denne debatten mellom de store amerikanske kjendisene har svært lite med debatten om 

aldersgrenser å gjøre, men media selv har laget denne debatten. Det er de som i 

utgangspunktet provoserte Oliver Stone til å lage filmen, som igjen ble omtalt i Norge. 

Riktignok p.g.a. en for lav aldersgrense, men vi hadde nok fått debatt om filmen uansett. 

Media omtalte filmen videre som en voldsorgie, og norske lokalpolitiker skodde seg på å 

virke ansvarlige overfor velgerne. Debatten om «Natural Born Killers» ble egentlig 

avsluttet med John Grishams og Oliver Stones artikler, men debatten om voldens 

skadevirkninger fortsatte. 

 

Debatten om aldersgrenser fikk igjen friskt blod da den norske filmen «Livredd» skulle til 

vurdering hos Statens Filmtilsyn. Filmtilsynet satte filmens aldersgrense til 15 år, noe som 

i seg selv skapte debatt. Men debatten dreide seg også om uttalelser som regissør Are 

Kalmar kom med før filmen var ferdig. Allerede 20. januar 1997 uttalte han at han ønsket 

18-årsgrense på sin nye film «Lyssky himmel» som var tittelen «Livredd» hadde under 

innspillingen. Filmtilsynet måtte forsvare seg mot aviser som anklagde dem for å være for 



snille. I artikkelen «-Filmtilsynet er ikke på glid» i Bergens Tidende den 22. august 1997 

avviser Tove Sivertsen i Filmtilsynet at de er på gli fordi de gav «Livredd» 15-årsgrense. 

Hun sier at  flertallet i kollegiet kom frem til at 15 var en passende aldersgrense. Hun 

begrunnet dette med at voldshandlingene er en motivert og en integrert del av 

miljøskildringene, hvor omsetning og misbruk av narkotika står sentralt. I tillegg ga de et 

generelt råd om at ungdom under 15 år ikke burde se den. På spørsmål om kinoene 

forplikter til å følge dette rådet svarer hun: 

 

«Vi regner med at distributøren gjør kinoene kjent med 

vår anbefaling, men de kan ikke pålegges å ta hensyn til 

den. Tidligere har vi sett at slike tilrådinger ikke er blitt 

fulgt.» (Bergens Tidende, 22.8.97) 

 

Selv om regissøren selv har ønsket en aldersgrense i hovedstadspressen kan ikke 

Filmtilsynet ta hensyn til det. De vurderer hver film for seg, og Sivertsen avviser at de er 

kommet inn på en mer liberal linje. 

 

Ove Watne oppsummerer aldersgrensedebatten godt i sin artikkel «Barn, film og sensur i 

mediesamfunnet» i tidsskriftet Film&Kino. Han er positiv til ideen om fleksible 

aldersgrenser, og påpeker at det å være med foreldre på kino kan være en viktig og positiv 

del av barnas sosialiseringsprosess. Det at barns overgang til voksen delvis kan foregå 

med kinoen som bakgrunn isteden for at jevnaldrende kamerater leier 18-årsfilmer på 

video, er også et poeng som Watne nevner. Han mener at statens oppgave er å legge 

mulighetene best mulig til rette slik at foreldrene kan ta avgjørelsen om barnet deres skal 

få se den og den filmen. Foreldre og publikum må få informasjon om filmene av en 

sentral, faglig kompetent institusjon som klassifiserer filmene etter gitte standarder. 

Denne informasjonen må følge filmene på veien gjennom distribusjonssystemet: Kino, 

video, betal-tv og vanlig tv, mener Watne. Bare på et slikt grunnlag kan foreldrene ta 

avgjørelsen, og slik vil alle ha de samme forutsetninger for å ta avgjørelsen. (Watne 1995)  

 

5.7 Debatten om filmene «Der Todesking» og 

«Nekromantik» 
 

Det er vel kanskje ikke helt korrekt å bruke ordet debatt om disse to filmene. Det var ikke 

mange avisartikler om denne saken, men noen var det. Først vil jeg forklare hva saken går 

ut på. Filmklubben Himmel og Helvete i Oslo skulle den 27. oktober 1992 vise de tyske 

filmene «Der Todesking» og «Nekromantik»  av den tyske filmskaperen Jörg Buttgereit. 

«Nekromantik» handler om paret Rob og Betty som begge liker å ha sex med døde 

mennesker. Rob er ansatt i et Gate Opprydnigsbyrå og plukker opp trafikkoffer, tar dem 

med seg hjem og lagrer dem på sprit. Som oftest er det bare kroppsdeler han får tak i, men 

en dag klarer han å få fatt i et helt lik. Filmen inneholder scener med nekrofili. «Der 

Todesking» er en episodefilm i sju deler, en for hver ukedag, der alle filmene omhandler 

tema som selvmord og voldsom død. I debatten har det omtrent vært umulig å finne 



debattanter som forsvarer disse filmene, utenfor filmklubben Himmel og Helvete. De 

fleste mener de er ekle og anstøtelige, og uten kunstneriske kvaliteter. Forsvarerne av 

filmen mener det ekle nettopp er litt av vitsen, de er laget for å provosere, og det lykkes 

de med. Hvorvidt filmene er kunstneriske eller ikke er en helt annen debatt, og de 

debattantene som uttalte dette, uttalte mer sitt eget syn på filmen framfor å ville gå inn på 

en grunnleggende kunstdebatt. Filmene skulle vises  utelukkende for et filmklubb 

publikum. Altså en lukket visning. Det er ikke noe som hindrer hvem som helst å melde 

seg inn i en filmklubb, for så å få adgang på slike «lukkede» visninger. Filmklubben 

hadde også invitert regissøren selv for å holde foredrag om filmene. Da visningen skulle 

finne sted møtte politiet opp, beslagla filmene, og filmklubben ble anmeldt for brudd på 

straffelovens § 211. Styret i filmklubben fikk en bot på 10 000 kroner som de nektet å 

betale. Dette ble da en sak for domstolene.  

 

Selve rettssaken vakte noe oppsikt i pressen, og det kom frem at politiet og Filmtilsynet 

var usikre på om de hadde sett de samme filmene. Politifullmektig ved Oslo 

politikammer, Anne Karin Blanck, sa at disse filmene ble beslaglagt som et resultat av en 

stikkprøve. Kritikken uteble ikke og i VG den 10. mai 1993 stod det at dette var langt 

over lovens grenser, dette var en sak bare Statens Filmtilsyn kunne avgjøre. Landsmøtet i 

Norsk Filmklubbforbund ved formann Johan A. Haarberg gikk ut med en pressemelding 

mot politiaksjonen, der de fordømmer politiets handlinger. (Aftenposten, 11.4.92) Det 

egentlig saken dreide seg om var hvorvidt en filmklubb kan regnes for offentlig visning 

eller ikke. Den kan helt klart ikke regnes som «i næring» fordi en filmklubb er en 

idealistisk organisasjon som driver seriøs og alternativ formidling av filmkunst. Dette har 

hele tiden vært politiets og Filmtilsynets holdning. Filmklubber har fått holde på slik de 

ville, som et pustehull i samfunnet, der ikke sensuren kan gripe inn. Lov om film og 

videogram lå med andre ord ikke til grunn for anmeldelsen mot filmklubben, men 

straffelovens § 211, den såkalte pornoparagrafen. 

 

Det var altså dette Filmtilsynet og retten måtte ta stilling til. Grunnen til forvirringen om 

hvilken film det dreide seg om var enkel. Filmtilsynet fikk «Der Todesking» til vurdering 

av «Rage.» Filmtilsynet mente at den versjonen de fikk ikke var i strid med straffeloven. 

Senere fikk de den beslaglagte versjonen fra Oslo politikammer som var 4 sekunder 

lenger, en scene med nærbilde av en penis som blir klippet av med hagesaks var lagt til. 

Denne scenen gjorde filmen lovstridig i henhold til § 382. Samtidig fikk de også 

«Nekromantik» til vurdering. Politikammeret og hele Filmtilsynets fem sakkyndige så 

filmene. Når det gjaldt «Nekromantik» hadde de behov for juridisk ekspertise og ba 

professor Johs. Andenæs om en vurdering. Han mente filmen stred mot både paragraf 211 

og 382. Dette var en vurdering som kom til å veie tungt i retten. Da rettssaken endelig 

kom opp var medias interesse for saken over, men man kunne lese små notiser om 

hvordan det gikk. Det kunne man også lese i Z nr. 1, 1996. Resultatet av saken ble full 

frifinnelse av filmklubben Himmel og Helvete. Filmene ble vist i retten og byretten hadde 

ikke sansen for dem, men det var ikke ulovlig å vise dem. Begrunnelsen går ikke på 

ytringsfriheten, men bygger på en antagelse om at filmklubbvisninger slik de vises av 



filmklubben Himmel og Helvete ikke inngår i næringsbegrepet i lov om film og 

videogram. De er heller ikke offentlige på en slik måte at de rammes av straffelovens 

paragrafer 211 og 382. Retten uttalte seg om filmene og fant dem blottet for kunstneriske 

kvaliteter, de uttalte seg også om filmenes farlige virkninger. Likevel ser de filmklubben 

som en organisasjon som kan være med å dempe det de kaller den negative utviklingen i 

film. Denne saken åpnet for en rettslig beskyttelse av filmklubber som ønsker å vise alle 

typer film uavhengig av sensur og lovgivning. Dette er noe som Kulturdepartementet slo 

ned på i sine nye lovendringsforslag som kom våren 1997.  

 

5.8 Debatten om filmen «Crash» 
 

«Crash»-sakens årsak var ikke vanskelig å finne. Den ble utløst av et konkret utspill fra 

Ingeborg Moræus Hanssen der hun uttalte: 

 

««Crash» er så provoserende, vond og pervers at jeg ikke 

vet om noen i hele verden jeg ville invitere til å se den. 

Jeg opplever kun filmen som interessant for et publikum 

med hang til seksuelle perversiteter.» (Aftenposten, 

10.9.96) 

 

Med dette forbød hun visning av filmen «Crash» ved alle offentlige kinoer i Oslo. Dette 

utspillet var igjen et resultat av Kristin Clemets uttalelser til Arbeiderbladet der hun 

oppfordret landets kinosjefer til «å være sitt redaksjonelle ansvar bevisst.» Kristin Clemet 

utdypet synet sitt i Dagbladet den 19. september 1996 der hun sier at hun nok hadde satt 

opp filmen hvis hun hadde vært kinosjef i Oslo. Det betyr ikke at det ville være en mer 

riktig avgjørelse enn Moræus Hanssens.  

 

«Under alle omstendigheter forsvarer jeg hennes 

rettigheter til å ta den beslutningen hun har tatt - akkurat 

som jeg forsvarer Bergen og Trondheims kinosjefers rett 

til å bestemme seg for å sette den opp.» (Dagbladet, 

19.9.96)  

 

Kristin Clemet er mest opptatt av kinosjefers rett til å utøve sitt redaksjonelle ansvar uten 

å bli utskjelt av den grunn. Hun er svært skeptisk til å kalle Moræus Hanssens avgjørelse 

for sensur. I Norge har ikke kinoene monopol på filmvisning, derfor er det ikke en 

avgjørelse som vil fysisk hindre folk i å se filmen. Det er ikke på linje med Filmtilsynets 

rett til å forby en film, slik som det ble fremstilt i media.  

 

Moræus Hanssen begrunner også avgjørelsen med at filmen hadde et «uhyre smalt 

publikumspotensiale» og at hun «fant filmen så vemmelig at det var vanskelig fullt ut å gå 

inn for den.» (Aftenposten, 10.9.96) Hennes grunn er altså todelt. En kombinasjon av at 

hun ikke likte filmen og at hun ikke trodde at kinoen ville tjene nok penger på den. 



 

Avisene florerte med utspill om denne saken. Moræus Hanssen ble anklaget for å være en 

prippen maktsyk moralist som lot egne, personlige holdninger gå foran hennes jobb: å 

tilby et bredt repertoar til Oslos befolkning. Formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn 

Hansen karakteriserte forbudet som «horribelt» og som et «alvorlig angrep på 

ytringsfriheten» å forby «en fullt lovlig film.» (Aftenposten, 16.9.96) Han trodde også at 

Moræus Hanssen var redd for at filmen faktisk hadde et publikum, men at siden de ikke 

delte hennes syn på film måtte de neglisjeres. Andre igjen forsvarte henne med å kalle det 

hun hadde gjort for modig og banebrytende. I Aftenposten 16. september 1996 ga Siri K. 

Bertelsen, leder for kulturstyret i Asker honnør til Moræus Hanssen for en «flott boikott.» 

Mange aviser landet rundt hev seg på debatten og oppfordret sine lokale kinosjefer til å 

boikotte filmen. Og de var ikke alltid like fornøyde da de ikke fikk viljen sin: 

 

«Kinogjengere i Aust-Agder vil ikke bli skånet for den 

omstridte filmen «Crash.»» (Agderposten, 27.9.96) 

 

Ikke engang det faktum at filmen hadde vunnet juryens spesialpris i Cannes spilte noen 

rolle. Per Haddal i Aftenposten gikk til og med til det skritt å kalle juryen korrupt. 

Juryformann Atom Egoyan er landsmann og kollega med «Crash»-regissør David 

Cronenberg, og dette mente Haddal var grunnen til spesialprisen.  

 

Mange sterke motuttalelser kom mot Moræus Hanssen. Klassekampen uttrykte på 

lederplass at dette var en trussel mot ytringsfriheten. I samme avis kan vi også lese: 

 

«Kinosjefens fordømmelse av «Crash» har en sterk 

signaleffekt i en kulturpolitisk virkelighet hvor film 

allerede står i fare for å kunne avfeies, uten å bli 

problematisert.» (Klassekampen, 20.9.96) 

 

Artikkelforfatter Osmar Kibar er her bekymret for den tilsynelatende fordømmende 

holdning som kinodirektøren viser. Han trekker tråder som har gått gjennom hele 

filmhistorien, det at film ikke blir tatt på alvor. Ikke engang etter hundre år er filmen et 

annerkjent kunstnerisk uttrykk. Bare fordi en person i maktposisjon ikke liker en film, kan 

han avgjøre at ingen andre får se den. Han er også bekymret for de varslede lovendringer, 

der filmklubber ikke lenger får vise egenimporterte filmer. 

 

Spørsmålet om moral og umoral i filmen var også viktige moment i mange artikler. Det at 

filmen ofte ble omtalt som en sexfilm gjorde at folkeopinionens holdning ble til at den var 

en sexfilm, dermed umoralsk i samfunnets øyne: 

 

«Sexfilm vises ikke i Stavanger.» (Stavanger Aftenblad, 

11.9.96) 

 



Videre blir filmen omtalt som «reinspikka middelmådig porno.» I Rogalands Avis kunne 

vi lese: 

 

«Kulturstyret i Sandnes ber kinosjefen om å omgjøre sitt 

vedtak om å vise filmen «Crash.»» (Rogalands Avis, 

3.10.96) 

 

Dette gjorde de uten å ha sett filmen. Til tross for «forbudet» ble filmen vist i Oslo. Både i 

UnderDogKinoKlubb og på Rockefeller. Den ble sett av litt over 2500 mennesker. 

Kulturminister i England Virginia Bottomley oppfordret de lokale myndigheter til å forby 

filmen fordi den inneholdt for mye vold. Filmen ble da nektet satt opp på Londons West 

End, etter at det britiske sensurorganet hadde brukt tre måneder på å avgjøre om den 

skulle forbys eller ikke. Den eneste virkelige forsvareren av filmen i debatten var 

regissøren selv, David Cronenberg. Han reagerte sterkt på Moræus Hanssens avgjørelse:  

 

«Det er bare i Oslo og diktaturstater man har nektet å 

vise den til folk.» (Dagbladet, 14.9.96) 

 

Dette uttalte han før London innførte sitt forbud. Cronenberg er overrasket over at én 

person kan ha slik makt over hva som skal vises på kinoene i Norges hovedstad. Han 

mener at flere mennesker burde få være med å bestemme hvilke filmer som skal vises i et 

demokrati som Norge. Han tar også sterk avstand fra tanken om at filmen kan gi alvorlige 

bivirkninger til publikum: 

 

«Det er ikke vold i «Crash». Ingen våpen, ingen 

knivstikking, ingen slår hverandre. Det eneste «Crash» 

utøver vold mot, er folks oppfatning av seg selv og 

samfunnet.» (Dagbladet, 14.9.96) 

 

Slik jeg har kunnet oppfatte det var motstanderne i debatten delt i to jevne deler. Om trent 

like mange for og imot. De som var for visning av filmen mente stort sett at den var dårlig 

og kjedelig, men de mente at folk måtte få gjøre opp sin egen mening. Den vant 

spesialprisen i Cannes, var laget av en annerkjent regissør og var godkjent for visning i 

Norge. Dette var gode nok grunner for de som mente filmen burde settes opp. 

 

Paradokset med hele debatten er at Ingeborg Moræus Hanssen bare gjorde det som norske 

kinosjefer gjør hver dag. Hun velger bort en «fullt lovlig film» på økonomisk grunnlag. 

Riktignok er Oslo stor nok til å kunne vise de vel 200 filmene som blir importert til Norge 

hvert år, hadde hun ikke gått offentlig ut med grunnen hadde det aldri blitt debatt. Kristin 

Clemet belyser også dette problemet i sin artikkel i Dagbladet. Mange gode filmer blir 

daglig «sensurert» bort av lokale kinosjefer som må tenke økonomi. Videre sier hun at 

hun ikke ser noen alternativ til kinosjefordningen.  

 



«Det er ikke ideelt at en person, nemlig kinosjefen, har så 

stor makt i et nestenmonopol. Jeg kan bare ikke se 

hvilket alternativ som er bedre. Dersom kinosjefene 

abdiserer, vil det mest åpenbare alternativ være at 

politikerne overtar, og det er et system jeg ikke kan 

forsvare.» (Dagbladet, 19.9.96) 

 

Europafilm, som importerte filmen til Norge hadde høyst sannsynlig ikke importert 

filmen hadde de visst om Moræus Hanssens intensjoner. Dette viser egentlig at Moræus 

Hanssens reaksjon må ha vært noe panikk artet. Hun så filmen etter at den hadde vært vist 

på festivaler og spesialvisninger, og hadde ikke fått gitt sitt syn til Europafilm. Som alle 

norske byråer baserer de sin import på hvorvidt de store kinoene i Norge vil vise dem. 

