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forvirriing
Det norske folk har vendt tommelen ned for Regjeringen Brattelis
Europa-politikk. Da 99.1 prosent av stemmene var talt opp viste tallene 46.2 prosent ja, 53.8 prosent nei. Forhandsstemmene ventes
ikke 5. bringe vesentlige forandringer. Dette betyr at Regjeringen
Bratteli forlater sine taburetter. Hvem som overtar er i dag uklart,
nei-gruppens ledere er tause. Det enestz man med sikkerhet kan si
er at Norge gar inn i en politisk krise. (Side 2-12)
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Seier gip aresear
Sluttresultatet av folkeaystemningen vil trolig bli at motstanderne av norsk EF-medlemskap
har vunnet over tilhengerne med 5-6 prosent av stemmene. Noen stor ledelse er det ikke, men
den er likevel klar nok, om en sa bare holder seg till hovedtallene for hele landet
Og stemmefordelingen i de enkelte
landsdelene understreker kraftig at
vi som folk dessverre ikke var modne
til na a tre inn i det vesteuropeiske
samarbeidet, der vi hadde var selvfOlgelige plass.

Fjernsynets Norges-kart med markering av ja- og nei-distrikter gay
nok et svrt skeivt bide av styrkeforholdet mellom de to gruppene,
fordi det eller meste av landet bortsett fra de sOrOstre omradene er sa
grisgrendt. Men nei-stemmene dominerer likevel i den grad nesten alle
steder bortsett fra de mest tettbygde
omradene, at dot ikke vile vre
politisk mulig a ga, inn i Fellesskapet
med en slik fordeling, selv om jasiden skulle ha nadd noen prosent
hOyere opp.
De sterke motsetningene mellom
landsdeler og grupper i folket, som
folkeaystemningen har ayslOrt med
nesten sjokkartet styrke, vil det bli
en viktig oppgave bade for politikere
og samfunnsforskere a prOve a
trenge til burns I. Enklest er det a
finne forklaringen pa at fiskere og
binder og oilers sa, mange i vart
lands utkanter har reagert negativt
I denne saken.

Midt i en vanskelig situasjon har
de foretrukket det sikre for det som
for dem fortoner seg som usikkert.
Men nar det sa viser seg at ogsa
industriarbeidere i enkelte byer og
industristeder gar imot det som de
selv ma vite vile sikre deres egne
arbeidsplasser, er det klart at en
ogsa har a gjOre med hOyst irrasjonelle motiver i denne saken.
Dette skal ikke gjOre det lettere a
skape stOrre forstaelse for hvor Norges plass i det internasjonale bidet
er. Men den oppgaven hirer framtiden til. Likevel ma en ha lov til a
tro at den harde valgkampen vi na
har bak oss, pa Litt lengre sikt vil
vise seg a bane veien for en sapass
nektern holdning hos det store flertallet i folket, at det blir mulig a fa
EF-ordskiftet ned pa et saklig plan.

*
Dagens aktuelle spOrsmal er den
alt annet enn misunningsverdige
stilling Norge er kommet i pa grunn
av folkets nei til EF-medlemskap
noen fa maneder for det skulle tre i
kraft. Det har fra den ene dagen til
den neste kastet oss ut i den store
uvisshet.
IlOyst opplysende i sa mate er den
uviljen til a drone lOsningen av var
indre krise, som nei-sidens politiske

talsmenn la for dagen i fjernsynets
nattlige valgprogram.

