JU BEL I OSLO
Av FINN JØRGEN
SOLBER G og

DAG BÆ VERFJORD
(foto)

Nyhete n om kulturminister Bakkes kuvending slo ned som
en bombe i TV3s Oslokontor i går ettermiddag. — Vi hadde fått
positive signaler på
forhånd , men at det
skulle , skje så raskt ,
hadde vi aldri drømt
om, sier en glad Rune
Nedrebø, mellom store
slurker
seiers champagne.
Forventningene , før historiens første TV3- sending over Norge var til
å ta og føle på..

IC I SSISK

Også sovjetisk fjernsynspr ogram 1 blir a fa se I Norge.
Samtidig som Kulturd epartementet slipper løs TV3, er d et
kl a rt at Oslo Kabelnett
har
fatt kon fesjon til a vise ru»» lsk TV.
Det faller svært heldig
sammen med at den russiske
statsministeren
kommer til
N orge , sier en f ornøyd Arne
Michael Olsen i Oslo Kabe l
nett , som har gjort en del prøvesendin ger med dette tilbudet. Olsen regner med å være i
g&ng med faste sendinger denne iiki -n

19.00 Treskje *jerring

T egnet versjon av alles favoritt. Alf Prøysen* Te*kjekjerrin-

ga

19.10 Santa Barbara

Nytt avsnitt i TV3s amerikan«. ske såpeopera. Fra Dallas .
Texas og Dynastiets Denver
forfl ytter vi oss til Californias
solf ylte k yst.

20.00 Nyheter og vaj r

Internasjona le
nyheter
TV3s studio i London.

fra

22.15 Benson

20.15 Scene 3
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Andre programmet der månedens vert , Rita Wewik , inviterer gjester til TV3s studio i København. Et prog ram som innehold er bode alvor og spøk,
intervjuer og opptredener .

21.15 Rumpole og the Bailey

{ Rumpole , forsvarsadvokat. )En
engelsk dromaserie , belønnet
med mange utnerkel ser og priser .

SATS PÅ BJERKE
HVER ONSDAG IJANUAR

Mer enn 4 millioner I gevinster hver onsda g. Løpene starter klokken 18 med
forhåndsveddemål fra klokken 12. Se V5-d ps på Janco
-r w—i #-i /-*
i kve Id. Neste løpsda g sønda g.
/ / / ** j j \ ¦m/ Æ

TENK OM DU VANT!

"f^v

Nå kon vi igjen glede oss over
de fullstendi g heknin gsJøse,
sjarmeren de godhjert ede B*nson.

22.45 Mest musikk:
Mel Tor me in Coixert

Her for vi møte øn av de mesi
kjente og fremgang srike ameri kanske jazzsangere i en drøy
times sending.

Telefonen sto ikke stille et
øy eblikk , det strømmet
inn
med gratulasjoner og i^vrlgc
pressefolk løp ned dørene- ..
— Vi har ligget klar i start gropa lenge nå, det er en ubeskrivelig følelse å. være i gang .
sier daglig leder Rune Nedrebø.
— Vi har hele tiden stilt
spørsmålstegn ved myndighetenes håndtering av TV3-saken . og det er en lettelse at de
omsider har tatt konsekvensene av dette , fortsetter han.. Endelig har Bakke innset t at det
er bedre å være en del av utviklingen , enn å bli totalt overkjørt av den. De kunne ikke
stoppe utviklingen uansett.
Etter vår mening har både
kulturminister Halvard Bakke
og samfe rdselsminister Kjell
Borgen vært på tynn is i TV3striden . også rent juridisk
sett. Det virker som om TV3
skulle motarbeides helt fra begynnelsen av , uten hensyn til
hvilken argumentasjon
som
mått e brukes mot oss. Årsa ¬
ken til dette ligger mer i rent
konkurransemessige
forhold
enn kulturpolitiske. TV3 er
ikke bare en konkurrent til
NRK . men også til et eventuelt
reklamefinansiert TV2.
— Ville TV3-forbudet fått
store økon omiske konsekvenser for dere?
— Vi hadde kalkuler t med
at vi i ver ste fall ville få pro blemer i ett land , sA vi vi lle
klart oss. Dagens god e nyhet
innebærer istedet en klar positiv økonomisk effekt. NA i etterti d er vi glade for den brede
medied ebatten TV3 skapte i
Norge. Ikke bare pA grunn av
PR-verdl en, men ogsA fordi
debatten har brakt Norge mer
a jour med den medievirkellghet vi nå engang lever i.
— For oss i TV3 er det imidlerti d den brede støtte vi har
fått fra folk flest som har varmet mest . sier Rune Nedret >e.
— VI har aldri v»rt i tvil om
at mannen i gaten har vært pA
vår
side . skyter
Merethe
Schj em Grim sgaard inn.
Den eneste J eg fikk snakke
rn ed da leg ring le departemente t I dat , var en hyggelig
sentra l borddame. Hu n kunne
Ikke Kl oss noe klart svar, men
ønsk et oss lykke til med : «Stå
på , dere h ar hele f olk et t>ak
dere!»

- K Wtr f ct tm», vtf
Overrask elsen var stor hott
marketing dir ektør Wencke
Jordet 1 Nldar-B ergen e da VG
kunn e fortelle al «n av dere»
reklamef il mer n«ttop p hadde
flimret forbi p « skjermen .

VI hadde J o av bestilt den ,
utbrøt hu n forba uset. — Nå
norn TV :t f r I gang, sk al vi kjøre i v i «klarne m«iu planla gt ,
fort»et tcir hu n.
VI had de planla gt A teste

r eklameeffekten på. TV3. skuffelsen over forbudet fikk osa
til A avb estille våre annonser.
NÅ blir situasjonen en annen.
Er TV rekla m e på TV3
for
ver difull
annonsering
dore?
VI har sett pa TV3 iom
Bvært Interessant , off skal vurdere effekten når vi blir fore
la^t testlallene fra TV-selika p«l. Da bestemmer vi oss om
v i «kal fortse t te,