 

Filmen «Crash» fikk ufortjent mye oppmerksomhet. Det var nok ikke det Moræus 

Hanssen ønsket seg. Dette var tross alt en av de verste filmene hun hadde sett. Saken 

stilnet hen, i påvente av neste. 

 

5.9 Debatten om nye teknologier 

 

I løpet av nittitallet har vi sett en lynrask teknologisk utvikling, en utvikling som vil spille 

en stor rolle i vår mediefremtid. En sammenheng mellom at datamaskiner stadig blir 

bedre og raskere, og en utbygging og utvikling av telenett og datanett, gjør at vi om få år 

kan overføre hele spillefilmer via internett. Det vil da oppstå store problemer med hensyn 

til forhåndskontroll. Noen mener at det vil bli fullstendig umulig å kontrollere hva folk 

kan hente ned fra internett til sine private hjem. Dette er en utvikling som 

Kulturdepartementet, politikere og Statens Filmtilsyn er meget klar over, de tar det i 

betraktning i forslaget til lovendringer.   

 

Man trenger ikke gå inn i fremtiden for å finne problemer angående nye teknologier, 

allerede da internett så dagens lys var kritikerne der. De uttrykte bekymring overfor hva 

barn og unge kunne finne på nettet. Spesielt pornografi og barnepornografi var gjenstand 

for debatt. I og med at det eksisterer et besittelsesforbud for barnepornografi i Norge, er 

det ikke tillatt å laste ned barnepornografiske bilder og lagre dem på enten harddisk, 

diskett eller andre digitale lagringsenheter, eller å trykke dem opp. Likevel er det omtrent 

umulig å overvåke hva de 1.4 millioner nordmennene (VG, 13.10.97) gjør på internett til 

enhver tid. Også den raske utviklingen av dataspill har bekymret kritikerne, spesielt 

dataspill med voldelige innslag, spill av typen «Doom», «Duke Nuke`em» og «Quake» er 

de som oftest blir nevnt, spill der det å drepe flest mulig motstandere er ett av 

hovedmålene.  

 

«PC-vold kan avle vold, voldelige dataspill kan fjerne 

barn og ungdoms hemninger mot å bruke vold i det 

virkelige liv.» (Aftenposten 13.11.95) 



 

Artikkelforfatteren mener at barn og unge ikke skjønner forskjellen på dataspill og 

virkelighet, de vil komme til å bruke vold i reelle situasjoner fordi de har utøvd vold i et 

dataspill. Forfatter Tor Edvin Dahl er ikke bekymret for barns spilldille, dataspill er moro 

og har overhodet ingen negativ virking på barn og unge, sier han. (Aftenposten, 5.5.95) 

 

Regjeringens handlingsplan mot vold i bildemediene og Kulturdepartementet ga i 1996 ut 

heftet «Foreldre, barn og data. En veiledning for foreldre og lærere», forfatter av heftet 

var Stein A. J. Møllerhaug. Heftet tar for seg mange spørsmål omkring kjøp, bruk og 

misbruk av datamaskiner, spill og internett. Møllerhaug er selv i databransjen og er svært 

positiv til datamaskiners plass i vårt samfunn. Han er noe nølende i fordømme voldelige 

dataspill: 

 

«De som forsvarer voldsspill sier at de får ut aggressjon, 

at spillene utspilles i en fantasivirkelighet som ikke har 

noen sammenheng med vår egen virkelighet. De sier at 

spillene er morsomme og spennende og at de ikke 

fremmer voldelig adferd. Kanskje har de rett. Men tør du 

satse på det?» («Foreldre, barn og data, s. 19) 

  

Dette spørsmålet er rettet til foreldre og lærere, det er bedre å være på den sikre siden enn 

å ta sjanser med barns sinn, ifølge Møllerhaug. Dette er alt han sier om voldelige 

dataspill. Resten av heftet er en gjennomgang av alle de positive sidene med datamaskiner 

og internett, men også de negative. Han sier også at det finnes mye porno på internett og 

den eneste formen for sensur foreldrene kan utøve er å gå gjennom alle filene på 

datamaskinen, noe som er svært tidkrevende. 

 

Det har vært mye debatt om hvorvidt dataspill skal kunne defineres som film, og hvordan 

de skal kunne bedømmes i følge norsk lovverk. Slik situasjonen er i dag har vi ikke noe 

lovverk som regulerer spill, likevel har det blitt innført rutiner som pålegger forhandlere å 

merke spillene med aldersgrense. Ofte har spillene aldersgrense direkte påtrykt fra 

produsentens side, men ikke alltid.  

 

Ikke bare skadevirkningene av spill-vold, og de moralske og etiske spørsmålene omkring 

pornografi og barnepornografi har opptatt avisene. VG skrev den 13. oktober 1997 på 

forsiden at «To av 10 blir SYKE av internett.» Videre skrives det at internett-brukere får 

problemer med angst, psykomotoriske forstyrrelser og tvangstanker. Dette kommer fra en 

italiensk undersøkelse av fenomenet. Når det kommer noe nytt, er det alltid noen som 

finner ut at det er skadelig. 

 

Debatten om nye teknologier overlapper det som kommer i et senere kapittel, og jeg 

velger å avslutte det her, for å komme mer tilbake til det i diskusjonen om lovendringer. 

 



 

 

 

5.10 Den generelle debatten 
 

De debattene jeg har skissert ovenfor er konkrete saker som har opptatt media og 

politikerne. Jeg har prøvd å avgrense sitatene og uttalelsene som angikk de konkrete 

sakene, men debatten har også gått uavhengig av disse. I aviser og blader kan man ofte 

lese artikler som ikke direkte angår disse sakene. De er ofte offentliggjort på omtrent 

samme tid som disse, og kan nok sies å være i kjølvannet av dem. Men de befatter seg 

ikke direkte med dem, men om problematikken omkring sensur og medievold generelt. 

 

Jeg vil begynne denne gjennomgangen med et sitat fra boka «Vårt dagligliv», en bok i 

serien «Mine første faktabøker». Den er opprinnelig japansk, men etterpå utrustet med en 

europeisk redaksjon for å tilrettelegge stoffet for våre forhold. 

 

«Spørsmål: Hvorfor skal vi ikke se så mye på fjernsyn?  

Svar: Det er ikke bra for øynene å se for mye på fjernsyn, 

og øynene skal vi ta godt vare på. Vi skal heller ikke tro 

at fjernsynet er så fantastisk at vi helt glemmer å leke, 

lese og finne på ting selv. Da blir vi sløve og lite 

oppfinnsomme. Det er mye bedre å være ute og leke enn 

å se på fjernsyn. Og det er viktig å få nok søvn. AV-

knappen er faktisk en ganske grei knapp.  

 

Spørsmål: Er det også galt å lese mange bøker?  

Svar: Lesing er ikke farlig for øynene om lyset er godt 

nok. (Når du leser en bok lager du dessuten bildene 

selv!). 

Til foreldrene: Fjernsynet er et fint medium hvis det 

brukes fornuftig, men ukritisk titting kan være både 

fysisk og psykisk ødeleggende. Pass på hva barna ser, og 

hvor mye de ser, og at de sitter på riktig avstand fra 

apparatet. Bli på forhånd enige om hva barna skal se. For 

mye fjernyns-titting passiviserer og kveler fantasien. Lek 

er sunnere, og lesing mer utviklende» («Vårt dagligliv», 

Gyldendal, 1990.) 

 

Det er utrolig hva man skulle lese på trykk. Dette er fra en faktabok som man bl.a. finner i 

mange av landets barnehager. Den kommer faktisk med påstanden at fjernsyn er skadelig 

for øynene og at fjernsynstitting kveler fantasien og gjør oss sløve. Det ripper opp i gamle 

myter om at lesing er mye bedre enn levende bilder. Det er ikke mange år siden man ble 

regnet som avviker og unnasluntrer hvis man leste bøker.  



 

Amerikaneren Michael Medved påstår i artikkelen «Hollywood`s Four Big Lies» at 

Hollywood bevisst lyver for det amerikanske folk. Denne artikkelen er gjengitt i boken 

«Screen Violence» fra 1996. Den første løgnen er: «Det finnes ingen bevis for at filmvold 

fører til vold i samfunnet.» Dette avviser Medved og sammenligner videovold med 

røykings sammenheng med lungekreft og sier at disse kan likestilles. Videre sier han at 

videovold er den største årsaken til aggresjon blant voksne såvel som barn i USA i dag. 

Han viser videre til epidemiolog Brando Centerwall, som har studert følgene av innføring 

av fjernsyn i forskjellige samfunn rundt omkring i verden. Han kommer frem til at vold på 

fjernsyn bidrar mer enn andre faktorer til å øke kriminalstatistikken. Han har regnet ut at 

uten fjernsyn ville det vært 10.000 færre drap i året i USA, 70.000 færre voldtekter og 

700.000 færre overfall.  

 

Videre beviser Medved at det er en sammenheng ved å påstå at reklamebransjen ikke ville 

brukt millioner av dollar på reklame hvis de ikke trodde at noen ville kjøpe produktene. 

Hvis folk blir påvirket til å kjøpe en bil, kan de like godt bli påvirket til å voldta, drepe 

eller mishandle andre mennesker. 

 

Den andre Hollywoodløgnen er: «Vi skaper ikke virkelighet, vi reflekterer verden slik den 

er.» Medved liker å teste denne hypotesen når han har forelesninger. Han ber da alle i 

publikum som har opplevd eller vært vitne til vold om å rette opp hånden, en sjelden gang 

kommer det opp en hånd. Etterpå spør han hvor mange som har sett en fiktiv 

voldshandling på fjernsyn eller film, da kommer alle hendene opp. Studier gjort ved The 

Annenberg School of Communications ved Universitetet i Pennsylvania indikerer at 

gjennomsnittlig 350 ulike karakterer dukker opp i forskjellige filmer og fjernsynsserier på 

en vanlig kveld i beste sendetid. Dette gjelder alle de store kabelselskapene til sammen. 

Av disse blir 7 myrdet hver kveld. Hvis dette reflekterer virkeligheten, ville hele USAs 

befolkning vært utryddet i løpet av femti dager. Det faktum at svært få hender kom opp 

når Medved spurte hvor mange som hadde opplevd eller vært vitne til vold, undergraver 

et annet argument brukt av sensurtilhengere. Medved er med på å bevise at volden i 

samfunnet ikke øker, noe som er et flittig brukt argument av andre aktører i debatten. 

 

Den tredje løgnen er: «Vi gir bare publikum det de vil ha.» Medved påstår at det 

amerikanske publikum egentlig ikke liker voldsfilm. Han ramser opp en rekke filmer som 

har vært på topp i USA, deriblant «Four weddings and a funeral», en film som ikke var 

blant de 10 mest sette i USA. Han peker videre på at ingen av disse er voldelige. Han 

nevner også «The Lion King» som angivelig skal ha ført til at den fjorten år gamle Imtiaz 

Ahmed begikk selvmord. Han hengte seg i et tre i hagen og etterlot seg et brev som lød 

slik: 

  

«I am going to die because I want to be a Lion King. 

Mom and Dad please put the Lion King film in my grave 

with me.» (Alexander Walker «Suffer the little children», 



fra boken «Screen Violence», 1996, s. 103) 

 

Hadde denne filmen vært en voldelig film og ikke en barnefilm, hadde pressen og 

Medveds likemenn vært ute og krevd den forbudt. Siden den bare er en uskyldig 

barnefilm, ble dette en sak som gikk forbi i all stillhet. Det er ikke logisk at den førte til 

selvmordet, den oppfyller ikke kravene i «common-sense» teorien som jeg gikk gjennom 

tidligere. 

 

Medved glemmer også systematisk å nevne alle voldelige filmer som har gjort det godt på 

kino. Blant andre filmer som ligger på topp 20 i perioden 1989-97 finner vi «Jurassic 

Park» på en soleklar førsteplass. Denne filmen inneholder spising av mennesker, trusler 

mot barn, oppdelte mennesker, avrevne armer osv. Videre nedover listen finner vi «Home 

Alone», «Terminator 2-Judgment Day», «True Lies», «Seven» osv, alle filmer med mye 

vold. (Empire, nr. 100, 1997)  

Den fjerde løgnen: «Hvis du ikke liker det kan du bare slå av.» Dette mener Medved er 

umulig å gjøre, fordi vi daglig blir bombardert med billedinntrykk fra film og fjernsyn, 

internett og andre kilder. Selv om man ikke går og ser filmen, blir den omtalt i aviser, 

blader, radio, fjernsyn osv. Selv små barn som er alt for unge til å se enkelte filmer vet alt 

om dem, hva de handler om, hvordan de sterke scenene er, til og med hvordan de slutter.  

 

«That`s why the statement that «if you don`t like it, you 

can just turn it off» makes as much sense as the assertion 

that «if you don`t like the smog, you can stop 

breathing.»» (Medved 1996, s. 31.) 

 

Hollywood lyver bevisst for å dekke over at de lager voldsfilm bare for pengene sin del. 

Medved er en ekstrem motstander av vold på film og fjernsyn. Han stoler ikke på at de 

amerikanske familiene klarer å passe på hva barna ser, og han er overbevist om at 

videovold gjør både voksne og barn aggressive og kriminelle, bare de blir utsatt for 

videovold lenge nok. Til tross for at han misliker voldsfilm er han ikke tilhenger av 

offentlig sensur. Han mener opplæring i skolene og holdningsendringer blant foreldre er 

veien å gå. Han prøver også å få filmselskapene til å produsere mer familievennlig 

underholdning. For han er ikke problemet nødvendigvis for mye vold på tv, men for mye 

tv. Folk bør vise holdningene sine overfor film- og kabelselskapene, og på den måten få 

bukt med volden og den overdrevne tv-tittingen. 

 

Michael Medved er en personlighet i USA, og hans uttalelser rammer for det meste det 

samfunnet han bor i. Likevel finner vi mange av de samme holdningene i Norge, i den 

norske debatten. Gjennom hele nittitallet kan vi lese en systematisk kritikk av voldelige 

filmer, og teorier om skadevirkningene av disse. Jeg skal gå gjennom det aktuelle 

materialet i tilnærmet kronologisk rekkefølge. Mesteparten vil likevel være fra de siste 

årene, fordi på begynnelsen av nittitallet dreide mesteparten av debatten seg om 

kampanjen mot vold på skjermen og mykpornodebatten, dette er saker jeg allerede har 



vært innom. 

 

I artikkelen «Hva skjer med barna? Skadevirkninger på barn og unge - Videovold i 

søkelyset» i Aftenposten den 9. mars 1994 stiller professor Gunnar Kvåle seg dette 

spørsmålet. Kvåle er negativ til voldsfilm og mener den voksende mengden av filmvold 

bør sees som et helseproblem. Han refererer til en rekke ikke navngitte artikler som alle 

peker i samme retning: 

 

«Grupper av barn og unge som så voldsinnslag, er 

sammenlignet med andre som fikk se film uten 

voldsinnslagene. De som hadde sett voldsinnslagene, 

viste kort tid etter mer aggressive tendenser overfor 

andre enn de som ikke hadde sett dem. Jo mer barn 

identifiserer seg med filmfigurene, desto sterkere er 

sammenhengen mellom TV vold og aggressivitet.» 

(Aftenposten, 9.3.94)  

 

Han er glad for ministrene Grete Faremo og Åse Kleveland sitt initiativ til å gå gjennom 

lovverket igjen. Han er også opptatt av at man skal gi informasjon om eventuelle 

skadevirkninger og opprette et «Voldskildringsråd», som de har i Sverige. Opplysning om 

skadevirkningene i kommunene vil føre til større forståelse for å redusere 

tilgjengeligheten. Han avviser alle argument om at dette dreier seg om ytringsfrihet: 

 

«Å vise spekulativ vold har intet med ytringsfrihet å 

gjøre. Videoindustriens økonomiske interesser kan ikke 

være avgjørende i en sak med store helsemessige 

konsekvenser for barn og unge.» (Aftenposten, 9.3.94) 

 

Også barneombud Trond Waage mener at voldsunderholdning kan skade ytringsfriheten 

heller enn å opprettholde den. (Dagbladet, 10.7.97) Professor Kvåle kommenterer også at 

filmer er lettere tilgjengelig på video enn kino, noe som mange andre også nevner. Denne 

kritikken av lovverket må nok sees som en av grunnene til at det er blitt endret. Kvåle 

avviser også katharsis-teorien, der folk som ser vold skal føle seg roligere og mindre 

aggressive etterpå. I bunn og grunn mener Kvåle at samfunnet vårt er blitt mye mer 

voldelig enn før, også film inneholder mer vold enn før. Vi blir på grunn av dette 

avstumpede, vi reagerer ikke på volden vi opplever lenger. Likefullt kan noen barn 

reagere så sterkt at de trenger behandling. Han ser også på det store bildet, og nevner 

sosiale faktorer som en viktig del for å forebygge ungdomskriminalitet. Innen han rekker 

å nevne arbeidsledighet, alkohol- og narkotikamisbruk, sosiale forskjeller som mulige 

årsaker, har han allerede brukt flere sider på å skjelle ut voldsvideoer og karakterisert 

disse som et helseproblem. Han sier ingenting om at han ønsker strengere sensur, han 

mener derimot at opplysning og informasjon er veien å gå. 

 



Eva Mannseth er ikke enig i dette. Hun har arbeidet som filmsakkyndig i Statens 

filmkontroll i 17 år, (1993) og skriver i en artikkel i Aftenposten den 5. desember 1993 at 

hun er oppgitt over mange folks tro på oppdragelse som løsning. Hennes artikkel er et 

svar på en artikkel som Per Haddal skrev i Aftenposten i anledning Bulger-saken. Han 

uttalte seg positivt om holdningsdannelse, noe som Mannseth reagerer sterkt på: 

 

«Personlig blir jeg nokså oppgitt over den manglende 

forståelse for hvem som ser voldsvideoer. De to 10-

åringene i England lever i et område preget av stor 

fattigdom og arbeidsløshet, skilsmisser, vold og 

omsorgssvikt overfor barn og unge. Det er usedvanlig 

elitisk å tro at denne gruppen ungdom, som er 

storforbrukere av videovold, gjennom f.eks. skolen skal 

få en annen holdning.» (Aftenposten, 5.12.93)  

 

Mannseth har også arbeidet som lærer. Hun ble sjokkert da hun så at unge (særlig gutter) i 

17-19 alderen, reagerte med latter på sterke scener der folk ble myrdet, pint, torturert osv. 

Hun uttaler at voldsfilmer av denne typen er helt forkastelig, og at de som produserer dem 

bør få klare signaler om hva som er over grensen.  