*
Det mangler nok ikke pa dem som
gjerne vile overta otter statsminister Trygve Bratteli. Men selv de som
mest iherdig har forsikret at det
ikke vil by pa problemer for Norge a
fa en handelsavtale med Fellesskapet som er klart bedre for landet enn
de medlemskapsvilkar vi var tilbudt,
er apenbart helt pa dot rene med at
sa enkelt er det ikke.
Derfor er de fremdeles sa ivrige
etter a skyve ansvaret for den videre
utvikling tilbake til dem som gikk ut
til folket med sin medlemskapslinje,
og ble klart avvist.
Men lederne pa nei-siden vil nok
snart oppdage at her som ellers er
det sa at bordet fanger. De vil ikke
kunne fa velgerne til a godta at de
nekter a to regjeringsansvaret etter
at de har bygd hele sin EF-agitasjon
pa hvor greit det skal ga a skaffe
Norge en handelsavtale med EF.
Ingen politiske krumspring kan
derfor frita de politiske lederne pa
nei-siden for a lOse den regjeringskrisen som er skapt, fordi deres linje
markecisspOrsmalet har fatt flertallets state.
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Det trenger ikke bety at den nye
regjeringen utelukkende skal besta
av nei-folk, selv om den hverken vii
fa noe tilskudd fra Arbeiderpartiet
eller 11i yre. Sa splittet som bade
Venstre og Kristelig Folkeparti er i
EF-spOrsmalet, er det forstaelig at
disse partiene ikke vil la regjeringsdannelsen understreke sine indre
motsetninger enda mer.
Men det ma vre politikere med
det retie nei-synet som legger opp
de nye forhandlingene med Fellesskapet og leder dem. De er d e som
na skal innfri sine rause 10fter til
det norske velgerfolket, etter at de
sa lenge og sa iherdig har felt dommen over dot forhandlingsresultat
som den avgaende regjeringen nadde
fram til.
Noe helt annet er at den nye regjeringen ma bli sikret den arbeidsro
den sad vil komme til a trenge. Ogsa
den vil bare ha state fra et mindretall i Stortinget. Enten en liker det
eller ei, ma altsa den tilnrmede
politiske borgfreden som EF-saken
har tvunget fram, fortsette enda en
tid.
Det vil i able fall bli vanskelig nok
a fa et noenlunde tilfredsstillende
resultat av forhandlinger som innledes med den hOyst spesielle bakgrunn som utfallet av folkeaystemningen har skapt. Litt etter hveit vil
det ga opp for folk flest at vart nei
til Fellesskapet har kastet oss ut i en
langt stare usikkerhet enn den som
nei-agitasjonen skremte flertallet av
velgerne bort fra EF-medlemskapet
med.
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Eika som leder av
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Per Borten og Halivard Eika gratulerer hverandrei sezerens stund

Hallvard Eika gar inn for en samarbeidsregjering fra Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti,
det vii si de tre partiene i Stortinget som har hatt et flertall av markedsmotstandere. Han uttalte i
natt at han mente det var realistisk a fa de tre partiers stortingsgrupper med pa en slik losning.
— Svaret pa det spOrsmalet vil
En regjering av bare markedsmotstandere matte vmre det abso- jeg gi til Kongen!
— Etter det statsminister Trygve
lutt siste alternativ. Han ville ikke
svare pa sporsmalet om han kunne Bratteli har sagt om regjeringstenke seg a ta seg oppdraget sporsmalet er det vanskelig
skjonne hvordan han kan unnga
Isom sjef for denne regjeringen.
,

p:

LO inn for nye
forhandlinger
— Er De overrasket over resultatet?
— Ja oppriktig tan er jeg meget overrasket!
Det var formannen i Landsorganisasjonen, Tor Aspengren, som spent vedgikk det klokken kvart over to i natt
da det endelig resultat foreia.
— Ikke desto mindre vil jeg beklage det som hay skjedd. Seiv om
jeg cgs& ma tilf0ye som jeg har
sagt f0r, at det selvsagt ikke betyr
noon katastrofe for oss om Norge
ikke blir med i EF. Men jeg vil
fastholde at det er en ulykke. Vi
ma regne med vansker.
— Vil LOs ledelse bli sammenkait
for a drOfte situasjonen?

Arets superthriller
Frederick "Sjakalen" Forsyth
om jakten pa SS i dagens Europa
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Ny bok av tortatteren
fjorarets bestselger .Sjakalen-.
Oversatt as Gerd Hoff.
Kr. 32,00, Innb. 39,50
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— Nei, forst kommer jo Arbeiderpartiets landsstyre sammen torsdag og fredag for a drone situasjonen. Mandag skal LO ha sekretariatsmOte. Per vil aystemningen
bare bli tatt til etterretning. Den
virkelige gjennomdrofting av situasjonen kommer i mai nar Kongressen•mOter.
— Er utfallet et nederlag for LOs

keparti has jo statt sterkt splittet i
beidsregjering for a vaere det beste denne saken?
— Jeg tror dot er realistisk at en
og mest sannsynlige alternativet til
a ta over etter Bratteli, sa stor- kan fa partigruppene med pa en
tingsrepresentant Eika, men under- samarbeidsregjering.

