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um till. til þál. um undirbúning sjónvarps.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd ræddi tillöguna á tveimur fundum. Var hún send útvarps-
stjóra til umsagnar. Í svari hans kom margvislegur fróðleikur fram. Meðal annars
sk)Tði hann frá þvi i svari sinu, að ríkisútvarpið hefði unnið að þvi að fá leigð
sjónvarpstæki um nokkurra mánaða skeið á afmælisári útvarpsins, 1955, til þess
að kynna sjónvarpið fyrir þjóðinni.

Hefur nú verið send "fyrirspurn til tveggja sjónvarpstækjaverksmiðja um
möguleika á að fá leigð fullkomin sjónvarpstæki (sendístöð og búnað fyrir sjón-
varpssal) og enn fremur 300 viðtæki fyrir sjónvarp i því skyni að endurleigja
þau almenningi, á meðan þetta tilraunaútvarp stæði yfir".

Hefur útvarpsstjóra nú borizt vinsamlegt bráðabirgðasvar frá annarri verk-
smiðjunni, en leigutilboð er sagt væntanlegt bráðlega.

Vegna þýðingarmikilla upplýsinga um málið í bréfi útvarpsstjóra, þykir rétt
að birta hér orðréttan kafla úr bréfinu. Útvarpsstjórinn, Vilhjálmur Þ. Gíslason,
segir m. a.:

"Ég kynntist sjónvarpinu af eigin sjón Í Amerikuför minni 1952, og virðist
mér það geta orðið til mikils menningarauka, ekki sízt sem fræðslutæki, þar sem
það hefur ólíkt meiri möguleika en hljóðútvarpið, t. d. til kennslu í verklegum
fræðum.

Sjónvarpið er nú orðið mjög útbreitt í Bandaríkjunum, og munu vera þar um
27 millj. sjónvarpsnotenda. Þar næst kemur Bretland með 3 millj. Annars staðar
er það skemmra á veg komið, en fer hraðvaxandi. 1 mörgum löndum, og m. a. á
Norðurlöndum, er rekið tilraunasjónvarp tiltölulega fáar stundir á viku. Er það
yfirleitt venja að reka fyrst tilraunasjónvarp í 3 ár til þess að æfa starfslið við
rekstur þess og viðhald og kynna það jafnframt, en þá ekki gert ráð fyrir
tekjum, sem neinu nemi, á meðan. Enn þá mun sjónvarpsstarfsemin sjálf hvergi
bera sig, nema þá í Bandaríkjunum og ef til vill í Bretlandi. Verður að hafa það
í huga, að sjónvarpsnotendum fjölgar ekki verulega, fyrr en viðunandi dagskrá
er komin á, og er því skiljanlegt, að það hlýtur framan af að vera fjárhagsleg
byrði.

Ein sjónvarpsstöð, sem kostar upp komin 2Y2-3 millj. kr., miðað víð það,
að útvarpið ætti hana, ætti að nægja fyrir svæðið innan fjallahringsins kringum
Reykjavík, og næði hún þá til meira en helmings þjóðarinnar. 1 ofannefndri upp-
hæð er þó ekki fólgið húsnæði fyrir sjónvarpssal. en aðeins tækin og uppsetning
þeirra.

Mér virðist slíkur stofnkostnaður ekki versti tálminn á vegi sjónvarpsins hér
á landi. Örðugasta viðfangsefnið verður sennilega að sjá fyrir viðunandi sjón-
varpsdagskrá, bæði vegna þess, að af litlu efni er að taka og undirbúningur að
beinni upptöku sjónvarpsefnis er mjög kostnaðarsamur. og mætti ef til vill líkja
þvi við leikhús, sem þyrfti að sýna nýtt leikrit á hverjum degi. Eins og útvarpið
hér varð í fyrstu að byggja tóndagskrá sína að miklu leyti á \hljómplötum, virðist
mér sjónvarp hér á landi verða í fyrstu að treysta mikið á sjónvarp af kvik-
myndafilmum, eða þá frá segulbandi, þegar sú aðferð er komin á markaðinn.
Eru nú athugaðir möguleikar á leigu á slíkum sjónvarpsfilmum.

Húsnæðisvandræði útvarpsins standa mjög í vegi fyrir sjónvarpinu, engu
siður en þau eru nú versti þrándur í götu fyrir framþróun útvarpsins, og virðist
mér ekki verða komizt hjá að reisa útvarpshús hér sem allra fyrst.

Að sjálfsögðu verður líka að hafa í huga möguleika á sjónvarpi fyrir aðra
landshluta, eftir því sem fé og tækifæri vinnst til. Útvarpið vill fara hófsamlega



af stað, en þó með þeim beztu tækjum, sem völ er á, og hefur ákveðið, eins og'
áður segir, að reyna fyrst að fá tæki léð í tilraunaskyni, í því trausti, að það
reynist viðráðanlegt."

Þetta er meginefnið í bréfi útvarpsstjóra.
Að fengnum upplýsingum um, að undirbúningur þess máls, sem þingsálykt-

unartillagan fjallar um, væri kominn á svo góðan rekspöl, að framkvæmdir gætu
varla farizt fyrir, samþykkti nefndin að leggja til, að tillagan verði afgreidd með
svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að ríkisútvarpið hefur þegar undirbúið ráðstafanir til þess að gera

sjónvarpstilraunir hér á landi, án þess að það hafi farið fram á sérstaka fjárveit-
ingu í því skyni, og tilgangi flutningsmanns virðist þar með náð, telur þingið ekki
ástæðu til þess að samþykkja tillögu um það efni og tekur því fyrir næsta mál
á dagskrá.

Alþingi, 5. april 1954.
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