 

Mye av debatten dreier seg om barn, og den mulige skadevirkningen vold på skjermen 

kan ha. Svært mange uttaler seg kritisk til den økende volden, både i samfunnet og i 

media.  

 

«Det er kommet en del filmer i det siste som spekulerer i 

den mest groteske vold. En veldig betenkelig utvikling, 

sier Jorunn Hageli (SV) -Jeg tror dette er filmer som 

virker skadelig på oss alle, ikke bare barna.» (Vårt Land, 

25.8.97) 

 

Det typiske for slike innlegg er de vage formuleringene, «en del filmer i det siste.» Det er 

veldig vanskelig å vite når disse filmene kom, og ikke minst hvilke filmer det er snakk 

om. Inntrykket man får er at mange av de mest aktive voldsmotstandere bruker vage 

uttrykk, kanskje fordi de egentlig ikke innehar nok kunnskap om de filmene de uttaler seg 

om. Denne påstanden kan underbygges med det faktum at mange av dem uttaler til aviser 

at de verken har sett eller vil se det de kritiserer. (Eleonore Bjartveit og Trond-Viggo 

Torgersen er eksempel på det.) 

 

En av de største pådriverne i debatten var tidligere kulturminister Åse Kleveland. Hun 

uttalte seg negativt til voldsutviklingen ved flere anledninger: 

 

«En tredel av befolkningen vokser opp i hjem under 

stadig større påvirkning av elektronisk vold. Og uten god 



nok motvekt fra foresatte. Dette kan bli en viktig trussel 

mot hele samfunnet etter århundreskiftet, hevder 

kulturminister Åse Kleveland.» (VG, 10.10.95) 

 

Kleveland har her vært i et møte med sin britiske kollega Virginia Bottomley, og de to er 

enige om at den elektroniske volden må bekjempes. Hun mener at Norge aldri har tatt de 

elektroniske mediene alvorlig, det er viktig at man innfører de nødvendige reguleringer 

etterhvert som nye medier kommer. Hun innrømmer at det er umulig å stoppe 

elektroniske overføringer som internett, men likevel blir lovforslag innført der disse skal 

reguleres på samme måte som kinofilm, videofilm og tv-signaler. De innfører med andre 

ord en lov som de vet de ikke vil klare å håndheve. De to kulturministrene vil heller 

konsentrere seg om å nå frem til distributørene av de dårlige tilbudene, samt å påvirke 

foreldrene til bedre oppdragelse av sine barn. De hadde merket en holdningsendring i 

bransjen som de opplevde som gledelig. Produsentene av voldsunderholdning var blitt sitt 

ansvar mer bevisst.  

 

«Jeg er minst like klar over det som alle andre, at vi aldri 

klarer å stoppe tilgangen av voldsunderholdning. Men vi 

bør gjøre sterke anstrengelser for å stoppe utviklingen. 

2/3 av vårt samfunn lever i en positiv tilværelse med 

gode grunnholdninger. Den siste tredelen er en altfor stor 

minoritet med helt andre og ofte nedbrytende interesser.» 

(VG, 10.10.95) 

 

Kleveland er ikke nådig i sin kritikk av de som dyrker andre og alternative interesser, hun 

kaller dem «nedbrytende interesser.» Vi får ikke vite helt eksakt hvilke interesser det 

dreier seg om, men man kan bare anta at det er voldelige filmer, dataspill osv. hun 

snakker om. 

 

Åse Kleveland og Virginia Bottomley var enige om en ting: dette er et svært kompleks 

spørsmål uten enkle løsninger. Alle må være med å ta ansvar, men først og fremst 

bransjen og foreldrene. 

 

Kleveland sier en ting, og gjør en annen. Hun vil altså her gi ansvaret over til bransjen og 

foreldrene, men samtidig er hun med på å få frem et lovverk som sier det stikk motsatte: 

Bransjen og foreldrene er ikke i stand til å ta ansvar, derfor må staten gripe inn og 

regulere. Selv om hun sier at bransjen nå er mye flinkere enn før, så innfører hun 

strengere regler.  

 

Forskjellige undersøkelser blir også med jevne mellomrom referert til i avisene.  

 

«Mellom 10 og 20 prosent av volden i skolegårder og 

gater skyldes tv-vold, slår den svenske voldsforskeren 



Karl-Erik Rosengren fast» (NTB, 6.1.95) 

Tall av denne typen dukker opp av og til og de varierer fra gang til gang. Generell 

voldsstatistikk blir også ofte referert til, da ofte med en mulig årsak der videovold blir 

utpekt som syndebukken, som i sitater over.  

 

«Videovold og filmer av typen «Alene Hjemme» antas å 

ha vært den store inspirasjonskilden for en guttegjeng 

som sist helg monterte flere finurlige og livsfarlige feller 

i et hus på Lillehammer.» (NTB, 3.5.95) 

 

Slike sammenligninger kan man også lese, men det er sjelden debatten tar helt av av den 

grunn. I hvertfall ikke i like stor grad som i Bulger-saken. Slike artikler blir som oftest 

stående alene. 

 

Største delen av debatten tar som sagt for seg de mulige skadevirkningene på barn. Rudolf 

Becker ved Pedagogisk Psykologisk Rådgivningskontor for Kongsberg og omegn uttalte 

til tidsskriftet Familie og Barn: 

 

«...de (barna) blir kanskje ikke kriminelle, men deres evne til å 

tolke virkeligheten vil bli innskrenket og 

kommunikasjonsevnen vil bli lidende.» (Foreldre og barn, nr 

6. 1992, s. 86) 

 

Becker tar her i bruk store ord, dette sitatet rommer mange av de meningene som går 

igjen i debatten. Videre trekker han frem dataspill som årsak til at barn og unge blir 

aggressive. Artikkelen begynner med å trekke sammenheng mellom slåssing i 

skolegården og i barnehagen, og vold på film, tv og dataskjermen. Mange artikler og 

utklipp er formet på denne måten, der artikkelforfatterne greier ut om vold i samfunnet, 

for så å sammenligne med vold i media.  

 

Det som preger mange av artiklene er en manglende genre-forståelse. Det finnes 

subkulturer i samfunnet, som dyrker spesielle filmer. Ofte svært voldelige filmer som er 

forbudt. Disse subkulturene dyrker dette som en hobby, og ser ikke på seg selv som en 

kultur som dyrker noe nedbrytende. De blir omtalt som om de har store fritidsproblemer 

fordi de sitter og ser voldsvideoer halve natten (Aftenposten, 1.4.87), de føler selv at de 

bare dyrker sine egne interesser og vil ha lov til å gjøre det uten innblanding. (Sjögren 

1994) 

 

Parallelt med denne kritikken av voldsfilm finner vi en annen synsvinkel: den motsatte. I 

1992 uttalte sjefen for den svenske filmkontrollen Gunnilla Arnbäck, at filmsensuren for 

voksne burde fjernes. (Aftenposten, 16.9.92) Det finnes ingen gode argumenter for å 

opprettholde voksenfilmsensuren, mener hun. Dette synet deler også voldsforsker Bengt 

Morten Jacobsen i artikkelen «Videovold ikke skadelig.»  



 

«Det er tøv å hevde at påvirkning fra videovold får folk 

til å begå drap og brutale overfall.» (NTB, 26.4.95) 

 

Denne avvisende slutningen trakk Jacobsen etter et femårig forskningsprosjekt som het 

«Videovold og ungdom.» Han påviser at det ikke er sammenheng mellom utøvelse av 

vold, og påvirkning av videovold.  

 

«Videovold kan være den siste og utløsende faktor, men 

aldri direkte faktor til at en person begår et drap eller en 

voldshandling.» (NTB, 26.4.94) 

 

Jacobsen er svært kritisk til norske mediers synsing og overdramatisering når de skriver 

om videovoldens påvirkningskraft. Etter hans oppfatning er amerikanske og engelske 

undersøkelser ubrukelige når de blir overført til vårt samfunn. Både fordi det norske og de 

utenlandske samfunnene er svært forskjellige, og fordi spesielt de amerikanske 

undersøkelsene er sensasjonspreget.  

 

Jacobsens undersøkelse gikk ut på å ha et tett forhold til sju gutter i alderen 15-18 år. De 

så mange voldsfilmer sammen, og diskuterte dem etterpå. Alle ungdommene hadde en 

vanskelig bakgrunn og alle konsumerte mer videofilm enn gjennomsnittet. 

 

«Vi jobbet tett sammen i flere måneder. Etter å ha sett 

filmene, diskuterte gruppen sammen og jeg stilte 

spørsmål. Verken muntlig eller fysisk kan guttene sies å 

være mer utagerende eller voldelige enn vanlig.» (NTB, 

16.4.94) 

 

Det kan stilles store spørsmålstegn ved troverdigheten til denne undersøkelsen. Disse 

guttene så filmene sammen med forskeren, og diskuterte dem i en ryddig debatt etterpå. 

Undersøkelsen sier ingenting om hvordan guttegjenger som ikke har en forsker med seg 

reagerer, eller hvordan barn som ser videovold alene vil reagere. Jacobsen trekker bastant 

og arrogant slutningen at det er «tøv» å hevde at videovold påvirker folk, noe som han 

slett ikke beviser, ihvertfall ikke i denne avisartikkelen.  

 

Jacobsen er naturlig nok ikke tilhenger av sensur, også han mener holdningsskapende 

arbeid er viktigere. Hvorfor han ønsker det når han mener det er «tøv» at videovold kan 

føre til virkelige drap, er ikke helt klarlagt. Han vil også ha et obligatorisk mediefag inn i 

skolen slik at barn så tidlig så mulig kan lære skillet mellom fiksjon og virkelighet. 

 

Barnepsykolog Magne Raundalen er også kritisk til medias spekulasjoner omkring 

videovoldens virkning. I en artikkel med navnet «Tv skaper harmoniske barn» hevder han 

at barns adferd bedres betraktelig av tv-titting. Dette baserer han på en ny og 



oppsiktsvekkende rapport av professor Tony Charlton ved Economic & Social Research 

Council. Han påstår at erting, slåssing og plaging blant barn minket etter at de fikk tilgang 

på tv. Barna begynte lettere å diskutere etiske og moralske spørsmål på bakgrunn av det 

de hadde sett. 

 

«Barn som ser mye på tegnefilm, komiserie og 

såpeoperaer blir i bedre humør, og deres adferd bedres 

betraktelig av det, sier Raundalen. Han mener at heller 

ikke ungdom tar særlig skade av å se på tv, og peker på 

at det er særlig ungdomsmiljøene som gjør gutter 

aggressive.» (NTB, 20.8.97) 

 

Undersøkelsen tar utgangspunkt i den engelske kolonien St. Helena, hvor innbyggerne 

fikk tilbud om britiske tv-programmer først i 1995.  

Raundalen mener at sammenhengen mellom tv og vold er en myte. Da tv kom ble det 

registrert en kraftig økning i voldsadferd i samfunnet. «Men dette er ikke vitenskapelig 

bevist,» sier han. Skadevirkningene er sterkt overdrevet, han ønsker ikke å ufarliggjøre 

mediet av den grunn. 

 

«Det er helt åpenbart at aggressive barn velger 

voldspreget tv. Den forskning vi har, trekker ut 

risikogrupper som får en kortere vei fra impuls til 

handling, fordi kontrollen er blitt svekket av det de har 

sett på tv.» (NTB, 20.8.97)  

 

Det Raundalen til slutt kommer frem til er at utsatte grupper kan bli påvirket til å utøve 

vold, som en direkte eller indirekte følge av det de har sett. Dette er det samme resultat 

som mange andre forskere har kommet frem til, forskjellen er at de i utgangspunktet 

mener at videovold er farlig. 

 

Foreløpig siste uttalelse i debatten var i Aftenposten den 12. september 1997 der 

medielektor ved Høgskolen i Hedmark, Mona Pedersen, uttaler at hun har problemer med 

å forstå voksenfilmsensurens plass så lenge vi har en 18-årsgrense. Hun mener at 

straffeloven er tilstrekkelig for å ramme barnepornografi og ikke-fiktiv vold, det er ikke 

nødvendig med en egen forbudsparagraf i film- og videoloven. Det strider mot 

demokratiet og folks rettsfølelse, sier Pedersen.  

 

Mona Pedersen er en av noen svært få som har uttalt dette. De som forsvarer forbudte 

filmer med å si at det strider mot demokratiet og ytringsfriheten er ikke mange. Professor 

Kvåle mener til og med det motsatte. Medieforsker Kathrine Skretting uttrykte det slik: 

 

«I et moderne, demokratisk vestlig samfunn som det 

norske, er det oppsiktsvekkende få som protesterer på at 



filmer må godkjennes av en sensurinstans før de vises.» 

(Dagbladet, 14.9.96) 

  

Hvorfor folk ikke protesterer mer er ikke godt å si, men den hysteriske videovold debatten 

kan være noe av årsaken. En debatt som til tider sporer av i usakligheter og oversynsing, 

noe som gjelder i begge leirer. 

 

Det mest balanserte og etter min mening beste innlegget i debatten er heftet «Medievold. 

Fakta og forskning. Meninger og myter,» skrevet av Anne Hoff på oppdrag fra det Norske 

Filminstituttet. 

 

«Et tilbud til alle dem som er lei av avisoppslag som 

sprer enkle myter, men som samtidig nærer en stigende 

uro ved tanken på hva vold i bildemediene kan gjøre med 

barna våre.» (Aftenposten, 22.6.95) 

 

Dette skriver Aftenposten om heftet, som er et godt gjennomarbeidet og gjennomtenkt 

hefte. Anne Hoff trekker historiske tråder tilbake til gammel tid for å finne 

voldsfascinasjon også der. Hun utforsker menneskets lyst til å oppleve det skrekkelige, og 

gjennomgår fiksjonsvoldens historie på en god måte. Hun ser på lovverket og 

Filmtilsynets arbeid, hun er innom effektforskningen, og ser på hvilke eventuelle 

skadevirkninger barn og unge kan få. Heftet er et balansert og nøytralt dokument i en 

ellers så partisk debatt. Hun prøver ikke å finne enkle svar, hun vil heller stille vanskelige 

spørsmål. Det virker som hun forsøker å si at det er bedre å la spørsmålene henge i luften, 

enn å trekke forhastede slutninger. Derifra skal den fornuftige og konstruktive debatten 

springe ut. 

 

Mye av debatten tar for seg skadevirkningene, og spekulering i hvorvidt enkeltfilmer har 

hatt innflytelse på reelle kriminelle handlinger. Unntaket fra dette finner vi i de norske 

filmtidsskriftene. Der kan man oppleve svært gode og gjennomtenkte debattinnlegg om 

temaet. Jeg har tidligere vært innom flere artikler fra tidsskiftene Film&Kino og Z. Det er 

en debattserie som jeg ikke har nevnt, den omhandlet filmen «Pulp Fiction.» Debatten 

begynte med redaktør Kalle Løchens anmeldelse av filmen i Film&Kino nr. 5 1994, der 

han var svært så imponert over filmen. Anmeldelsen kan ikke kalles annet en grenseløst 

skryt over filmens kvaliteter. I neste nummer av Film&Kino skriver Knut Fougner et 

svært kritisk debattinnlegg, som et svar på Løchens nesegruse beundring for filmen, og 

mener Løchen ikke et øyeblikk kommer innpå hva filmen egentlig handler om. Hva den 

sier oss, hvilke holdninger, og hvilket budskap den ønsker å formidle. Han trekker 

parallellen mellom virkelig vold og fiktiv vold. Han påstår ikke at det er sammenheng, 

men han mener at filmer som «Pulp Fiction» er med på å avstumpe oss litt etter litt. Har 

vi behov for to og en halv times voldsforherligelse, spør Fougner, og undres over hvilket 

behov en slik film dekker. Om vi som mennesker trenger slikt. Han fokuserer på at filmen 

er svært voldelig, og kaller den en bloddryppende historie. I neste nummer av Film&Kino 



svarer Tom-Erik Kolåsæter på dette. Han mener at filmer ikke nødvendigvis må formidle 

noe budskap, man må ikke alltid få dypere innsikt og et rikere liv av å gå på kino. Av og 

til er det godt nok å bli underholdt i noen timer. Han sammenligner Fougners 

argumentasjon med svært konservative amerikanske kongressmedlemmer i deres jakt på 

djeveldyrkende rockemusikere. I bunn og grunn har vi ikke behov for filmen, eller 

kunsten i seg selv. Man kan ikke ta denne debatten hver gang det kommer en film man 

ikke liker, mener Kolåsæter.  

 

«Pulp Fiction» gikk ikke uten omtale i norske aviser heller. Norsk presse var raskt ute 

med å bringe nyheten om at en amerikansk voldsorgie hadde vunnet gullpalmen i Cannes. 

Det var hele tiden volden som ble fokusert på. Jeg så gjennom filmen og telte antall 

voldshandlinger: Filmen inneholder 8 drap (7 blir skutt, 1 blir drept med sverd), hvor 2 av 

dem er det samme fra to forskjellige vinkler to forskjellige steder i filmen. Videre 

inneholder den: 1 påkjøring, 1 kvinne blir skutt, 1 slåsskamp, 1 nedslåing med 

etterfølgende besvimelse, 1 mann skutt i skrittet og til slutt et ran av en kafé der gjestene 

blir truet, men ingen blir drept. Dette høres kanskje mye ut når det blir listet opp slik, men 

sammenlignet med f.eks. «Robocop» (31 drap) og «Die Hard» (18 døde) er det ikke mye. 

Man kan også sammenligne med en hvilken som helst politiserie på TV2 eller TVNorge 

og finne en langt hyppigere voldsfrekvens der, det bare på en knapp time. «Pulp Fiction» 

er to og halv time lang. Resten av filmen er mye prating, mye humor og mer prating. Jeg 

er egentlig sterkt i tvil om filmen i det hele tatt kommer inn i genren action, noe som den 

ble omtalt som.  

 

Hvis den inneholder lite vold, hvorfor er volden da blitt så mye omtalt? Mesteparten av 

volden i filmen er svært nedtonet, det er ikke sterke voldsscener det er snakk om. Det er 

snarere det vi ikke ser som er sterkt, med ett unntak. En scene der en av filmens 

hovedpersoner ved et uhell skyter en annen i hodet, med det resultat at bilen blir fylt med 

hjernemasse, blod og små biter av kranium. Noe som må rengjøres og vaskes. Dette blir 

gjort til underholdning, humor og latter. De to hissige leiemorderne må vaske bilen og 

skifte klær for å komme seg trygt tilbake til mafiabossen sin uten å bli arrestert med 

hjernemasse over hele seg. Det er denne holdningen til volden som blir diskutert. 