KOMINMENTERER

ga ay. Jeg vil da anse en samar-

med Fellesskapet i samsvar med

aystemningsresultatet. For det and
re ma de malsAtinger og de politis,

—Hva med en regjering av mar- ke hovedretningslinjer som hal
preget denne kampen i norsk poll.
kedsmotstandere?
— Det ma vxre det absolutt siste tikk gjermomfOres. Det tredje
snarest mulig it fa eliminert den'
alternativet.
— Hva anser De for it were ho- splittelse i det norske folk som denmening kunne w are med i en slip
vedoppgavene i norsk politikk i den ne kampen har fOrt med seg. All
samarbeidsregjering?
tre oppgavene er etter min mening
— Jeg kan tenke meg en regje- nmrmeste tiden fremover?
— Etter min mening kan dot sa sentrale at dot er ikke mulig
ring fra de partiene hvor EF-motsammenfattes i tre oppgaver. For prioritere noen av dem foran dd
standerne utgjOr flertallet.
— Men Venstre og Kristelig Fol- det fOrste ma Norge fa en lOsning andre, sier Eika.

streket samtidig at regjeringssituasjonen selvfolgelig ma droftes i de
respektive partigrupper.
— Hvilke partier bOr otter Deres

Berntsen vil be Bratteli
— Thorbjorn Berntsen, hva foler De na?
— En betinget glede, sier ThorbjOrn Berntsen, — problemene er jo ikke

— Hvor lenge vil en Nei-regjering kunne vare, tror De?
— Det kommer an pa hva slags
regjering det blir. Jeg har hole tiden prosedert pa at det bor bli en
arbeiderparti-regjering, og det trot
jeg ogsa dot blir
— Og hvem tror De skal sitte •
den regjeringen?

ledelse?
— Det kan jeg ikke innse. Tvert
imot synes det som om vi har fatt
god oppslutning i de stOrre industribyer, bortsett fra noon fa unntak, blant armet Porsgrunn. I Oslo
Fredrikstad, Halden, og raden av
andre industri-byer har Ja-siden
sikret seg et overtak.
— Hvordan vil LO stile seg til
fornyede forhandlinger med sikte
pa frihandelsavtale?
— Vil vil lojalt forsoke a med-

EF--REPORTASJE: Svenn
Heiskog, Sverre V. BjOrnholt, Jan Erik Knarbakk,
Tore Andresen, Dag Folke
Nordmark, Michael Grundt
Spang, Knut Haavik, Kdre
Kleivan, Elsa Askeland,
(Ystein ROyseland, Jens
Henrik Stemland, Per Aslak Ertresvag, BlOrn Talen, Torben von Rath. -FOTO: Jan Greve, Reidar
Fure, Knut Snare, Arne
Iversen, Svein A. Eriksen,
Trond Stenberg. — TEGN ING: Pedro og Erik Sturk.

disse forhandlingene.
— Onsker LO fortsatt en A-partiregjering?
— Jeg, som mange andre, holder det for naturlig art forhandlingene blir Ott av dem som nft
•
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10st med dette

— Bratteli! Med mitt kjennskar
— Bratteli gar og vi far et lite
mellomspill, muligens ved de tre til Bratteli vii ham la ansvaret ge
sentrumspartiene. Men si ma Ar- foran sine personlige fOlelser.
— VIA De selv be ham om a sti•
beiderpartiet overta igjen.
— Hvem skal sitte i spissen for le seg i spissen?
— Ja! sier ThorbjOrn Berntsen
den?

LEGEMIDDEL

Inninnini I

virke til et best mulig resultat av

energisk has Olt, inv. for ,dqtte,
alternativet.

Jens Henrik
Stemland

/,*01, 4t 4 9 0
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Jubelrop og ungdommelig seiersdans i Folk eberegelsens hovedkvarter i Folkets Hus.

Det blir Eika eller Borten

NE IREGJEKING
MED JA-INNSLAG?
Det er en viss likhet mellom den siste regjeringskrisen vi opplevde da statsminister Per Borten gikk av og den regjeringskrisen
vi star foran nfir statsminister Trygve Bratteli gfir ay. Borten ble
av strid innen sin egen regjering tvunget til 5 gi til Stortinget og
Mien dermed opphOrer likheten
altuasjceien. Da Borten gikk av,
stod et samlet Arbeiderparti med
74 representanter i Stortinget kiar
til overta ledelsen av landets affierer. Nar Bratteli gir, star bare
to pastier samlet, Senterpartiet —
det meat enhetlige Del till EF-partiet — og H0yre — det meat enhetlige ja-partiet.
De tre Andre partiene i Stortin-

get, Venstre, Kristelig Folkeparti og
Arbeiderpartiet er alle splittet
EF-saken. Det er kiart at HOyre
ikke vil vmre med pa & danne ny
regjering av de borgerlige partiene
na, og bade Guttorm Hansen og
Bratteli har gjort det klart at Arbeiderpartiet ikke vii danne ny regjering — yid parti er ikke to partier, sa Guttorm Hansen.
Hva Bratteli vil ride Kongen til
nir det gjelder a gi nye folk regjeringsoppdraget, er uvisst. Men

si at hans regjering ville tre tilbake. Statsminister Bratteli vil
gjOre det samme fordi folkeflertallet er imot ham i spOrsmfilet
om EF-medlemskap.

