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I forket 78 viste dansk TV ikke mindre end to stykker dramatik - produceret 
for Danmarks Radio af kvinder, der i deres produktioner klart fik demonstreret 
deres kvindepolitiske holdnuig og intention. Jeg tænker her pA Else Kant skre- 
vet af Kirsten Thorup og instrueret af Lime Krog og Er det Iogn hva' jeg si'r 
skrevet og instrueret af Mette Knudsen og Elisabeth Rygaard. Else Kant blev 
sendt over to aftener i januar og Er det logn hva'jeg si'r pA en aften i februar. 

Man kan godt undre sig over, at den nye kvindebevægelses aktiviteter - der 
trods alt har været igang i 8-9 k - fmst nu sætter sig spor i TV'S dramatiske 
produktioner, især n k  man betænker, hvilken s t r m  af kvindekunst der er 
kommet frem i de senere k. Men pA dette som pA d e  andre omrader mA man 
huske pA, at DR aldrig har set det som sin opgave at fremme den alternative 
kunst- og kulturproduktion, snarere tager institutionen sin opgave som beskyt- 
ter af den etablerede kunst særdeles alvorligt. De summer, der er ofret pA Else 
Kant og Er det Ingn hva'jeg si'r, er draber i havet ved siden af de bel0b, det har 
kostet at f h k e  f.eks. Fskeme og Ludwigsbakke, og DR fmder det stadig 
langt mere væsentligt at transmittere Det kgl. Teaters Holbergforestillinger frem 
for transmissioner af f.eks. Solvognens opfmelser pA Christiania. 

SAvel & Kant som Er det I0gn hva'jeg si? er som sagt skrevet og instrueret 
af kvinder. Begge stykker har kvindelige hovedpersoner, og i Else Kant er de 
kvindelige personer langt i overtal. Endvidere er begge stykker koncentreret om 
at vise et kortere eiier lzngere uddrag af en kvindes livshistorie, udformningen 
af hendes bevidsthed og hendes oplevelser af kvindeundertrykkelsen i dens for- 
skellige former. Om Er det Iogn hva'jeg si'r i lighed med & Kant ender med 
et oprm mod undertrykkelsen kan diskuteres, men i filmens sidste sekvens f01- 
ger kameraet Jytte, der kmer afsted med familien, mens man pA lydbbdet hec 
rer en stemme gentage spmgsmAiet: »Hvad mener du egentlig, Jytte?«. Filmen 
kan dermed ses bade som et fors- pA en pAvisning af og dermed bwidstgmelse 
om undertrykkelsens abenlyse og skjulte former og som en opfordring til sAvel 
hovedperson som seer om at overveje og diskutere denne undertrykkelse. 

Begge stykker irndekommer dermed de krav og m k e r ,  der er fremsat man- 
ge steder fra, om at kvinder i h0jere grad prmenteres for deres egne kvindespe- 
cifikke erfaringer og oplevelser i vores massemedier. Kritikken af de mancisdo- 
minerede udsendelser i radio og fjernsyn har i de senere k været udbredt, og 
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