Manusforfatter og regissør Quentin Tarantino har blitt geniforklart for sin fremragende 

dialog og sin innovative måte å bygge opp filmene sine på. Samtidig blir han sterkt 

kritisert for å ha et løssluppent forhold til bruk av vold. Han forsvarer seg med å si at for 

han er volden bare ett element av mange, som han kan bruke når han lager film. Å si at en 

ikke liker vold er å si at man ikke liker dans, liker man ikke dans så ser man ikke 

dansefilmer. Han forsvarer seg med at han ikke liker vold i virkeligheten, bare på film, 

derfor lager han filmer med vold. De to tingene kan ikke sammenlignes.  

 

Dette kan sees på som en lettvint måte å avvise et vanskelig problem på. Det er helt 

legitimt å stille spørsmål ved moralen til sekvenser av dem vi finner i «Pulp Fiction.» 

Men man må være forsiktig, og ikke bli fordømmende, selv om filmen inneholder 

elementer man ikke liker. Dette er noe av problemet i denne debatten. Motstanderne av 



filmsensur er svært fordømmende og ofte på jakt etter syndebukker, på lik linje med 

motstandere av videovold. I artikkelen «Filmen og forbudet» er Geir Steinar Knutsvik 

svært rask å utpeke Statens Filmtilsyn som syndebukk: 

 

«Filmkunst på høyt nivå ble med andre ord destruert av 

de norske filmformynderer.» (Z, nr. 1, 1997) 

 

Dette sier han om klippingen av filmen «Psycho.» Han sier videre at filmsensurens 

historie både i Norge og i utlandet er preget av latterlighet og inkonsekvens. Han liker 

ikke tanken på at voksne mennesker ikke skal få lov til å bestemme hva de vil se. Han 

mener det er på høy tid å forlate tankegangen med forhåndssensur og overlate ansvaret til 

enkeltindividet. Denne artikkelen er svært fordømmende. Den kommer trekkende med 

argumenter fra krigstiden og 60-tallet, som om disse avgjørelsene er noe Filmtilsynet 

fortsatt står ved. Som sagt utnevner han Filmtilsynet til den store Fienden.  

 

Trygve Panhoff i Filmtilsynet svarer på denne artikkelen i neste nummer av tidsskriftet Z, 

i artikkelen «Hva er filmsensur?», men kommer egentlig ikke med noe entydig svar. Han 

kritiserer Knutsviks artikkel, og kaller hans ironisering over tidligere sensuravgjørelser 

for «lettvinte». Panhoff leverer en gjennomgang av Filmtilsynets arbeidsmetoder og 

praksis, og gir noen betraktninger omkring sensur: 

 

«Med god grunn kan det hevdes at voksne mennesker i et 

demokrati selv bør kunne bestemme hva de vil se.» (Z, 

nr. 2, 1997) 

 

Hvordan skal dette tolkes? Panhoff sier ikke mer om dette i artikkelen. Skal dette da 

tolkes dithen at han er motstander av det lovverket han forvalter, eller vil han bare få 

debatten på dagsorden? Uansett virker det som om Filmtilsynet ikke egentlig er den 

virkelige fienden for mennesker som Knutsvik. Den egentlige fienden er lovverket. 

Filmtilsynet gjør sitt beste for å forvalte dette lovverket, det er ikke de som har laget det.  

 

Filmtilsynet har ved flere anledninger vist seg å verne mer om filmen enn mange andre, 

f.eks. i «Natural Born Killers»-saken der presset fra media fikk dem til å endre syn. Mona 

Pedersen skriver i artikkelen «Filmen og forbudet atter en gang» at 

liberaliseringsprosessen som har foregått i Filmtilsynet ikke skyldes en mer liberal 

holdning til f.eks. filmvold og spørsmål om filmens påvirkningskraft ute i samfunnet. Det 

har mer med å gjøre at kollegiet nå er sammensatt av folk som tar mediet svært alvorlig. 

(Z, nr.3, 1997) 

 

Statens Filmtilsyn selv, har også vært aktive deltagere i debatten, i bl.a. «Natural Born 

Killers»-, «Schindler`s List»-, mykporno- og «Nekromantik»-saken. Den foreløpig siste 

artikkelen fra dem finner vi i Film&Kino nr. 6 1997 der Tom Løland og Martin Borgnes i 

Filmtilsynet blir intervjuet i artikkelen «Slik er Filmtilsynets nye profil.» Her blir deres 



nye arbeidssituasjon beskrevet. Ord som «forbud» og «pålegg» skal byttes ut med 

«informasjon» og «rådgivning», sier Tom Løland, direktør i Filmtilsynet. De skal bli mer 

åpne, og publikum skal få mer innsyn i hva de driver med. 

 

«Dessuten sitter Filmtilsynet på et enormt 

kunnskapsregister, tilføyer Borgnes. -All mulig 

informasjon er registrert for alle filmer som har vært vist 

i Norge siden 1913. Cirka 12.000 titler i filmregisteret. 

Hele 80.000 i videogramregisteret. Denne kunnskapen 

bør nå formidles via internett.» (Film&Kino, nr. 6, 1997) 

 

Dette er en oppløftende lovnad, og det blir svært interessant og følge med om dette blir en 

realitet. Løland avslutter med å si, at han håper Norge snart får et felles lovverk for film, 

video og alle mulige andre medier som formidler levende bilder. Filmtilsynet skal tilpasse 

seg det nye teknologisamfunnet og har økt sin bemanning kraftig. Dette har de gjort i alle 

avdelinger. Dette vil føre til en mer effektiv kontroll av både videomarkedet, 

kinomarkedet og de nye teknologier. De er klar over de enorme vanskeligheter de kan 

komme til å støte på, og har derfor valgt å legge seg på en mildere linje, med ord som 

«rådgivning» og «informasjon» i stedenfor «forbud» og «pålegg.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DRØFTING AV ARGUMENTENE 

 

6.1 Beskyttelses argumentet 



 

Det har gjennom hele filmsensurhistorien blitt hevdet at beskyttelsen av barn og unge har 

vært hovedargumentet for å innføre og beholde en streng sensur i Norge. Også i 

avisdebatten på 1990-tallet blir dette argumentet satt høyt. Har egentlig lovgivningen i 

Norge beskyttet barna? Går man gjennom lovverket på den følgende måten blir svaret et 

klart nei. 

 

Tidligere i oppgaven har jeg referert til lovverket, og hvordan det har vært i utvikling. 

Kinoloven av 1913 gjorde et forsøk på å beskytte barn og unge. Alle filmer måtte 

sensureres som om det skulle være barn til stede, dette skapte som tidligere nevnt store 

problemer for Filmkontrollen. Da aldersgrensene ble innført fikk man et mer nyansert 

forhold, og det ble teoretisk mulig å beskytte barna mot sterke scener. 

 

Denne beskyttelsen var nok rimelig effektiv fram til begynnelsen av 1980-tallet, da vi så 

parabol- og videorevolusjonen. Staten hadde god kontroll på hva barn fikk se av sterke 

filmer i den tiden da kinoen var det eneste stedet man fikk se film. Da fjernsynet kom til 

Norge fikk vi andre problemer, Evensmo uttrykker i boka «Vold i filmene» fra 1968 at 

detektiv serier på fjernsyn også inneholdt mye vold, ikke bare filmer ment for 

kinovisning. Han påpeker at det ble praktisert en utstrakt sensur i form av klipping også 

hos NRK, som var enehersker på denne tiden. Debatten på 60-tallet nærmet seg slutten, 

foreningen FRI FILM var ikke opptatt av amerikanske tv-seriers skjebne, de var opptatt 

av kunstnerisk verdifull film, og tv-sensuren ble ikke viet oppmerksomhet. Det er ikke 

mye litteratur om dette emnet, jeg må bare gå ut fra at barn og unges tv titting var et 

problem for foreldre også da.  

 

Selv om det var begrenset hva som var tilgjengelig for barn og unge i perioden fra vi fikk 

aldersgrenser til videorevolusjonen kom, var nok ikke epoken problemfri. Evensmos bok 

nevner bl.a. «voldsåret» 1968, som et spesielt voldelig år på kino. Jeg sier ikke at det ikke 

var debattert og diskutert filmvold før 1980, men problemet og debatten må sies å ha 

antatt mye større proporsjoner da. 

 

På 80- og 90-tallet tror jeg ikke lovverket var brukbart som beskyttelse. Videomarkedet 

var ikke underlagt forhåndskontroll, det var heller ikke fjernsynsmarkedet. Det er blitt 

foreslått i det nye lovendrings forslaget at like normer skal gjelde for alle 

videreformidlere av levende bilder, men dette er 17 år etter at tv- og videomarkedet 

blomstret opp i Norge. Hvis kritikerne har rett i sine antagelser omkring sammenhengen 

mellom virkelig vold og medievold, er flere generasjoner av barn og unge ødelagt til 

sinns. Det var fullt mulig for en film å bli forbudt på kino, for å senere bli vist uklippet på 

fjernsyn. Dette gjelder bl.a. filmene «Highlander II-The Quikening» og «MadMax2», 

begge disse visningene ble klaget inn til Statens Medieforvaltning og de aktuelle TV-

kanalene fikk påtale (henholdsvis TVNorge og TV2), men da var allerede skaden skjedd. 

TV3 ble også anmeldt for å ha vist den totalforbudte «Dead and Buried» den 27. januar 

1995, de henviser til at filmen er tillatt i England, som er det landet de sender fra. Disse 



visningene og etterfølgende klager kan sees som indirekte årsaker til innskjerpingen i 

lovverket. Argumentet er at videobransjen er såpass stueren og ryddig at de ikke trenger 

forhåndskontroll, sannheten er at Filmtilsynet ikke fysisk vil være i stand til å 

forhåndskontrollere alle videofilmer og tv-sendinger. Dette er nok mer eller mindre sant, 

men ikke så sant at Staten ikke burde kreve obligatorisk forhåndskontroll.  

 

«Kontrollen er merkelig nok best der den trengs minst, 

nemlig på kino.» (Aftenposten 17.1.96)  

 

Dette skriver forsker ved Politihøgskolen Arnt Maasø. Denne påstanden er ikke vanskelig 

å bevise. I Norge har vi kommunale kinoer som drives under svært regulerte forhold, det 

er ikke enkelt å «snike» seg inn på filmer man er for små til å se. På video derimot kan 

mindreårige få leie video de ikke er gamle nok til å se. Mange foreldre inngår avtaler med 

videobutikken om at barna har lov til å leie voksenfilmer. Dette vil komme til å bli ulovlig 

med den nye lovendringen. Mindreårige kan uten problemer få myndige personer til å leie 

eller kjøpe filmer til dem. Dette går ikke an på kino.  

 

Påstanden om at videobransjen er «stueren» bør av kinoene taes som en alvorlig 

fornærmelse. Det samme problemet gjelder også tv-programmer. Det er utarbeidet forslag 

om et «vannskille» der voldelige tv-innslag ikke skal bli vist før etter et visst tidspunkt på 

kvelden, men det hjelper lite når det blir vist egenreklame for «The X-files» klokken fem 

på ettermiddagen. Prosjekt Vannskille har gjort undersøkelser på dette: 

 

«I løpet av ti dager i september ble det dokumentert til 

sammen 21 slike overtramp i NRK1, NRK TO, TV2, 

TV3 og TVNorge, viser en undersøkelse. Av de 21 

tilfellene var 13 forhåndsreklame for senere sendinger 

eller reklame for kjøpevideoer og filmer som går på kino. 

TV3 var syndebukken i hele 10 saker, viser 

undersøkelsen som er gjort av Prosjekt Vannskille.» 

(Stavanger Aftenblad, 10.11.97) 

 

TV3 sier de skal se på reglene sine igjen, men påpeker at de var mindre flinke før og at 

situasjonen er blitt mye bedre bare på noen få år. Det er TV3 som har satt ned et «ekspert-

panel» og kommet frem til at det ikke eksisterer noen sammenheng mellom virkelig vold 

og fiktiv vold. De sender sine sendinger fra England og er ikke under noen 

omstendigheter forpliktet til å følge norsk lov på dette området, likevel tar de 

henvendelsene fra Prosjekt Vannskille alvorlig og lover å følge opp. 

 

Mange barn har egne tv-apparater på rommet og kan dermed se det de vil. Barn ned i 

barnehagealder skryter av å ha sett serier ment for voksne sent på kvelden. I boken «Ill 

effects» fra 1997, finner vi David Buckinghams artikkel «Electronic child abuse? 

Rethinking the media`s effects on children», der han intervjuet barn ned i seksårsalderen 



som hadde sett minst en av «Nightmare on Elm Street»-filmene. Det blir en slags 

manndomsprøve, både det å tåle å se skumle filmer og serier, men også en prøve i det å 

lure foreldrene. Kan man si at lovverket som har vært gjeldende de siste 17 årene har 

beskyttet barn og unge? Nei, det tror jeg ikke. Barn og unge får stort sett tak i det de har 

lyst til å se, sensur og forbud virker bare enda mer pirrende på nysgjerrigheten. Loven har 

beskyttet barn mot å se vold på kino, men det er der beskyttelsen trengs minst.  

 

6.2 Volden i samfunnet øker 

 

Mange av disse innleggene inneholder påstander man kan  kalle myter. De har blitt påstått 

så mange ganger over lang tid, at de er blitt antatt å være sannhet. Jeg skal gå gjennom de 

forskjellige påstandene og prøve å vise at de stort sett er medieskapte holdninger. I 

handlingsplanen lyser Regjeringen sin forutinntatte holdning gjennom, det første 

kapittelet heter «Økende voldstendenser i Norge». Allerede her viser forfatterne sin 

holdning: Det er en sammenheng mellom vold i media og vold i samfunnet. Det blir nevnt 

forskjellig forskning som er gjort i senere tid, men ingen referanser blir gitt, og det er 

ingenting som tyder på at det er noe nytt i disse undersøkelsene. «Antisosiale 

fjernsynsprogram fører til antisosial adferd og vise versa.» Hva nå det skal bety. De 

referer til undersøkelser der barns adferd blir endret og barn blir rastløse, aggressive og 

ukonsentrerte, uten å nevne at dette kan ha andre årsaker som f.eks. dårlig inneklima, 

dårlige lærere, manglende foreldreengasjement, økte fritidsaktiviteter (sport, korps, teater 

osv.) Guri Rønning skriver i sin artikkel «Forstemmende handlingsplan»: 

 

«Vi skriver mars 1995, og regjeringen legger fram sin 

handlingsplan mot vold i bildemediene. Ved 

gjennomlesing av den får man en forstemmende følelse 

av at man like godt kunne ha datert meldinga mars 1913, 

for lenger i sin holdning til billedmedie-politikk er 

dagens politikere og byråkrater ikke kommet.» (Z, nr. 2, 

1995) 

 

Hun er trist over den gjennomførte negative holdningen til billedmedier som gjenspeiles i 

handlingsplanen, og hun stiller seg spørrende til hvorfor dette dokumentet i det hele tatt er 

skrevet. Tove Sivertsen i Filmtilsynet har uttalt at hele handlingsplanen bærer preg av 

mediepanikk.  

 

Det påstås at volden i samfunnet øker. Dette er en påstand som er vanskelig å bevise, den 

er også vanskelig å motbevise. Mitt utgangspunkt er avisene, og det er ikke lett å finne 

beviser for hverken det ene eller det andre. De skriver begge deler, den ene uken øker 

volden, den neste minker den. Det finnes statistikker som viser begge deler. Når 

statistikken viser at volden går nedover, blir det gjerne fulgt med en uttalelse om at dette 

ikke nødvendigvis er en positiv utvikling, og at tallene kan være tilfeldige. Når 

statistikken går oppover kan man høre at politi og legevakt uttaler at volden minker. 



 

Det finnes statistikker som viser at volden minker, men blir mer rå og brutal. 

Undersøkelser har vist at spesielt kvinner og eldre er redde for å gå ut, mens statistikker 

viser at det er disse gruppene som har minst sjanse for å bli utsatt for vold ute. Den 

tryggeste plassen for kvinner er faktisk ute, fordi det er i hjemmet de oftest blir utsatt for 

vold. Volden mot eldre er heller ikke hyppig nok til at det skulle tilsi at eldre ikke våger 

seg ut i frykt for å bli slått ned. Hver gang det skjer en voldshandling rettet mot grupper 

som vanligvis ikke blir utsatt for vold, f.eks. eldre eller barn, blir det slått opp i media i en 

slik skala at en skulle tro dette var noe som hendte hele tiden. Hadde det virkelig hendt så 

ofte som det virker, hadde ikke mediene vist samme interesse. Avisene spekulerer i det 

som hender nært oss, at det faktisk skjer vold i vårt samfunn og at DU kan bli utsatt for 

det. Om en buss eksploderer i Kina og 30 skolebarn omkommer i et flammehav er det 

ikke sikkert det blir viet store plassen. Nettopp fordi det er for langt unna, det er vanskelig 

for norske innbyggere å identifisere seg med ofrene. Blir en eldre dame slått ned og noen 

stjeler pensjonen hennes er alle mediene på plass og referer, ofte flere dager i strekk. Det 

er jo klart at slike saker skal refereres, men de skaper en unødig stor frykt i samfunnet. 

Den mest vanlige volden er menn som utøver vold mot menn. Denne volden blir  kalt 

«restaurant vold» eller «drosjekø vold» og er sammen med hjemmevold den største 

voldsgruppen i Norge i dag. Det er ikke ofte du ser den i nyhetene, den er for vanlig og 

ikke spennende som nyhet lenger. Derfor er også voldsfrykten hos menn mindre enn hos 

kvinner. Det blir sjelden nevnt hvor mange av disse voldshandlingene som blir utført 

under alkoholpåvirkning. 

 

Grunnen til at jeg refererer dette er at det har blitt oversett i debatten. Det er kun 

sammenhengen mellom vold og medievold som blir belyst, og ikke alle de andre 

faktorene. Både det nye høringsnotatet og handlingsplanen påstår at det eksisterer en øke 

av volden i samfunnet, men klarer ikke å bevise det. Med alt det forarbeidet til grunn og 

all ønskelig statistikk tilgjengelig skulle man tro at dette er noe de skulle kunne klare å 

gjøre. Ingen bevis blir gitt. Hovedsakelig fordi sammenhengen mellom vold og medievold 

er en sammenheng som blir tatt for gitt, det er derfor vi har en sensurlovgivning. Kanskje 

fordi det ikke lar seg bevise. Mitt utgangspunkt er aviser og tidsskrifters artikler om 

temaet, det er svært vanskelig å finne beviser for noe som helst i disse, hovedsakelig fordi 

avisene motsier hverandre.    