kelige motstandspartiet. Hvorvidt
Per Borten far sitt partis stette for
a derive ny regjering vet man ikke
Rare
i drag. Men det er verd a menke seg
Kleivan
at Gunnar Garbo godt kan terike
seg Hallvard Eika danne regjering.
Det er slett ikke sikkert at Senterpartiet vi inskstere pit a fa statsministeren i en ny regjering, og
sannsynligheten tam* for at han da kan det bli Eika som darner ny
ber Kongen tilkalle lederen for det nag jeering.
Vii det sa bit en regjering benest stOrste borgerlige partiet, Senterpartiet sour Jo er det eneste vir- stbende utelukkende av nei-folk?

KOMMENTERER

Gunnar Garbo:

Einar Forde:

Nei-regjering
til '73 -valget

Ny A-regjering

Meget ken tyde pa det, men man
skal merke seg en uttalelse av Helge Seip i gar om at han vile finnaiturlig om tyngden av rerne
gjeringen ble nei-folk. I den setningen ken det ligge et hint om
at Venstre kan tenke seg a mOnstre
i en ny mindretallsregjecring med
folk Ira. begge partiets fraksjoner.
Det kan gi den nye r eg jering et roe
bredore grunnlag.
Avklaringen ma koenme i lOpet av
de fOrste dagene i oktober.

Finn Gustaysen:

Et sporsmal for
taburettjegerne

— Hva slags regjering fir vi na,
Einar Forde?
— Det blir Arbeiderpartiregjering fortsatt, mener Einar FOr d e.
— Men Bratteli gar jo?
— Hvem skal danne ny regjering, Finn Gustaysen, /air Bratteli gir?
— Ja, men derfor ken det bli en
ny regjering utsprunget fra Ar— Hvor lenge vii en Nei-regjering kunne sitte, Gunnar Garbo?
— Det er et fullstendig likegyldig sporsmil, sier Finn Gustaysen.
-- Frain til 1973 1 hvert fall, til vi far et nytt Stortings-valg, hevder beiderpartiet. Den avgjOrelsen ma — Bratteli har selv, trass i advarsler, bedt om politisk selvmord. Det fir
parti-organene,
rear
sa
langt
Venstres Neimann Gunnar Garbo. — Det vi Mr er en regjering corn sier tas i
bli hans egen sak. Prinsipielt vii jeg foretrekke en ny A-partiregjering,
ja til en forhandling.savtale, den skUlle ha 9.11e sjanser for a bli sittende. kommer.
— Vil De selv be Bratteli stile men jog tror ikke at vi fir det...
— Hvem skal sitte i den?
— Det far De sporre Bratteli om det er han og ikke jog coin na skal igjen?
— Hvem tror De vi far?
— Det far han avgjOre sj01, m i n
gi Kongen et rad, ,
Det er et lite spOrsmil 1 denne sammenhengen, det er bare karriereNeida, vi fir en hancllekraftig regjering, med tro og vilj• til a skaffe Stemme betyr ikke sit aye for ham,
triisraiTseli:"
politikere og tiliiirettjekere siAn er dpbtatraii
mener Einar FOrde.
Norge en handelsavtale — jog er ikke dot mint.: i tvil om dot!
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VALGiung
Dansk kommentar :

Statsminister Krug :

„NORGE
FORAN
KAOS" LIGGER

„DAN111 IIK

KOBENHAVN (VG) — La
Danmark bli Nordens bru til
Fellesmarkedet. Slik aysluttet statsminister Jens Otto
Krag en appell i TV til
danske velgere etter Norges
nei.

J. 0. Krag sa at Norge nä star
overfor to alvorlige problemer:
Den parlamentariske situasjon
etter Bratteli-regjeringens avgang.
Ved a skulle forhandle j Brussel
om en sakalt frihandelsavtale med
et utvidet EF.
— Frihandelsavtale lyder sa godt,
men er sa lite, sa J. 0. Krag. Vi
skal vre klar over at en frihandelsavtale for Norge vil vre utilfredsstillende. For Danmark vine
en slik avtale vre enda mer utillfredsstillende. Derfor, stem ja i
Danmark.
FOreren for Liberale venstres
folketingsgruppe, Ib Hundige:
— Norge star foran kaos. Og
sannhetens time vil komme for de
norske nei-folk some ikke har noe
a stile i stedet for EF.

