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Regjeringen fikk kalde føtter . Kulturminister Hallvard Bakke ble pres set til å
endre standpunkt til TV3. Regjerin gen innså at folk flest ikke forsto det opprinne lige standpunktet.
Etter det VG far vite ble Hallvard Bakke presset bade av
kolleger i Regjeringen , Arbeiderpartiets landsstyre og tillitsmenn i partiet. De mente
det var riktig å omgjøre vedtaket om å forby TV3.

Årsaken

Hallvard Bakke innrømmer
selv at de sterkeste re aksjonene på. avslaget var en viktig
årsak til snuoperasjonen.
— Regjeringen står overfor
store utfordringer i den økonomiske politikken. Derfor er det
et spørsmål om det er gunstig
å ta en diskusjon om et avslag
mange ikke forstår , sier Bakke.

Taper

Etter det VG får opplyst har
Regjeringen rett og slett innsett at den ikke kan ta en konflikt med store folkegrupper 1
en situasjon der den har problemer nok fra før. Reaksjonene har vært Uke sterke innenfor Arbeiderpartiet som utenfor . Regjeringen har fryktet at
den skulle tape oppslutning pA
grunn av TV3 i en situasjon
der den ellers trenger all støtte den kan få.
— VI innså at et avslag i
TV3-saken ville tjene høyresiden. Fremskrittsparti et har
man ge nok velgere allerede ,
sier en sentralt p lassert kilde
til VQ.

Ap-JerttifeJe

Hallvard Bakke møtte motbør 1 Regjeringe n allerede første gang han tok opp TVS i kollegiet . Så kom kri ti kken fra
opposisjonen, de fleste avisene
og til slutt fra Arbeiderparti ets eget landsstyre. Dette ble
for mye for Bakke.
— Han Innså . »t presset mot
imni blø fer sterk t os bøyd«
«v . ster VG* kilde.
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— Takk VG

STOCKHOLM (VG) — Je g er fryktelig glad for at
vi kan vise TVS-programmene for norske seere.
Jeg er nærmest sjokkert over at beslutningen kom
sa raskt — og J eg stå,r 1 dyp takknemlighet til
norsk presse — spesielt VG — for at avisen har fokusert pa vår sak sA grundig og ganske sikker påvirket opinionen og den endelige beslutningen.

Jan Steinmaan . president i
Scansat
Broadcasting
som
driver TV3, er i syvende himmel et t er Hallvard Bakke s
saltomortale.
— Første gang vi fikk avslag i Norge , ble leg regelrett
sjokkert . Jeg trodde vi skulle
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komme i gan g i løpet av 90 da
ger
etter
den andre
dis
kua jons runden. At klarsignal
kommer så raskt , er nesten
ikke til å tro.
Ste in mann fortsetter:
— Den massive støtte og
for ståelse som vi har fått i
norsk e aviser , har vært formidabel. Avisene har tydeligvis
urettferdigheten.
opp fattet
Je S er spesielt glad tor Rolv
Wes«nlund s artikkel
i VG
funnet
Utenmening
støtte fra
norske aviser ,
tror
leg ikke
TV8 ville sluppet
U1
ar
tydeligvis grasro
N& h
gehør , sier
^ taa
Jan Steinma _nn som dermed
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19.00 TESKJEKJERRINGA
Tegnet versjon av vår alk * favor itt , TMkj ^iarrin oa.
19.10 Santa Barbar a
Ny amørikarMk «opeop øca».
Frr, Dala»
n<7«Dvno«ti
ncJln *, Texa
Tøxon og
«DynastiPra
•ts » D«iv* forf lytt ør vi oss 06
til California * solf y lt* ky»t .
Bywi Santa Barbara har i lang
tid v«r. kpt
fra «m føri ø,t«d
Hollywood og
for it^ r^ ne
Hik.
Bev«r ly
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20.00 HTHl IIK *u*
nyheter
Intørnas ional s
TV3. studio i London.
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20.15 Mesterkokken: Paul
BoctlM
Andr# Qytnin , ^3, matlo .
øinøsskok* med m«»t«rkokken
Paui Bocu*». Komm entatorer
maHk pørtene
* «*• , ""**
m»»t^kokkøn Arr» ^Jorimt od
iourndi«ton
Gumw Hau
Hau«t«> Gunnar
°« |oornali
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2Q.45 COUSTEAU: HAVETS

GLAD: — Nå. kan to million er
mennesker i Norden ne TVS ,
sier Jan. Steinmann.
fikk seerskaren utvidet med
300 000 husstander.
— Nå har vi i alt 850 000 husstander som tar inn TV3. Norge er vårt største marked , og
nå håper jeg virkelig at vi
ikke skuffer .
— Betyr gjennombruddet
i
Norge mange penger for TV3?
— De tallene skal vi la ligge
foreløpig. Det er klart at et så
stort marked får betydning.
1 første om gan r regner Jeg
med at vi Ikke far større un
derakudkl enn beregnet for det
først e driftsåret
— 70 mlll U
•mer kroner i la.i»!
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hans pA bot ™ «Cdypvo, t,i
Antar ktis ,
71.45 ADVARSEL! TRACEY
ULLMAN

22 15 OM LINE

TV3,
vkk ølia <«»wes»
aktuølU programDroaram' v f* WK«»0
%mim
«^ |ourn disl wr fra vor»
' dj
^ ^an ^$k# kmd hv* «U
log ^ røporfasjø, hel. vøndw»ør
dør**virkefeh
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(Spanwen )
ILD OG HAV.
Fabac ør «1t«rfoik «r i dvt vøst ft# <•"•• «vsnitt følger vi
c
krimina ^olin øt.
En
tysk
*
*^
'
md cUn vørdUnsbørømt *fronkjapp, uberegn øK
ø ukonv *mvj o
havfar skørøn Jacque s
IM|politimann , kjønt for- * go
*#
Coutf eau og ekspø oHionøn
Mnø øanøv^ør.

— ingen

kuvendinq
Av TONE
GAMMELGAARD
— Je g bråsnur Ikke mer
enn at J eg har foretatt
en grundig vurdering av
anken som kom etter
avgjørelsen
1. desem ber , aa en smilen de
Hallvard Bakke under
den kaatt K sammenkalte pre ssekonfer ansen I
går etter middag. Der
ble det anty det at kulturminister en nå møter
seg sølv I døra.
Alle norske kabelselsk aper som h ar søkt onn
å få formidle TVS-sendingene fra Scansat , har
i og med denne revurderingen fra Bakke automatis k fått tillatelse til
å «trykke på knappen» .
De som ikke har søkt
ennå , vil også få inn v il
Ktr. til latelse når de a»
Bakke har bøyd seg
for argumentene om at
den skandinavisk språk
lige kanalen bør få sende på samme vilkår som
SKY og Supe r Ch annel.

Ial lfall f rem ti l rundt
1. mal. da prøveperioden
går ut for alle satelli ttkan alenes vedk ommende.
— Hva som da vil skje
når virvaret av tilbud
tr e et eren overskr ider
det
antall
kabelselsskapene har kap asitet til
å ta ned, blir et problem
ved neste korsvei. Hvem
skal bestemme hvilke
kana ler som skal få « forkjørsrett»? Selv vil j er
nok stemme for at NRK .
de to avenake nabokanalene og eventuelle lokalsendinger 1 første rekk»
bør få plass på nettet , sa
Bakke.