 

Et annet spørsmål man kan stille seg er hvilke tidsepoker man sammenligner med. Hvis 

man skal sammenligne med tiden før filmen kom, må det bli før 1896. Var det mindre 

vold i samfunnet i tiden før filmens fødsel? Eller perioden før videorevolusjonen? Eller 

skal man sammenligne med 1940? Hvis man sammenligner med middelalderen vil man 

finne denne tiden adskillig mer voldelig. Eller man kan sammenligne med førmoderne 

samfunn som var ekstremt voldelige. Dette blir ikke gjort, det blir bare sagt at volden 

stiger. Skal man påstå slikt er man nødt til å være konsekvente. Det norske samfunnet er 

svært sivilisert og trygt, men det er klart at det alltid vil eksistere vold, den er umulig å bli 

kvitt. Hele vår menneskelige eksistens er basert på vold. Hele vår historie er preget av 



kriger og folkeforfølgelser, noe som fremdeles pågår. Å påstå i et offentlig dokument at 

volden i samfunnet skyldes volden i media er lettvint. Det finnes mange faktorer som ikke 

blir tatt med, fordi det å angripe videovold er enkelt. Videovold er ikke noe som blir 

produsert i Norge, det kan ikke sees som et resultat av noens politikk og det har blitt en 

allmenn oppfatning at videovold fører til samfunnsvold. Derfor virker det som om noe 

blir gjort når man innfører en streng sensur.  

 

«Så lenge det er nok vold til å fylle tabloidforsidene 

daglig, er det fortsatt mulig å opprettholde illusjonen om 

at vi lever i en spesielt voldelig tid.» (Jon Iversen, 

Sinnets Helse, nr. 4, 1996) 

 

Dette er en sterk påstand mot norske aviser, men den blir støttet av forskere. Blant andre 

voldsforsker Heidi Gautun ansatt i FAFO. Hun har forsket på blant annet voldsfrykt blant 

unge. Hun har funnet bemerkelsesverdige høye tall for voldsfrykt i Oslo. Hver femte 

Oslo-ungdom går rundt med en langt sterkere redsel for å bli utsatt for vold enn ungdom i 

landkommunene. Hun sier riktignok at frykten ikke er helt ubegrunnet. Mange har 

opplevd eller sett vold, likevel står ikke den sterke frykten for vold i forhold til faren for å 

bli utsatt for vold. Hun mener at den store frykten for vold stort sett er skapt av mediene.  

 

«Dramatiske nyhetsoppslag i aviser og fjernsyn om grov 

voldskriminalitet og drap, dag etter dag, er trolig med på 

å feste et inntrykk av at volden er langt mer omfattende 

enn det den er i virkeligheten.» (Vårt Land, 18.6.97) 

 

Videre sier hun at 70 prosent av de spurte oppgav mediene som kilde til sin frykt for vold. 

Hun er svært overrasket over at ungdom ikke skjønner hvordan media fungerer, hun 

mener media selv bør ta ansvar for spredning av slik frykt. Hun minner også om at høyst 

ett eller to drapsofre av rundt 40-50 er resultat av såkalt blind vold. Samtidig ligger 

selvmordstallene på 600. 

 

Det er vanskelig å bli klok på denne saken kun gjennom avisenes skriverier. Voldsforsker 

Tore Bjørgo rådet meg til å ta kontakt med de lokale politistasjonene for å få deres 

statistiske tall på hvorvidt det har vært økning eller ikke. Disse tallene ville ikke 

nødvendigvis vise hvorvidt det er en reell økning i volden. Det kommer an på hva man 

sammenligner med.  

 

Tilhengere av teorien om at vold i media fører til vold i samfunnet bruker svært vage 

termer; «økende voldstendenser i Norge», «mer vold nå enn før,» osv. Det blir svært 

vanskelig å angripe slike påstander, det er nok også litt av grunnen til at man nesten ikke 

finner noen som mener det motsatte i mediedebatten. Man kan nok si at også her har det 

såkalte «common sense» argumentet spilt inn. Det virker logisk at det er en sammenheng, 

og når de samtidig sier det på tv, er det klart mange vil tro det. 



 

 

 

 

6.3 Volden blir nå gjort til underholdning 

 

Volden på film øker, den blir grovere og den blir gjort til underholdning. Dette er en 

påstand som går igjen. Jeg skal begynne med den siste, det at vold nå blir til 

underholdning. Holdningen går igjen blant mange aktører i denne debatten. Norsk 

Kvinnesaksforening har uttalt: 

 

«Vi vil på det sterkeste advare mot tankegangen om at 

voldsskildringer skal være en akseptert form for 

underholdning.» (Høyringsnotat om endringar i lov om 

film og videogram, 1996-97) 

 

Per Olav Tiller ved senter for barneforskning ved Universitetet i Trondheim sier at dette 

er blitt et problem som kom med fjernsyn og video. Han nøyer seg ikke med å nevne 

fiksjonsvold, han trekker også inn faktavold, eller nyhetsvold og kaller den kald og 

likegyldig. Han uttaler seg spesielt om «Silje»-saken som jeg nevnte tidligere, men den er 

ikke unik. Han snakker om alle sakene der mennesker er blitt utsatt for vold, og der media 

kaldt og likegyldig referer, for så å gå videre med sport og værmelding. Nyhetene slik de 

eksisterer i dag har ikke eksistert i sin nåværende form så veldig lenge, men lenge nok til 

å ha påvirket en hel generasjon til å bli ganske likegyldige. Vi hører opptil flere ganger 

daglig om vold, dreping, sult og lidende barn. Nyhetssendinger kan være svært voldelige. 

På grunn av sin form blir ikke nyhetene sittende igjen i folks bevissthet lenge, nyhetene 

repeterer seg selv hele tiden, blant annet derfor husker vi dem ikke. Nyhetene forteller oss 

at vi skal bry oss om de sulterammede i Afrika og de døende barn i Bosnia, men de 

serverer oss DaCapo og Fjernsynskjøkkenet etterpå. De vil egentlig ikke at vi skal bry oss 

for mye, hvis vi gjør det, selger vi huset og flytter til Afrika for å hjelpe. Det vil ikke 

fjernsynskanalene at vi skal gjøre, da det vil føre til færre seere. Nyhetsformatet gjør hele 

tiden seg selv en bjørnetjeneste ved å gjenta sitt eget konsept om igjen og om igjen. Hvis 

de en gang skulle komme på en ny vri, f.eks. fortelle om sult på rim, eller kanskje synge, 

da ville folk ha reagert. Ikke på innholdet, men på formen. For noen år siden brukte 

Dagsrevyen Meat Loafs sang «Bat out of Hell» til bilder fra konflikten i Midtøsten. Dette 

husker jeg, men jeg husker ikke hva Dagsrevyen handlet om i går. Nyhetsformatet har 

nok resultert i at folk er blitt mer likegyldige overfor det de ser. Nyhetene er et av de mest 

sette programmene, men svært få husker hva de har sett. Nyhetene i seg selv er blitt en del 

av fjernsynets underholdningstilbud. Folk ser det fordi de liker å se det, og fordi det er 

blitt en vane, som å pusse tennene. Verdenstragedier blir gjort om til spenning 

komprimert ned til 30 sekunders filmsekvenser. Da Gulf-krigen pågikk laget CNN en 

egen intro til innslag om krigen. Det virket som om de presenterte neste episode i en 

såpeopera. Filmvold har fått all skyld for volden i samfunnet, nyhetsvolden er det svært få 



som nevner. Slik jeg ser det er den også med på å gjøre samfunnsvold om til 

underholdning. Forskjellen er at film lager urealistisk overdreven vold til underholdning, 

mens nyhetsformidlerne lager virkelighetsvold om til underholdning.  

 

Det som har hendt i debatten er at filmmediet har fått all skyld for at vold er blitt 

underholdning. Elizabeth Newson sier i sin rapport «Video Violence and the Protection of 

Children» fra 1994, der hun først og fremst anklager «Child`s Play 3», at det nå finnes en 

ny ondskap i barn og at denne ondskapen må stamme fra et eller annet. Hun påstår 

hardnakket at det kommer fra en ny type film med «disturbing messages.» Med ekstremt 

sterk vold som ikke tidligere har vært vist. (Martin Barker 1997, s. 15) Dette er feil, vold 

har vært en akseptert underholdningsform siden før menneskene lærte å gå oppreist. 

Homers helte-epos «Illiaden» er noe av det eldste som er nedskrevet, her får vi høre 

hvordan den greske helten Akillevs dreper sin trojanske fiende Hektor, og hva han lover å 

gjøre med liket hans: 

 

«...således blinket det klart fra det hvessede spyd som 

Akillevs svang i sin høyre i nagende hat til den strålende 

Hektor, speidende efter hans herlige hud hvor den best 

kunne såres. Dekket var ellers hans hud overalt av den 

strålende rustnings plater av malm, som han vant, da han 

vog den sterke Patroklos; men han var blottet hvor 

skuldre og hals ved nøkleben skilles like ved strupen, 

hvor snarest et sår kan røve en livet. Helten Akillevs fikk 

ram på han der, da han stormet imot ham, hårdt med sitt 

spyd, og den skjærende odd fór tvers gjennom halsen. 

Dog det malmtunge spyd skar ei gjennom strupen, så 

helten ennu fikk bruke sitt mæle til svar i vekslende 

tale...(Hektor ber for sitt liv og om at hans lik må 

behandles pent hvis hans bønner ikke høres) 

Truende svarte, med rynkede bryn, den raske Akillevs: 

«Favn ikke, hund, mine knær, og tigg meg ei ved 

foreldre. Å, min rasende harm kunne egge min sjel til å 

skjære kjøtt av din kropp og ete det rått for den sorg du 

har voldt meg. Ingen skal nu kunne verne mot grådige 

hunder, ditt hode. Nei, men hele din kropp skal flenges 

av hunder og gribber.»»  

 

Etterpå går alle Akillevs soldater og stikker sitt spyd i Hektors kropp før Akillevs drar 

liket etter sin vogn fire ganger rundt Troja. Om denne skildringen er utilbørlig vet ikke 

jeg, men den var klart i underholdningsøyemed. Skalden Homer, om han noen gang har 

eksistert, reiste rundt med slike fortellinger og fortalte dem til folk. En narrativ prosess 

som kunne ta flere døgn. Denne fortellingen ble skrevet ned ca. år 400 før vår tidsregning. 

Og den har eksistert i muntlig form i mange århundrer før det. Lignende vold finner vi 



også i de Islandske Sagaene og i Bibelen. Saga tradisjonen kan også sees på som en 

nyhetsvold. Skaldene reiste rundt og fortalte folk om store kriger som pågikk, om slag og 

om blodhevn. De var samtidens nyhetsformidlere. De smørte nok litt tjukt på og fortalte 

det de visste publikum ville like og høre. Hvilke fjernsynsstasjoner gjør ikke det? De vet 

nøyaktig hvilke nyheter som interesser oss, og de velger de ut. Voldelige nyheter er alltid 

en del av en nyhetssending. Jo mer voldelig hendelsen er, desto større nyhetsinnslag. Jo 

nærmere det er, desto større sjanse er det for at vi får høre om det. Å si at vold er nytt som 

underholdning er direkte feilaktig. Vold har alltid eksistert som en del av mennesket. 

Solveig Aareskjold skriver i sin artikkel «Valden sin sentrale plass i forteljartradisjonen»: 

«Sansynlegvis finst der ein samanheng mellom vald på 

film og brutaliseringa i samfunnet. Likevel kan nok 

skildringa av vald óg verka reinsande, i samsvar med 

katharsis-hypotesen: Ein får utløysning for indre 

spenningar gjennom fiksjonen, og kjenner seg forfriska 

og harmonisk etterpå. Truleg må ein avfinna seg med at 

fiktiv vald verkar forskjellig på folk.» (Z, nr. 7/8, 1996) 

 

Artikkelforfatter Aareskjold helgarderer seg med denne påstanden. Hun sier at det både 

kan være en sammenheng mellom vold på film og i samfunnet, men også at den kan virke 

rensende. Hun fortsetter med: 

  

«Likevel er det verdt å merka seg at nasjonar som har 

opplevd mykje krig, har ein tendens til å laga gruverdige 

valdshandlingar i kopar og marmor og plassera dei i det 

offentlege rom, midt på torget der barn og vaksne kan sjå 

dei kvar dag» (Z, nr. 7/8, 1996) 

 

Volden vil alltid være en del av mennesket, Aareskjold påstår at mennesket så langt 

tilbake som det finnes nedskrevet diktning har forøkt å finne det uhyggelige i seg selv. 

Om vi tar skade av det eller ikke, er det noe mennesket er utrolig fascinert av. Disse 

påstandene er stikk i strid med Elizabeth Newsons påfunn om at det nå finnes en «ny 

ondskap.» 

 

Heftet «Sinnets Helse» nr. 4, 1996 som er et temahefte i sin helhet viet videovold, lister 

opp hvilke typer vold som er farlig å se. Der blir følgende plassert i kategorien ufarlig 

vold: science fiction vold, tegnefilmvold, tåpelig vold, vold i humoristiske program, 

sportsvold der volden er bestemt, følger visse regler og klart avgrenset. Den farlige 

volden er: alvorlig vold for en god sak, vold der det er lett å identifisere seg med 

voldsutøveren, massedrap, selvtektsvold, vold i nære personlige forhold, vold for voldens 

skyld og realistisk vold. Dette har sosionom og medieforsker Kåre Pettersen kommet frem 

til. Det er mange selvmotsigelser og forbløffende påstander her. Hva er egentlig science 

fiction vold, jeg går ut fra at det er vold utført i science fiction filmer. Science fiction har i 

seg selv ingenting med vold å gjøre, filmer av denne typer er ofte kombinert med andre 



genrer. F.eks. «The Terminator» som er en kombinert sci-fi og actionfilm, «Alien» som er 

en kombinert sci-fi og skrekkfilm. Begge disse filmene ble alvorlig klippet i Norge, 

hvorfor blir dette gjort hvis volden er ufarlig? Det blir påstått at vold for 

underholdningens del er farlig, men vold i humoristiske programmer er greit. Denne 

volden kan også være svært grov. Humorgruppen Monty Python har laget mange sketsjer 

både for film og tv der blodet spruter og kroppsdeler flagrer vegg imellom. En type humor 

der volden helt klart er et av de viktigste humoristiske elementene. Det er med andre ord 

bedre at vi ler av volden enn at vi f.eks. føler vemmelse. Det er i orden at vi ler av Monty 

Pythons filmer, men vi kan ikke le av f.eks. Sam Raimis splatter komedie «The Evil 

Dead.» Det som jeg reagerer sterkest på er at idrettsvold eller sportsvold er fullstendig 

akseptert som ufarlig vold. Utenom nyhetene er vel de voldelige idrettsgrenene den eneste 

plassen man kan oppleve ekte «snuff» på tv. Boksing er et godt eksempel på en sport som 

er akseptert av samfunnet. Norge har et fornuftig forbud mot proffboksing, men det er en 

enormt populær sport og det er ikke forbud mot å vise det på fjernsyn. Bør det egentlig 

være tillatt at to voksne mennesker kler av seg mesteparten av klærne, tar på seg myke 

hansker, går inn i en ring for å slå hverandre til den ene besvimer? Hanskene er der for at 

slagene ikke skal bli så harde, men også for å forlenge kampen. Jeg har selv sett folk 

omkomme i bokseringen på tv, ikke et hyggelig syn. Dette ville selvsagt vært forbudt ute 

på gaten, selv om begge to var med på det. Denne volden er «ufarlig.» Av en eller annen 

grunn har samfunnet bestemt seg for at volden i bokseringen er lovlig og ikke skadelig. 

Mens den grove action- og skrekkfilm volden er ulovlig og skadelig. Hvis boksing hadde 

vært forsøkt innført i dag som en helt ny idrettsgren tviler jeg sterkt på om det hadde blitt 

tillatt. Det hele har med å gjøre hva som er vanlig og akseptert i samfunnet.  

 

Er filmene blitt mer voldelige? Det er vanskelig å bevise at det er flere voldsscener nå enn 

før. «Pulp Fiction» blir regnet som en svært voldelig film, men som tidligere nevnt 

inneholder den ikke mange voldsscener. Det er vanskelig å definere hva som er vold, 

fordi det finnes mange ulike typer vold. Actionvold er vold med hundrevis av drap, ikke 

nærgående drap og ingen nærgående bilder av dødsøyeblikk. En estetisering og stilisering 

som fortrenger lidelsen. Splattervolden kjennetegnes med lidelse, død, oppløsning av 

kropper, stønning og skriking. En svært nærgående studie av lidelse og vold. Dette er det 

samme som Olle Sjögren snakker om i boken «Inte riktigt lagom?» fra 1993, når han 

skiller mellom normalvold og ekstremvold. Den normale volden er den vi ser mye av i tv 

og film. Dette er en vold som dukker opp i de fleste amerikanske actionfilmer og tv-

serier, ikke nødvendigvis lovlig etter loven. En vold som har opparbeidet seg et navn over 

lang tid, den har etterhvert blitt akseptert. Ekstremvold er splatter, gore, sleaze og andre 

ekstreme voldstyper. Genrer som ikke har blitt etablert i Norge i det hele tatt, fordi det 

offentlige tar avstand fra dem. Den normale volden er normalisert, vi er delvis immune 

mot den. Ekstremvolden får oss til å føle avsky og frykt, Sjögren mener det er bedre å føle 

frykt enn å føle ingenting. Man kan nok si at volden har økt i filmene, det eksisterte andre 

normer nå enn før. De tekniske mulighetene har blitt bedre for filmskaperne. Mange 

påstår at filmene ble voldelige på slutten av 1960-tallet, med filmer som «Bonnie and 

Clyde» og «The Good, The Bad and The Ugly». Dette kan sees på som en korrekt 



antagelse. Det er verre å se om filmene de siste sju årene har blitt mer voldelige slik som 

det hele tiden påstås. Undervisnigsredaksjonen i NRK skrev i et skriv til norske lærere at 

det er blitt mer vold i filmene. De skisserer opp et statistisk eksempel: «Robocop 1 

(1987): 32 døde, «Robocop 2» (1990): 81 døde, «Die Hard 1»: 18 døde, «Die Hard 2»: 

264 døde. Det denne lille statistikken skal vise er at i de førstnevnte filmene dør det 

rimelig få mennesker, i hvertfall i forhold til sistnevnte som inneholder 264 dødsfall. Det 

statistikken ikke viser er at 230 av disse døde i en flyulykke, med andre ord ble 34 

mennesker faktisk drept i denne filmen. Det er i grunnen overraskende at de ikke nevnte 

«Terminator 2 - Judgment Day» der hele 3 milliarder mennesker dør, i en atomkrig. 