FORTSATIC

EIROPA"

KOBENHAVN (VG) — Danmark ligger stadig i Europa, selv om Norge sa nei Si klart uttrykte ledende danske politikere seg i natt etter det norske nei,
Imidlertid kom det norske nei som et lammende sjokk for flertallet av danske politikere og hele nae:ringslivet. Spesielt pa bakgrunn av at optimismen for et norsk ja var stor i kveldstimene.

gjOrende danske folkeaystemning
foreligger pa mandag.
Slaget om EF er irnidlertid ikke
tapt i Danmark pa grunn av Norges
stilling. Statsminister J. 0. Krag
fastholdt i natt at Danmark vil ga
inn i et utvidet Fellesmarked uten
Norge. Han sluttet seg til formannen for dot konservative folkepartis
folketingsgruppe, tidligere finansIkke
tapt
minister Erik Nin.n-Hansens uttaDe jubler
Ailerede i dag lukker Danmark lelse:
Til gjengjeld jublet de danske valutanoteringen og dermed valu— Det norske resultat er ikke avEF-motstaaadere, som markerte sine tahandelen. Muligons vil ogsa bade gjOrende for oss.
norske meningsfellers seier med a obligasjons- og aksjeborsen bli susStatsminister Krag — norsk nei
Det kan imidlertid ikke skjules at
rive ned tusenvis av ja-piakater. pendert inntil resultatet av den av- et norsk ja vile Witt etterfulgt av
pa grunn av forhandlingsresultatet for landbruk og fiske.
et dansk ja pa mandag. Na er dot
skapt tvil og usikkerhet. Men marsene
som syntes darlige for landkedstilhengerne, forst og fremst
nxmingslivet med landbruket og in- bruks- og fiskerinringen. Derfor
dustrien i spissen, har bebudet en er den norske avgjprende bakgrunn
siste gigantisk kraftanstrengelse for for et nei helt annerledes enn de
fakta som forellgger for dot danske
skaffe et dansk ja.
Statsminister J. 0. Krag fasthol- folks avgjorelse, hvor landbruk og
der cgs& at hans regjering ikke gar fiskeri har sagt seg tilfreds med beav, uansett resuitatet av den dan- tingelsene.
—Og jog vii fremheve Brattelis
ske folkeaystemning. De danske
om at Danmark ikke
Pa ansvarlig hold i Brussel i natt ble det gjort helt klart at EF ikke vil fore: velgere skal ikke oppleve et norsk uttaleiser
dilemma, hvorav, stemningen ogsa gjor Norge noon tjeneste ved a si
ta seg noe for a legge til rette eventuelle forhandlinger om en handelsavtale blir et kabinettspOrsmal. Det be- nei*.
med Norge. Man vil avvente en uttalelse fra den norske regjering, og det er en traktes for Ovrig som et pluss til
markedsmotstanderne med SF-forDramatisk uke
alminnelig mening at forhandlingene vil ta lang tid.
mannon Sigurd Omann i spissen:
Svend Auken, partiforer for danshe sosialdemokrater mot EF:
Den nederlandske statssekretEer medleinslandet Norge, men matte vile blitt mOtt med stor lettelse
—Danmark skal ikke som dot
Tjerk Westerterp i Ministerradet, sa kaste den i papirkurven.
bade i regjeringskretser og i opposiDerfor nei
erteste nordiske land were EF-medat EF har et helt ar pa seg til a
I belgiske regjeringskretser ble det sjonen. Man er i franske politiske
—Det norske kabinettspOrsmal lem. Det er talt fornuftig i Norge.
drOfte spOrsmalet om en eventuell uttrykt stor skuffelse.
kretser urolig for at et norsk nei
— Vi hadde tillit til at avtalene ogsa vil pftvirke neste sondags folke- har gjort stort utslag, og har fak- Og na, skal dot tales fornuftig i
handelsavtale med den norske regjering, da de nye medlemslandenes om fullt medlemskap var rettferdig aystemning i Danmark, slik at tisk gjort nei-massen mindre enn Danmark med enda et nei, sa NorfOrste tilpasning til den felles ytre utformet for begge "parter, ble det Skandinavia vii komme til A sta helt den vine ha vrt hvis Arbeiderpar- den forblir Norden.
I dag vikner Danmark opp til ea
tiets velgere hadde kunnet stemme
toll ikke finner sted fOr 1. januar sagt.
utenfor Fellesskapet.
Franke politiske observatorer sa
1974.
Franskmenn har hatt vanskelig fritt uten samtidig risikere A velte uke, som vii bli en av de hittil mest
dramatiske — bade okonomisk og
sent I gar kveld at det norske nei for A forsta argumentene som har sin egen regjering.
Belgias utenriksminister Pierre
Derfor er det norske nei-flertallet politisk.
utvilsomt vine utlOse stor skuffelse Inert fOrt i marken blant EF-motHarmel, som 1. januar overtar fori Paris, fordi man onsker et stcrkt standerne, og det er ofte blitt sagt betydelig storre enn de torre tall vimannsvervet i Ministerradet vine
europeisk fellesskap med Hest mulig at franske og norske interesser fal- ser.
ikke kommentere situasjonen. Han
J. 0. Krag:
ler sammen bade flax , det gjelder
hadde pa et tidspunkt da det sa ut medlemsstater.
— En stor del av Norges velgere
suverenitetsspOrsrnal og mange pkoDet
virket
klart
sent
i
hatt
at
seiv
til a bli seier for ja-folkene skrevet
har sagt nei pa grunn av betingelnomiske
problemer.
ja
fra
norske
velgere
et
knepent
en hjertelig velkomst til det nye
Norges nei har utlOst en politisk
Blant andre sa statsminister J. 0.
Krag i TV — pa bakgrunn av de da heksegryte i Danmark. Flere danforeliggende tall med et ja-flertall ske storforetagender og spekulanter
— at Danmark hilste Norge vel hadde imotesett et norsk nei. I 10kommen til dellesinngang i EFL. pet av seks timer ble Danmarks vaStatsministerens optimisme ble lutakasse tappet for en halv
snart avlOst av dystre miner med and kroner ved spekulasjoner mot
bebudelse av kriseinngrep.
kronen.
•