 

6.4 I Norge har vi i praksis ingen filmsensur 

 

Dette er også et argument som går igjen, Norge har i dag i praksis ingen filmsensur. De 

som bruker dette argumentet begrunner det med at ingen eller svært få filmer blir forbudt 

eller klippet hvert år. Dette er tilsynelatende rett, men det er mange faktorer som spiller 

inn når en film skal importeres til Norge, ikke bare Filmtilsynet. Filmens produsent 

og/eller regissør er de første som bestemmer en films utseende. Veldig ofte, spesielt i 

amerikanske filmer, vet filmskaperne hva som er tillatt og ikke. De amerikanske 

filmprodusentene er i kontinuerlig dialog med det amerikanske sensurorganet MPAA 

(Motion Picture Association of America) når de lager film som de vet er på grensen av det 

lovlige. De mest ekstreme voldsfilmene blir nesten aldri produsert av de store 

filmselskapene. De blir ofte produsert av uavhengige filmselskap på et lavt budsjett. Hvis 

disse filmene blir populære tar en av de store selskapene den til seg og lanserer den til et 

bredere publikum, både nasjonalt og internasjonalt. Det hender ofte at filmene blir 

modifisert litt for å tilpasses den nasjonale filmkontrollen, fordi uavhengige filmselskap 

ikke lar filmene sine gå gjennom sensuren. Filmprodusentene produserer ofte flere 

utgaver av filmene, dette gjelder kanskje mest pornofilmer som tilpasses marked der 

sensurlovgivningen er streng, f.eks. Norge. Det gjelder også filmer med voldsinnslag der 

de blir laget i forskjellige versjoner, der voldsscenene er mildere i versjoner som kommer 

til Skandinavia. 

 

Neste ledd i kjeden er den nasjonale filmkontrollen i det landet som produserer filmen. 

Det er svært forskjellig hva som blir slått ned på i de forskjellige landene. I USA er de 

svært strenge på grovt språk, og en film kan få høy aldersgrense bare p.g.a. dette. Det 

skjedde også i Norge da «Saturday Night Fever» kom i 1977 og ble gitt 16-årsgrense fordi 

de bannet mye i filmen. De nasjonale filmkontrollene vil ha mye å si på de filmene som er 

tilgjengelige på norske kinoer. Amerikanske filmer har ofte hatt underliggende moralske 

trekk som påvirket hvordan filmene ble, disse normene for hva man kunne vise har 

naturlig nok påvirket våre normer. Det er svært sjelden man ser folk gå på do i 

amerikanske filmer, det er ikke mange år siden scenen der Will Smith står og tisser i 

«Independence Day» ville blitt fjernet. Eller rettere sagt, den ville ikke vært laget. Den 

Hong Kong-fødte regissøren John Woo reagerte sterkt på alle restriksjonene han ble 

pålagt da han skulle lage sin første amerikanske film «Hard Target» i 1993, han kunne 



f.eks. ikke skade kvinner. Disse normene hadde han ikke trengt å følge da han laget film i 

Hong Kong. I sin nyeste film «Face/Off» fra 1997 blir et barn skutt og drept i filmens 

begynnelse. Dette viser at nå er normene mindre strenge på dette, men debatten 

barnedrapet har skapt i USA, viser at dette er noe amerikanere ikke liker å se. I Dagbladet 

10. juli 1997 ble bl.a. Ingeborg Moræus Hanssen og barneombud Trond Waage spurt om 

hva de syns om denne utviklingen. 

 

«Jeg ser det som både skremmende og skuffende fordi 

dette har vært noe som hittil har hørt til i B-filmer, sier 

Trond Waage.» (Dagbladet, 10.7.97) 

 

Barneombudet viser sin manglende kunnskap, både fordi han har et noe lett forhold til 

uttrykket B-film, men også fordi at trusler mot, mishandling og drap av barn på film ikke 

er noe nytt.  

 

«Barnedrap har inntil nå vært ansett som umulig å vise, 

enda mindre underholde noen med.» (Dagbladet, 

10.7.97) 

 

Allerede i Eisensteins film «Panserkrysseren Potemkin» blir et barn drept i den berømte 

trappescenen. Vi får riktignok ikke se barnet idet det skjer, men det er tydelig hva som 

foregår. Går vi lenger frem i tid finner vi filmer som «Once Upon A Time In The West» 

der en familie blir skutt og drept av filmens onde skurker. Av en eller annen grunn har 

avisene bestemt seg for at dette er noe nytt som må skrives om, jeg vet ikke hva som er 

verst: at et barn blir skutt og drept slik som i «Face/Off» eller at et barn blir spist levende 

av en hai i «Haisommer» fra 1975. Eller tv-filmer om barn som bruker hele filmen på å dø 

av aids, kreft eller andre grusomme sykdommer. Listen over filmer som inneholder vold 

mot barn er lang, å si at det er noe nytt er en historieløs påstand. Artikkelen i Dagbladet er 

full av feil, spesielt om filmer og hva de handler om. Den påstår bl.a. at den japanske 

filmen «Tetsuo II» er amerikansk. 

 

Når man importerer amerikanske filmer til Norge, importerer vi ofte et sett med 

holdninger, både til hvordan film skal lages og til hva som blir akseptert i det amerikanske 

samfunnet. For noen år siden så jeg den amerikanske actionfilmen «Robocop.» Versjonen 

jeg så var den amerikanske tv-versjonen. Produsenten hadde med stor flid og iherdighet 

sensurert bort alle banneordene med å dubbe dem med mindre kraftfulle uttrykk, dette er 

noe som blir gjort med alle amerikanske filmer som skal vises på tv. Da jeg senere så 

filmen på kino i Norge var den syv minutter kortere, med alle banneordene intakt. Hvis vi 

importerer filmer fra Japan, importerer vi også et sett med holdninger fra Japan. Man 

viser f.eks. aldri kjønnshår i japanske filmer, dette sees tydelig i mange av de nå populære 

Animéfilmene eller Mangafilmene som de også blir kalt. Disse filmene er futuristisk 

orienterte tegnefilmer, ofte med sterke innslag av vold og sex. Filmeksportørene er klar 

over dette, de prøver ikke engang å lansere filmer som de vet vil bli forbudt. Importørene 



arbeider på samme måte, det koster penger å la en film gå gjennom sensuren og bli 

forbudt. Skrekkfilmer og mange actionfilmer blir på denne måten aldri forsøkt importert 

til Norge. Importørene sier ofte at det ikke er marked for slike filmer på norske kinoer, 

dette må vår strenge sensurlovgivning ta mesteparten av skylden for. Skrekkfilm genren 

er en genre som ikke har blitt etablert i Norge i det hele tatt. Det produseres skrekkfilmer 

av høy kvalitet i mange land, ikke bare USA. Italia har en lang tradisjon med skrekkfilmer 

av filmskapere som Dario Argento og Mario Bava. Hvis en skrekkfilm skal importeres til 

Norge må den inneholde store navn, og den må ikke være for voldelig. I 1997 kom 

skrekkfilmen «Scream» av Wes Craven til Norge. Den hadde aldersgrense 17 år i USA og 

18 i England, i Norge ble den klippet ned til 15 år. Importørene klipper mye i filmene som 

kommer til Norge, ofte før de blir sendt til Filmtilsynet. Denne formen for sensur er det 

ikke mange som vet om. Den er så innarbeidet at klippene ikke engang trenger å være 

synlige.  

 

De neste instansene en film må gjennom er Statens Filmtilsyn og til slutt kinosjefer ved 

de respektive kinoene i Norge. Kinosjefene har mer makt enn en skulle tro. De største 

kinoene i Norge har kapasitet til å vise alle filmene som blir importert, men økonomiske 

spørsmål kommer først. Kinosjefers personlige smak kan ha en innvirkning. Kinosjefer 

rundt omkring praktiserer daglig en slags sensur, dog med økonomiske motiv. Moralske 

motiver kan virke inn på kinosjefers avgjørelser, slik man kunne se det med filmene «Last 

Temptation of Christ», «Natural Born Killers» og «Crash.» Alle filmer som ble «forbudt» 

av lokale kinosjefer. 

 

 

6.5 Oppmykning av Statens Filmtilsyn 
 

Motstandere av vold på film mener at staten taler med to tunger. Samtidig som man 

skjerper lovverket endrer Filmtilsynet sin praksis. De godtar mer og mer og har måttet 

tåle kraftig kritikk av sin praksis. Det at «Natural Born Killers» fikk 15-årsgrense var så 

provoserende at de etterfølgende protestene i media var nok til å endre Filmtilsynets 

vedtak. Oppmykningen har nok mange årsaker, men de viktigste må sies å være at 

Filmtilsynet stadig fornyer seg. Det blir ansatt nye sakkyndige, de tar med seg sine 

holdninger til film, og gradvis mykes tilsynet opp. Man kan også si at Filmtilsynet følger 

samfunnsutviklingen, dog noe på etterskudd, og godtar mye mer nå en de gjorde før. En 

annen grunn kan være at praksisen nå er at filmene skal sees på som helheter. På åttitallet 

var ikke de sakkyndige like flinke til å se på filmen som helhet. De klippet klinisk, alle 

scenene som var i strid med loven ble fjernet. I dag blir voldsscenene sett i sammenheng 

med filmen som helhet, er volden urealistisk, overdrevet eller kanskje filmen er anti-

voldelig i sin grunnholdning? Dette er hensyn som Filmtilsynet ikke tok før, i hvertfall 

ikke i så stor grad som nå. 

 

Det er flere ting som tyder på at Filmtilsynet har myknet opp de siste årene. Jeg skal 

bruke filmene «Aliens» og «The Lost World. Jurassic Park II» som eksempel. Først et 



kort handlingsreferat fra begge filmene. 

 

«Aliens» er oppfølgeren til Ridley Scotts science fiction-skrekk-thriller «Alien» fra 1979. 

I den første filmen følger vi mannskapet på romskipet «Nostromo.» De blir tatt av dage en 

etter en av et fryktinngytende monster. Bare en overlever, Ripley, spilt av den gang 

nykommer Sigourney Weaver. Det er også hun som spiller hovedrollen i oppfølgeren 

«Aliens.» Denne filmen er langt mer actionfyllt enn den opprinnelige filmen. Som tittelen 

tilsier er det ikke lenger ett monster, men mange. Handlingen er lagt 58 år etter den første 

filmen, Ripley har ligget i en slags dvale helt siden hun drepte monsteret fra den første 

filmen. Hun blir oppdaget ved en tilfeldighet glidende rundt i verdensrommet i en liten 

nødkapsel. Når hun våkner får hun vite at planeten monsteret kom fra er blitt kolonisert, 

og like etter mister jorden kontakten med kolonien. En skvadron barske kommando 

soldater reiser, med Ripley som rådgiver for å se hva som er skjedd. Selvfølgelig er alle 

menneskene drept, unntatt en liten jente som Ripley blir en morskikkelse for. Resten av 

filmen er menneskenes kamp mot monstrene, samtidig som de må kjempe mot tiden, 

atomreaktoren på planeten er ustabil og vil komme til å eksplodere. Mot slutten av filmen 

klarer Ripley å redde seg selv, jenten, en kommandosoldat og en robot. Sjefsmonsteret har 

blitt med, og en siste kamp for livet foregår i moderskipets hangar. Det er den følgende 

scenen jeg skal bruke som eksempel på Filmtilsynets oppmykning.  

 

Scenen foregår rett etter at de overlevende kommer inn i moderskipets hangar. Ripley 

snakker med roboten. Plutselig drypper det syre ned fra oven, som publikum allerede vet 

har monstrene syre til blod. Roboten ser ned på gulvet, plutselig får han en lang spiss 

monsterhale gjennom brystkassen, monsteret løfter ham opp, vi får se at monsteret river 

han i to og kaster han til to forskjellige kanter. Han er ikke et menneske, men han blir 

selvsagt spilt av et menneske (Lance Henriksen). Han har ikke blod, men en grå væske 

renner ut av han. Han dør ikke, tvert imot: overkroppen hans ligger på gulvet og følger 

med i den etterfølgende kampen mellom monsteret og Ripley. Når Ripley åpner en luke i 

gulvet for å suge ut monsteret, redder roboten livet til den lille jenten ved å holde henne 

fast. Disse scenene var i sin helhet klippet bort i den norske versjonen. Selv om han ikke 

døde, selv om han var aktivt med i handlingen etter han ble delt i to, ble alle scenene 

klippet bort. Så vidt det norske publikummet visste var han død etter at han ble revet i to. 

I og med at de klippet når han ble revet i stykker, måtte de også klippe de etterfølgende 

scenene der vi fikk se han ligge på gulvet med bare overkroppen. Grunnen til at jeg 

nevner denne scenen er at en lignende scene også finner sted i «The Lost World» eller 

«Jurassic Park II.» «Aliens» hadde 18-årsgrense, «The Lost World» har 11-årsgrense.  

 

«Jurassic Park» filmen handler om vitenskapsmenn som klarer å klone dinosaurer tilbake 

til livet. I den første filmen bygger millionæren, spilt av Richard Attenborough, en 

dinosaurpark på en øde øy. Alt går selvsagt galt når han skal demonstrere parken for 

andre vitenskapsmenn, og sine barnebarn. Den tekniske sikkerhetssjefen stikker av, det 

kommer en orkan og alle dinosaurene går løs på området. Den første filmen i serien er 

ganske voldelig, og representerte i seg selv en oppmykning av tilsynets regler da den i 



1993 fikk 10-årsgrense. Oppfølgeren «The Lost World» er mye voldeligere. Scenen som 

jeg spesielt skal nevne er den første voldsscenen i filmen. Tre av våre helter henger utfor 

en klippe i et tau. En annen mann er oppå klippen og forsøker å dra dem opp med vinsjen 

på bilen. Han sitter i bilen da to Tyrannosauruser kommer for å se hva som skjer. 

Tyrannosaurussens syn er avhengig av bevegelse. Vår venn i bilen må velge, enten å dra 

opp sine venner og bli spist, eller sitte helt rolig til dinosaurene stikker av, og la sine 

venner falle ned. Han velger det første. Han blir løftet opp av den ene dinosauren, han blir 

holdt fast i munnen (som er full av skarpe dataanimerte tenner). Dinosauren svinger han 

rundt i luften for så å ta tak i andre enden. Den andre dinosauren kommer til og biter i 

motsatt ende. De to sliter og drar en stund i mannen, før de river han i to og spiser han 

opp. Jeg bare minner om at hans kropp ikke inneholder en grå væske. Likheten i de to 

scenene består i at begge to omhandler deling av kropper. Filmtilsynet forsvarte seg i 

anledning den første «Jurassic Park» filmen med å si at dette var så fjernt for mennesker, 

10-åringer skjønte at dette var falskt og urealistisk. De skjønte at det ikke finnes 

dinosaurer lenger. Men 18-åringer skjønte ikke i 1986 at det ikke finnes rommonster med 

syre istedenfor blod som liker å legge egg i menneskemager.  

 

Ulikhetene i scenene er snarere at «The Lost World»-scenen er langt råere enn «Aliens»-

scenen. I «The Lost Word» er det et svært sympatisk menneske som blir drept, han blir 

drept i det han ofrer livet for vennene sine. I «Aliens» er det en robot som blir skadet, en 

robot som man gjennom hele filmen lurer på om er skurk. Disse to filmene, og kanskje 

spesielt disse to scenene representerer en gigantisk oppmykning i Filmtilsynets praksis. 

Filmtilsynet følger normene i samfunnet og presset fra markedet. Det at den første 

«Jurassic Park» filmen ble gitt 10-årsgrense var nok med på å gi den andre filmen 11-

årsgrense, selv om den er mye mer voldelig enn den første. Denne oppmykningen har 

ikke gått hen uten debatt. Per Haddal i Aftenposten reagerte sterkt og skrev at filmen i 

realiteten hadde fått aldersgrense 8 år. Direktør Tom Løland i Statens Filmtilsyn svarer på 

dette i Aftenposten der han sier: 

 

«Ikke nå igjen da, Per Haddal. Direktør Tom Løland i 

Statens Filmtilsyn syns Per Haddal er uetterrettelig når 

han hevder at aldersgrensen på Steven Spielbergs film 

«Den tapte verden. Jurassic Park II» i realiteten er satt til 

åtte år.» (Aftenposten, 19.9.97) 

 

Denne kritikken fikk også Filmtilsynet når det gjaldt den første «Jurassic Park» filmen, og 

ikke minst i debatten om «Natural Born Killers». Filmtilsynet ga seg ikke denne gangen, 

og «The Lost World» gikk på kino med 11-årsgrense. 

 

I en artikkel i Arbeiderbladet innrømmer Tove Sivertsen at den raske teknologiske 

utviklingen i samfunnet er med på å oppmyke deres avgjørelser. Da splatter-filmen «From 

Dusk Till Dawn» ble godkjent for kinovisning i Norge uttalte Sivertsen: 

 



«Dagens mediesituasjon, med parabol-fjernsyn, internett 

og en generelt medievant og en generelt sjangerkyndig 

ungdomsgenerasjon, spiller en viss rolle ved slike 

avgjørelser.» (Arbeiderbladet, 28.6.96) 

 

Dette viser at Filmtilsynet gjør det loven pålegger dem, å utøve sitt skjønn, og følge de 

reglene som samfunnet har pålagt dem. Noen mener de er litt forut for sin tid, andre er 

uenige. 

 

6.6 Skadevirkningene 

 

Et av hovedargumentene for å i det hele tatt ha en filmsensur, er de eventuelle 

skadevirkningene. Hva har de ulike sidene i debatten sagt om dette?  

 

Begge sidene i denne debatten bruker barn og unge som referanse grunnlag. De som 

mener at medievold er  skadelig sier at de kan spore aggressive trekk hos de barna som 

ser mye videovold, de tyr lettere til vold enn andre barn. De er også mye mer engstelige 

og redde. Når man hører eller leser debatt innlegg, er det alltid de mulige negative 

effekter og ettervirkninger av videovold som kommer frem. Vold blir fremstilt som noe 

grotesk, motbydelig og samfunnsfiendtlig.  

 

Olle Sjögren tar opp denne problematikken i sin bok, der han er kritisk til myndighetenes 

bruk av sensur og forhåndskontroll. Han viser hvor viktig det er å skille mellom ulike 

typer vold og at den volden som i dag er forbudt er mindre «farlig» enn den som er tillatt.  

  

«Den som på film avbildar ett kallblodigt, men snabbt 

genomgört mord utfört med skjutvapen och kikarsikte 

gör sig nämligen inte skyldig till någon «olaga 

våldsskilding». Bedömmingen av de båda brottens 

staffvärde blir altså olika för film respektiva verklighet, 

trots att tanken bakom lagen är att våldshandlingar på 

film kan leda til efteråpningen verkliga livet. Logiken 

borde i så fall snarare vara «tvärtom»: att fria den filmare 

som framställt våldsbrott på ett udraget och motbjudande 

sätt, men fälle den filmskapare som kliniskt skildrat 

mördande som bara ännu ett i raden av inkomstbringande 

yrken.» (Sjögren 1993, s. 10) 

 

Sjögren sier her at den vanlige underholdningsvolden som vi daglig omgir oss med, er en 

vold som ikke er mindre farlig enn ekstremvold, bare mer akseptert av samfunnet. Mens 

den grove, motbydelige volden ikke er  mer farlig, den representerer noe samfunnet anser 

som farlig. Våre normer og regler inkluderer ikke denne volden. 

  



Han beskriver også grupper som dyrker forbudte filmer som subkulturer, små samfunn av 

mennesker som dyrker sine interesser utenfor samfunnet. Uansett hvor mange lover og 

regler som blir laget og innført vil det alltid være noen som vil gå utenfor. Mange av 

filmene som er forbudt skildrer også samfunn som er litt utenfor det vanlige eller som 

kritiserer vårt etablerte samfunn. Dette forklarer han som en mulig grunn til at samfunnet 

sensurerer disse filmene, de er redde for å bli undergravet. Volden i disse filmene 

representer for disse menneskene noe farlig, noe som vi trenger beskyttelse fra. Hvis noen 

står fram og sier at de faktisk liker dette blir de enten ledd av eller sett på som unntaket 

som bekrefter regelen. Eller de blir møtt med uttalelser som «Ja, vi som er akademikere 

og intellektuelle klarer å se vold uten å bli påvirket, men barna trenger beskyttelse.» I 

England har disse uttalelsene også inkludert de lavere klasser i samfunnet. 

 

«They mean the children of the less well-eduacated, the 

working-class and the poor. Let`s be clear: the whole 

thing is about class...» (Empire, nr. 60, 1994) 

 

Dette skrev en leser av filmmagasinet Empire i et leserinnlegg. Vi som er intellektuelle og 

utdannet klarer oss, men hva med de andre. David Buckingham har gjort mange 

undersøkelser omkring dette, der han spør både barn og foreldre om deres forhold til den 

volden de ser på film og fjernsyn. Uten untak har alle et svært reflektert forhold til det de 

ser, barna mener alle at de klarer godt å forstå hva som er forskjellene på film og 

virkelighet, men at mindre barn nok kan ha problemer med dette skillet, dette gjelder alle 

barn i undersøkelsen. Alle mente at de som var mindre enn dem selv kunne ha problemer. 

De fleste barna mente det var rett at foreldrene bestemte hva de skulle få se, selv om de 

innrømmet å ha svært mange sofistikerte måter å få se ulovligheter på. Buckingham 

behandler ikke barna som en stor masse som alle reagerer likt på billedinntrykk, men som 

unike lærende, tolkene individ som ikke får meningen fra fjernsynet levert til seg, men 

som aktive individ som konstruerer meningen selv.  

«Rather than simply responding to stimuli, viewers are 

seen here as consciously processing, interpreting and 

evaluating information. In making sense of what they 

watch, viewers use «schemas» or «scripts», sets of plans 

and expectations which they have built up from their 

previous experiences both of television and of the world 

in general.» (Buckingham 1997, s. 34) 

 

Buckingham har et nyansert syn på de mulige effektene av videovold, han utelukker ikke 

skadevirkninger, men han slår det heller ikke fast. Han har intervjuet mange barn og 

finner svært forskjellige holdninger og reaksjoner hos dem. Mange av dem definerer 

«Child`s Play 3» som en komedie, og mener at de selv ikke tar skade av å se den. Andre 

skrekkfilmer som «Pet Sematary» og «The Omen» virket svært skremmende på noen av 

barna. Denne frykten ser ikke Buckingham som negativ, tvert imot:  

  



«One might even argue that horror provides a relatively 

safe opportunity for learning to cope with such anxieties, 

or for indulging in such fantasies. Far from causing 

lasting psychological harm, the ultimate effects of horror 

might even be therapeutic.» (Buckingham 1997, s. 41)  

 

Dette synet deler også Claus Kristiansen i artikkelen «Voldens virkelighet»:  

  

«De som vil beskytte barna mot angsten ved å berøve 

dem fiksjonen, putter dem i kuvøse og begår dermed 

vold mot barna - på en annen måte. En person som 

vokser opp uten å kjenne til angst, vil utvilsomt gå til 

grunne. (Z, nr. 2, 1994) 

 

Nå skal jeg ikke påstå at disse uttalelsene er noe mer sanne enn motstanderne sine, men 

jeg synes det er viktig at alle sider blir hørt, ikke bare de som mener det er en klar 

sammenheng mellom samfunnsvold og medievold, og at skrekkelige filmopplevelser 

utelukkende har en negativ effekt på barn. Hvorfor skiller holdningene til styresmaktene 

seg så radikalt fra disse synene? Disse uttalelsene kommer fra medieforskere som tar sitt 

fag mye mer alvorlig enn heksejegerne som har preget avisskriveriene i kjølvannet etter 

f.eks. Bulger-saken og Silje-saken. Det kan nok ha noe med hvem som får mest 

oppmerksomhet i media å gjøre. Slik som i NRKs program «Når bøllene blir helter», som 

ble sendt under vignetten «Sosialkanalen.» Videoen tar for seg bl.a. en tenåring som ser 

mye «videovold». Vi følger han og hans kameratflokk når de ser video. Vi får se klipp fra 

filmene «Cobra» med Sylvester Stallone og «Double Impact» med Jean-Claude Van 

Damme. Disse filmene er ikke spesielt gode, og er nok valgt ut av den grunn. Man vil vise 

at i tillegg til at slike filmer er voldelige er de dårlige, og man tar ikke hensyn til at det 

kan finnes svært gode action filmer som inneholder vold. Denne delen av programmet er 

muligens den mest nyanserte delen, man kan nok sette fingeren på måten tenåringen og 

kameratflokken blir vist frem på. De sitter i sofaen, humrer, spiser potetgull og ser video 

med solbriller på. I dette programmet fremstår de som de eneste som har noe positivt å si 

om videofilmer med voldelige innslag, til gjengjeld blir de fremstilt som mindreverdige, 

som de som trenger å beskyttes. Ingen medieforskere blir referert til, bortsett fra 

«amerikanske forskere», og ingen forskere blir intervjuet. Andre siden i debatten blir 

derimot sterkt representert ved bl.a. Trine M. Johansen, en uniformert politikvinne som 

trekker paralleller mellom reelle voldshendelser og medievold. Vi får se rettspsykiater 

Olaf Bakke som trekker samme parallellen. Videre blir Grete Haug fra 

Kulturdepartementet intervjuet om arbeidet med Regjeringens handlingsplan mot vold i 

bildemediene. Også psykiater Finn Skårderud blir intervjuet, en mann med klare 

fordommer mot voldelige filmer. («Mye av det som framstilles på film er så bedritent 

motbydelig at det bør forkastes.» Skretting 1994) Han sier i programmet at filmene er 

dummere i dag enn de var før. Spenningen er flyttet fra karakterenes indre, til deres ytre i 

form av biljakter og slagsmål. Bare det å intervjue en psykiater istedenfor en 



filmakademiker viser holdningen. Programmet gjentar også «Child`s Play 3»-teorien, som 

om den var en akseptert sannhet. Filmene påvirker oss i den grad at vi trenger en 

psykiater. Programmet viser en rekonstruert hendelse der to gutter stjeler en kjelke ved å 

true to andre gutter med pistol, denne var angivelig en rekonstruksjon av en av mange 

hendelser dette året. Hele programmet er spekket med filmsekvenser fra de tidligere 

nevnte filmene. Programmets nyanse gjennom intervjuet med tenåringen forsvinner i de 

uniformerte politibetjentenes oversynsing om hva som gjør folk til voldsmenn.  

 

Hvorfor er det ingen seriøse medieforskere med i den store avisdebatten? Det er ikke lett 

å svare på, og svaret blir egentlig bare spekulasjoner. De er muligens redde for å stå frem 

som forsvarere av filmer som «Child`s Play 3», det er ingen hemmelighet at det er en 

elendig film. Den er verken skummel, morsom eller spennede, den er rett og slett kjedelig 

og uorgianal. En annen grunn kan være at avisene ikke i stor nok grad oppsøker de seriøse 

medieforskerne, kanskje fordi de ofte er nølende med å komme med uttalelser. Forskere 

trenger tid for å formulere svar som de mener er gode nok, de liker ikke å ty til lettvinte 

løsninger, spesielt ikke løsninger som får plass på en avisforside. «Forsker mener at det er 

vanskelig å bevise sammenhengen mellom fiktiv vold og vold i samfunnet» klinger ikke 

så godt på forsiden av VG som «Film drepte bestemor.» 

 

Hvilken av sidene i debatten har rett? Det er et spørsmål jeg er redd det aldri vil komme 

noe svar på, alle mennesker reagerer ulikt på det de ser. «Alt vi opplever, er med på å 

forme oss som mennesker,» sier en innringer da avisen Demokraten ba sine lesere å ringe 

inn sine synspunkter om emnet. (Skretting, 1994) Det er ikke vanskelig å skjønne denne 

påstanden, om ikke vi blir øksemordere, blir vi påvirket på en eller annen måte. De aller 

fleste i debatten er enige om det. Det hadde ikke vært interessant å se film hvis vi ikke 

opplevde en slags følelse når vi så dem. Ønsker vi at voldsunderholdning skal være en del 

av vårt samfunn? fortsetter Skretting, og avslutter med at dette er spørsmål en ikke kan 

vente at forskerne skal kunne finne entydige svar på. Hun etterlyser nye tankemodeller 

angående barn, voldsutøvelse og mediepåvirkning. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. LOVENDRINGER 
 

Hva har så denne debatten i Storting og media ført til? Først og fremst en rekke 

lovendringer som jeg skal ta for meg i det følgende kapittel. 

 

7.1 Film og video skal vurderes likt 
 

Det som var praksis frem til 1995, var at alle kinofilmer skulle innom Filmtilsynet for 

godkjenning. Der skulle Filmtilsynet vurdere om en film skulle forbys, godkjennes eller 

klippes i. Filmtilsynet utfører ikke klippingen selv lenger, de sender filmen tilbake til 

importøren og beskriver hvilke scener som eventuelt må klippes. Dette blir som sagt ofte 

gjort for å få filmen ned til en lavere aldersgrense. Som tidligere nevnt hadde Filmtilsynet 

ingen hjemmel i lov om film og videogram til å vurdere videofilmer like strengt. De 

vurderte kun filmene opp mot straffelovens §§ 211 og 382. Dette ble endret: 

 

«Fra 1. februar skal voldsinnslag i film og videogram 

vurderes etter samme norm.» (Kulturdepartementets 

pressemelding 6.1.1995) 

 

Endringen innebærer en innstramming når det gjelder omsetning av videogram med 

voldsinnslag. Filmtilsynets praksis når det gjelder fortolkningen av «forråande» og 

"moralsk nedbrytande" ved vurdering av film vil også gjelde for videogram som skal 

omsettes i næring, dvs. selges eller leies ut. Resultatet vil i første rekke være at visse 

bilder som dveler ved mishandling, ikke lovlig kan omsettes som videogram, selv om 

bildene ikke strider mot straffeloven. Det var kulturminister Åse Kleveland som fikk 

støtte for dette forslaget i Stortinget i en interpellasjonsdebatt våren 1994. 

 

Det ble påpekt at vurderingsnormen for vold i kinofilm var strengere enn for videogram. 

Denne lovendringen medfører en strengere sensurpraksis. Det tok ikke lang tid før 

kritiske røster kom, i Aftenposten spør Arnt Maasø om hvilken kontroll videosensuren 

egentlig gir. 

 

«Bare et fåtall videogrammer blir innkalt for kontroll, 

etter stikkprøve-metoden. Og det hender at innspillinger 

som er blitt sensurert, allikevel sendes ut på markedet i 

uklippet utgave.» (Aftenposten, 17.1.96) 

 

Det ble også krevet at filmene skulle gis ut på video i samme versjon som ble vist på kino. 



Mange filmer har blitt klippet ned til 15-årgrense for så å bli utgitt på video uklippet med 

18-årsgrense. («The Rock», 1996) Det nye høringsnotatet om endringer i lov om film og 

videogram skulle ordne opp i disse problemene.  

 

7.2 Høringsnotat om endringer i lov om film og videogram 

 

Allerede i Regjeringens handlingsplan mot vold i bildemediene ble det foreslått tiltak for 

å endre lov om film og videogram. Disse blir videreført i høringsnotatet. 

 

Høringsnotatet foreslår en rekke endringer for å prøve å rekke over så mange medier som 

mulig. Det er spesielt nye medier som sees på med skepsis. Internett er det nyeste 

tilskuddet og man gjør noen tapre forsøk på å prøve å inkludere også dette mediet i loven, 

med det er svært vanskelig å fysisk hindre noen i å hente eller se på grov pornografi eller 

vold på internett. Dataspill er også et nytt medium som skal inkluderes i loven. Spesielt 

spill med voldelige filmsekvenser. Disse skal vurderes på linje med film og videogram. 

Denne endringen skal gjøres i straffelovens § 382 som setter forbud mot «utilbørlege 

valdsskildringar». Det finnes i dag ingen lover som regulerer dataspill og elektroniske 

oppslagstavler, som er navnet de bruker på bl.a. internett. Det er interessant å lese at 

«uinnspelte kassettar, eller kassettar som berre inneheld lyd, fell utanfor verkeområdet til 

lova», det er ikke lenge siden også grammofonplater og lydbånd kunne være «farlige.»  

 

Hvordan ser så disse lovendringene ut, og hva innebærer de? Jeg skal nå gå gjennom de 

fysiske endringene som er foreslått og hvorfor de er blitt gjort. Jeg skal etterpå se på 

debatten som har vært omkring disse lovendringene. 

 

 

 

 

 

 

7.3 Endringer i lov om film og videogram og straffeloven 

 

Endringene som er foreslått skal se slik ut: 

 

«§ 4 andre ledd skal lyde: 

Statens Filmtilsyn må ikkje godkjenne for framsyning i 

næring bilete som tilsynet meiner krenkjer sømd eller 

strir mot straffelova § 382.» (Odelstingsproposisjon nr 8, 

10.10.1997)  

 

Det blir altså foreslått å fjerne begrepene «foråande», «strir mot lov» og «moralsk 

nedbrytande». Dette vil føre til at de sakkyndige i Filmtilsynet ikke lenger vil kunne 

bruke sitt skjønn i filmer eller filmsekvenser der de tidligere har ment at filmer strider mot 



disse begrepene. Filmtilsynet skal nå bare se på konkrete voldshandlingers antall, lenge, 

grad av råhet, hvor nært det filmes osv. Disse vurderinger skal de gjøre på grunnlag av 

straffelovens § 382. Denne paragrafen skal nå bli seende slik ut: 

 

«§ 382 skal lyde: 

Med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder eller begge 

deler straffes den som utgir eller frambyr til salg eller 

leie eller på annen måte søker å utbre film, videogram 

eller lignende der det i underholdningsøyemed er gjort 

utilbørlig bruk av grove voldsskildringer. Det samme 

gjelder den som gjør slik bruk av grove voldsskildringer 

ved offentlig fremvisning, herunder i fjernsynssending 

eller i formidling av slik sending her i riket.» 

(Odelstingsproposisjon nr. 8, 10.10.1997) 

 

Dette for å forenkle overgangen til et system der film blir vurdert likt uansett 

formidlingsform.  

 

 

 

 

7.4 Lovendringene og filmklubbene 

 

En annen interessant forskjell er at begrepet «i ervervsvirksomhet» er byttet ut med 

«offentlig» Dette betyr at f.eks. filmklubber ikke lenger er sidestilt loven. I 1987 fikk 

filmklubbene et fritak fra loven da «i nærings»-begrepet ble innført. Nå skal alle filmer 

som vises offentlig i Norge først være vurdert opp mot § 382 og bli godkjent av Statens 

Filmtilsyn. En filmklubb er en idealistisk og ikke en kommersiell organisasjon, derfor har 

de blitt sidestilt «nærings»-begrepet. Dette forslaget har ikke gått upåaktet hen. Norsk 

Filmklubbforbund sier til Klassekampen den 28. juni 1996 at de oppfatter 

lovendringsforslaget som et angrep på ytringsfriheten: 

 

«Norsk Filmklubbforbund reagerer på at loven også skal 

gjelde filmklubber. De betrakter i sin merknad at 

Kulturdepartementet uten noen som helst faglig 

begrunnelse vil sette ytringsfriheten til side ut fra en 

«moralsk panikk» for skadevirkningene i nye medier. 

(Klassekampen, 28.6.96) 

 

Også Atle Boysen i filmklubben Himmel og Helvete reagerer på den foreslåtte 

lovendringen: 

 

«Filmklubbene er samfunnets eneste forum for fruktbar 



filmdebatt. Dersom vi bare skal få lov til å vise godkjente 

filmer, blir ytringsfriheten kvalt, sier Atle Boysen.» 

(Dagbladet, 29.7.97) 

 

Videre skriver artikkelforfatteren at hovedårsaken til at Kulturdepartementet ønsker å 

skjerpe inn reglene er blant annet den økte volden i bildemediene.  

 

«Det sosiale hensynet veier tungt. Det skal ikke finnes 

lovløse rom som gjør at noen slipper lettere unna. 

Straffeloven bør gjelde likt for alle billedmedier, hevder 

Nita Kapoor, politisk rådgiver for kulturminister Turid 

Birkeland.»  

(Dagbladet, 29.7.97) 

 

Kulturdepartementet sier at ved å hindre filmklubbene i å importere egne filmer, minsker 

man volden i bildemediene.  

 

Jon Iversen kommenterer også denne utviklingen i lovverket. I artikkelen «Filmklubbene 

og sensuren» setter han forholdet mellom lovverket og filmklubbene inn i et historisk 

perspektiv.  

 

«Det framholdes med solid dokumentasjon fra 

sensurhistorien at samfunnet trenger et pustehull for 

filmatiske ytringer av alle slag. I ytringsfrihetens navn 

ønsker klubbene derfor snarere at næringsbegrepet også 

innføres i § 211.» (Z, nr. 1, 1997) 

 

Iversen er svært skeptisk til sensur generelt og vil også innføre næringsbegrepet inn i 

straffelovens § 211, slik at filmklubber også kan vise filmer med forbudt pornografisk 

innhold. Han stiller også opp en interessant konfrontasjon mellom Kulturdepartementet 

og Oslo Byrett: 

 

«Det er verdt å merke seg at Kulturdepartementet fortsatt 

står på at filmklubbvisninger må være å anse som 

offentlige, og dermed avviser dommen i Oslo byrett.» (Z, 

nr.1, 1997) 

 

Han refererer her til dommen over filmene «Nekromantik» og «Der Todesking» som jeg 

har vært innom tidligere. Kulturdepartementet hever seg altså over en dom i norsk 

rettsvesen og kaller også filmklubbene for offentlige, noe som Oslo Byrett ikke gjorde. 

De kom frem til at en filmklubb ikke kunne regnes for å være offentlig. 

 

Kulturdepartementet forsvarer seg med å si at reglene skal være like for alle, det skal ikke 



være mulig å finne smutthull i den nye loven. I Odelstingsproposisjon nr. 78 (23. mai 

1997) skriver de om dette. De påpeker at selv om filmklubben ikke er inkludert i lov om 

film og videogram: «må ikkje lova tolkast slik at forbodne filmar kan synast i 

filmklubbar.» Likevel har praksisen vært at filmklubber har kunnet vise forbudte filmer, 

og det har de også gjort, uten innblanding fra offentlige myndigheter. Det skal det nå bli 

slutt på. 

 

Hoveddelen av kritikerne i denne debatten er filmklubber eller mennesker med 

tilknytning til filmklubber. Debatten vakte ikke stor interesse andre steder i samfunnet, 

fordi svært få vet hva en filmklubb driver med. Norsk Filmklubbforbund sier i en 

pressemelding de ga ut etter at lovendringsforslaget ble kjent, at Kulturdepartementet har 

mangel på kunnskap om dette. En filmklubb må få lov til å vise filmer som strider mot 

vårt lovverk for å kunne oppfylle sin posisjon som pustehull i samfunnet, sier de.  

 

Det er lett å forstå begge sidene i denne saken. Det er lett å være enig med 

Kulturdepartementet i ønsket om at alle skal følge de samme reglene. Det er like lett å 

skjønne at samfunnet trenger et fristed som ikke nødvendigvis befinner seg helt i 

undergrunnen, men som er tilgjengelig for de som ønsker å oppsøke det. 

 

7.5 Nye teknologier som skal inkluderes i lovverket 
 

Mange kritiserer Kulturdepartementet for å overkontrollere de «gamle» og etablerte 

formidlingsformer for film, i frustrasjon over at de ikke klarer å kontrollere de nye. Jørgen 

Kirksæther skriver i sin artikkel «Med tyggegummi og ståltrad mot en ny mediehverdag» 

om de nye formidlingskanalene vi kan vente oss i fremtiden, og hvor vanskelig det vil 

være å kontrollere dem. Kirksæther trekker historiske linjer og sier at filmen alltid har 

vært enkel å kontrollere, p.g.a. sin fysiske beskaffenhet. Med flere formidlingskanaler for 

film er forhåndskontroll blitt vanskeligere. 

 

«Selve formidlingsstrukturen går akkurat nå gjennom 

den viktigste forandringen vi har sett siden filmen ble 

funnet opp for drøyt 100 år siden.» (Z, nr.1, 1997) 

 

Formidlingsstrukturen bestående av et fiberoptisk kabelnett som er i stand til å overføre 

store mengder  

digitalisert informasjon. Det er ingenting i veien for at denne teknologien kan brukes til å 

overføre levende bilder. 

 

«Når en så diskuterer sensur av de levende bildene, 

snakkes det om bilder det er strid om det skal tillates 

overføring av i det hele tatt.» (Z, nr. 1, 1997) 

 

Skal man hindre nordmenn i å få tak i disse bildene må man fysisk stenge de norske 



telegrensene mot utlandet, noe som ikke er særlig realistisk. Ikke nok med det, for å 

overføre signal som i utgangspunktet er analogt til å bli digitalt, er man nødt til å ta i bruk 

en sofistikert krypteringsprosess. Det vil med andre ord ikke være bilder som flyr rundt i 

de små fiberoptiske kablene, men digitale koder som mottakeren må dekode for å kunne 

forstå. Det vil i praksis være umulig å kontrollere disse kodene, og umulig å forby dem. 

Selv om man ser bort fra krypteringen vil det være umulig å kontrollere overføringene. 

Det er enkelt å forby overføringer, men svært vanskelig å forfølge lovbryterne. TV3 er et 

eksempel på det, de har i årevis brutt norske reklameregler fordi de sender fra England.  

 

«Gjett hvor enkelt dette blir når det du trenger for å sende 

fjernsyn ikke lenger er en satelitt-uplink, men en 

telefonlinje.» (Z, nr. 1, 1997)  

 

Kirksæther stiller seg spørrende til hvorfor Kulturdepartementet ikke innser umuligheten i 

å kontrollere nye medier.  

 

«Hvorfor dette glemmes er uklart, det kan synes som om 

erkjennelsen av de nye formidlingsformene ødelegger 

argumentasjonen for strengere kontrolltiltak. Det 

enkleste blir da å feie den under teppet. Resultatet blir 

verre enn tidligere. En klarer ikke å kontrollere de nye 

formidlingskanalene, mens de tradisjonelle blir 

kontrollert i hjel.» (Z, nr. 1, 1997) 

 

Man kan likevel lese om Regjeringens ønske og besluttsomhet til å kontrollere de nye 

mediene. De innrømmer at det kommer til å bli vanskelig, men likefullt innfører de lover 

som skal omfatte disse. 

 

«Det same gjeld dersom mottakaren, etter bestilling, 

sjølv kan velje når han vil sjå filmar som blir formidla 

over tele- eller kabelnett. Dette vil vere på same måte 

som om han hadde ein videokassett heime.» 

(Høyringsnotatet om endringar i lov om film og 

videogram, 1996-97) 

 

Her sidestiller de filmer overført til norske hjem via telenettet med videokassetter, og 

legger de samme lovmessige forpliktelser på distributøren av de elektroniske signalene 

som på distributørene av videofilm. D.v.s. det som står i straffelovens §§ 382 og 211, i 

tillegg kan en videofilm vurderes av Filmtilsynet, både før og etter at videogrammet er 

registrert. Hvordan man skal få japanske distributører av film via internett til å sjekke med 

Filmtilsynet først, blir ikke nevnt. I det Nye Statens Filmtilsyn har de opprettet en 

avdeling som skal jobbe med dataspill, nettjenester og nye lagringsmedier.  

 



«Vår oppgave blir ikke å regulere. Vi skal observere, 

brette ut kunnskap på feltet, være et rådgivende fagorgan, 

og slik sett legge til rette for kvalifiserte politiske 

avgjørelser på området, opplyser avdelingsdirektør 

Martin Borgnes.» (Film&Kino, nr. 6, 1997) 

 

Borgnes er klar over de nye fiberoptiske kablenes muligheter, men mener det er for tidlig 

å kommentere hvordan de skal håndtere det. Den nye avdelingen ble opprettet på 

forespørsel fra Kulturdepartementet. Regjeringen foreslo at regelen skulle gjelde film, 

videogram og lignende, noe som inkluderer dataspill. Dette er bl.a. hva Borgnes` avdeling 

har ansvaret for.  

 

«Regjeringa har vurdert om slike spel bør regulerast av 

film- og videogramlova, men er kome fram til at den 

noverande ordninga bør halde fram.» 

(Odelstingsproposisjon, nr. 78, 23.5.97) 

 

Regjeringen endrer holdning overfor dataspill fra høringsnotatet til 

odelstingsproposisjonen, og gir på en måte opp kampen mot dataspillene. De forstår de 

praktiske vanskene med å kontrollere spillene. Det vil ta store mengder tid å spille seg 

gjennom dem, noe de må gjøre om de skal få et helhetlig bilde av spillet. Å spille 

gjennom et helt spill kan ta flere uker, selv for erfarne spillere. Mange av de aller nyeste 

spillene er svært voldelige, f.eks. «Carmaggedon», et bilspill der man får ekstra poeng for 

å kjøre ned gamle damer som bruker gåstol. 

 

7.6 Opprettelse av klageinstans 

 

Også i § 6 i Lov om film og videogram blir det foreslått endringer. Fra å være: 

 

«Avgjerdene til Statens Filmtilsyn etter §§ 4 og 5 kan 

ikkje påklagast til overordna organ.» (Lov om film og 

videogram, § 6) 

 

Skal den nå lyde: 

 

«§ 6. Klagenemd for film og videogram. 

Enkeltvedtak som Statens Filmtilsyn gjer etter denne 

lova kan påklagast til Klagenemda for film og 

videogram. I høve til vedtak om aldersgrenser gjeld 

fristen på tre månader i forvaltningslova § 29 andre ledd 

først frå det tidspunkt ein film eller eit videogram er gjort 

tilgjengelig for publikum. I tillegg til distributøren kan 

Ombodet for barn og unge (Barneombodet) klage på dei 



aldersgrensevedtaka som har verknad for barn. 

Klagenemda blir utpeikt av departementet, som i forskrift 

gir nærmare reglar om klageordninga og om verksemda 

til klagenemda.» (Odelstingsproposisjon nr. 8, 10.10.97) 

 

Innføringen av en klageinstans har vært et krav siden debatten på 1960-tallet, og kravet 

har vært oppe med jevne mellomrom gjennom hele debatten. Også fra medlemmer i 

Statens Filmtilsyn har dette vært et sterkt ønske. Det som nok kan reageres på er at 

barneombudet skal ha rett til å klage, og ikke f.eks. kinoer, filmklubber osv. Dette blir noe 

moderert med det faktum at barneombudet bare har rett til å klage på filmer fra 15 år og 

nedover, ikke på 18-årsfilmer. Dette igjen undergraver Filmtilsynet, da de sier at de ikke 

kan vurdere 15-årsgrensen som en barne- og ungdomsgrense, men som en voksengrense.  

 

7.7 Formuleringen av lovendringene 
 

Kulturdepartementet er i tvil angående formuleringen av endringen i straffelovens § 382, 

og de stiller opp to forskjellige muligheter. Den ene er en «kausal» formulering, som 

rammer den voldsskildring som kan virke forrående, brutaliserende, avstumpende osv. 

Det andre alternativet er å beskrive den straffbare handlingen uten å bringe inn dens 

mulige skadevirkninger. Straffelovrådet uttaler i denne sammenheng: 

 

"Straffelovrådet antar at det ikke vil være hensiktsmessig 

å benytte den første av de nevnte formuleringsmåter. 

Etter denne tas det inn som en del av selve 

gjerningsbeskrivelsen at voldsskildringen må ha en 

bestemt virkning. Her bringes med andre ord et 

komplisert bevistema inn i selve 

straffbarhetsbedømmelsen, nemlig spørsmålet om 

voldsskildringers skadelige virkninger. En slik løsning 

vil lett føre til at bevisføringen i den enkelte sak, med 

gjennomgåelse av foreliggende forskningsmateriale, vil 

få et uforholdsmessig stort omfang. At voldsskildinger 

kan ha slike virkninger, er nettopp bakgrunnen for en 

straffebestemmelse, og det må anses unødvendig ved 

hver enkelt sak å bringe dette kompliserte spørsmål 

direkte inn i bevisbedømmelsen. Straffelovrådet antar 

derfor at et straffbarhetskriterium som gir en 

karakteristikk av selve skildringen som sådan, vi gi den 

beste løsning." (Høyringsnotat om endringar i lov om 

film og videogram, 1996-97). 

 

Justisdepartementet slutter seg til dette forslaget. Det sies at grunnlaget for å i det hele tatt 

ha en slik lov er skadevirkningene, og at dette ikke trenger å bli bevist hver gang en 



sensuravgjørelse tas. Dette fører til lettere arbeid for Filmtilsynet. 

 

7.8 Bakgrunnen for lovendringene 
 

Hva er bakgrunnen for disse lovendringene? Regjeringen selv uttaler i sine offentlige 

skriv at årsaken er at de vil komme medievolden til livs, i hvertfall begrense tilgangen 

kraftig. Det kan påstås at den enorme mediedebatten er noe av årsaken til dette. Det kan 

virke i begge retninger. Da Steven Spielbergs film «Schindlers liste» hadde premiere i 

Norge ble det uttalt at det var synd at ungdom ikke fikk se denne filmen. Den fikk av 

Filmtilsynet aldersgrense 15 år, og dermed ekskluderte man en hel ungdomsgenerasjon 

fra å få se denne filmen som ble antatt å være et viktig historisk verk. Ikke engang 

foreldre kunne ha med seg tenåringene sine for å se den. Loven ble endret og ungdom ned 

til 12 år kan nå være med på filmer med 15-årsgrense i følge med voksne. Dette er en 

måte å formilde sensurlovgivningen på, men kritiske røster uttalte at da kan jo barn ned til 

12 år se filmer som  opprinnelig er myntet på voksne. Filmtilsynet har selv gitt klar 

beskjed om at de ikke kan vurdere filmer både for 12-åringer og 15-åringer, når de setter 

en 15-års aldersgrense tar de ikke hensyn til at det kan være 12-åringer i salen. Dette er en 

måte å skyve ansvaret over på foreldrene, slik at de må bli mer aktive i hva barna deres 

ser.  

Man kan også si at debatten har virket andre veien, at den har ført til strengere 

sensurlovgivning. Bulger- og Silje-saken er de mest markante eksempler på dette. Det ble 

under disse debattene uttalt at Regjeringen skulle se på lovverket igjen og vurdere 

endringer. Dette er en litt skremmende tanke, Regjeringen lystrer altså avisene og 

oponionen i disse ganske så panikkpregete debattene, og innfører strengere lover. De er 

livredde for å virke uansvarlige. Dette gjelder ikke bare Norge. I England ble det foreslått 

endringer der David Alton ville forby 18-årsvideoer. I tillegg ble et omfattende 

forsknigsprosjekt satt i gang for å finne ut hvorvidt lille James Bulger ble drept som følge 

av filmen «Child`s Play 3.» Disse tiltakene ble satt igang som et direkte resultat av at 

avisen The Sun trakk paraleller mellom Bulger-drapet og drapet i filmen. Det vi ikke fikk 

tiltak på, var hvorvidt andre faktorer i draps-«mennenes» liv kan ha spilt inn. Slike tiltak 

fikk vi også i Norge, med Regjeringens handlingsplan mot vold i bildemediene som det 

viktigste. Det foreløpig siste tiltaket er de foreslåtte endringer i straffeloven og lov om 

film og videogram.  

 

Paradokset er at de lovendringene som nå er blitt foreslått faktisk er helt logiske. Det er 

fornuftig at levende bilder har en lik lovgivning uansett om formidlingsformen er kino, 

fjernsyn, video, laserdisk, digital video disk eller en optisk kabel. Det er i grunnen rart at 

Regjeringen ikke innførte loven tidligere. Offisielt er grunnen til lovendringene at man vil 

hindre spredningen av vold i bildemediene. Man kan spørre seg om ikke grunnen er 

påvirkning fra debatten i media. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. KONKLUSJON 
 

Det som er forbløffende med denne debatten, er det faktum at medieforskere er nesten 

totalt fraværende. De som har uttalt seg negativt om filmvold og luftet tanker om 

påvirkning er stort sett mennesker med ingen eller liten kunnskap om det de kritiserer. I 

mange av tilfellene uttaler de også at de aldri har sett filmene de omtaler, men de vil 

likevel forby dem. Disse menneskene har stort sett fått dominere de store oppslagene i de 

tre store hovedstadsavisene: Dagbladet, VG og Aftenposten. De artiklene som uttaler det 

motsatte er i et klart mindretall. Jeg har prøvd å balansere mengden likt på hver side.  

 

Problemet med avisene er at de sjelden er interessert i å gå i dybden, virkelig gode artikler 

om temaet finner man riktignok i en og annen avis, men hovedsakelig i seriøse 

filmtidsskrifter som Film & Kino og Z. Problemet med disse er at de ikke er i 

offentlighetens lys på samme måte som dagsavisene, de er mer bransjeblad for mennesker 

som arbeider med film eller har en spesiell interesse for film. 

 

Spørsmålet en kan stille seg er om de foreslåtte lovendringene kommer til å ha noen som 

helst funksjon. En lov som er umulig å forvalte kan begynne å virke mot sin hensikt. De 

fremtidige formidlingsmuligheter når det gjelder film har såvidt begynt å gjøre seg 

gjeldene. Selskaper som VXtreme som spesialiserer seg på digitalisering av film og 

overføring av disse via telenett er ennå ikke blitt lønnsomme, likevel er det disse 

selskapene som er de store vinnerne på børsen for tiden. Investorene vet hvilken 

gigantbransje dette kommer til å bli. 

 

Regjeringens patetiske forsøk på å inkludere også denne teknologien i lovverket er ett 

skudd i mørket. Det vil overhodet ikke være mulig å drive effektiv filmsensur i fremtiden, 

bortsett fra på den gode gamle, trauste lokalkinoen.  

 

Istedet for å kontrollere i hjel de allerede eksisterende formidlingsformer burde den 

norske stat være realistisk og gi slipp på voksensensuren. Å beholde den vil kun føre til at 



folk trekker bort fra kinoene og heller sitter hjemme å ser film på internett. Noe som vil 

være billigere, enklere og helt uten statlig innblanding. 

Det er store motsetninger i denne debatten, men en ting er begge sider mer eller mindre 

enige om: informasjon og opplæring om film og andre medier må inn i skolen som et eget 

obligatorisk fag. 

 

Det er for mange usikkerhetsmomenter i hva film gjør med oss til at det bare kan skyves 

under teppet som «ufarlig moro.» Barn og unge trenger beskyttelse, den beste 

beskyttelsen en kan gi er kunnskap. 
 

 