Handelsartale
vil ta lang ti ck

Reklaine-pris pa
porselensrnosaikk
Se pa Deres vindusbenker. Dersom
malingen er sprukket og De synes
at vindusbenkene ikke er sEerlig
vakre, bra De vel gjore noe med
dal
Med sort porselens-mosaikk our
vidusbenkene bade vedlikeholdsfrie og elegante.
Blomstene i vinduene far ogsa, et
stilig underlag med sort porselensmosaikk.
De aner ikke hvor lett det er for
amatOrer a montere porselens-mosaikk. All nodvendig, rettledning
far De hos oss.
kr. 32,40 pr. m 2 !
Kr. 3,- pr. ark
Et ark sort porselens-mosaikk er
nok til a dekke denne side av :

=

VEer velkommen til spesiatiorretningen med den faglige service, ‘-'et
store utvalget og de lave prisene.

, b•
mo as

A ' 1 Vi har ca 1000 forskjellige typer.
-

..

.

,
, F

fliser off mosaikk
Maui i

,_

Nedre Slottsgt.

Om hjOrnet fra RO'dhusgt. 28
God porkeringsmulieheter
Dagl. 9-17. Torsd. 9-19.
Lord 9 14
-

.
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Nederlandsk syn:

Norges vat g en ulvkke
ar1

og jeg er over- pa en slik mate er blitt 'nett med
NyhetsredaktOr i Nederlands vel ma ga inn i
vist foom
igeaet tte
Nrorit
eneong tiSaver rige vil folkets mistillit.
Radio, Sam Mol sier til VG be
— Jeg tror nok dot norske resulmatte
at det som na er skjedd, blir — Jeg er sikker -pa, at dot ikke vil tatet vil virke inn pa en del danske
igaeorg velgere som tar sin EF-beslutning
reetilbfarreedssAtihnaenfdreihfaonrdSevlsearvle
NIrg
betraktet som en ulykke av
pa et mer folelsesmessig grunnlag,
Det vil nemlig bety at man ma fOlge men jeg er ikke i tvil om at det na
nederlenderne.
— Vi har sett fram til at Danmark, Norge og Nederland skulle utgjOre en stork demokratisk front i
EF, som sammen skulle arbeide for
sine mange felles idealer i vesteuropeisk politikk.
— Etter min mening har Norge
na gjort samme mistak som da Storbritannla sa nei i 1958. Men det viser seg jo at Storbritannia na like-

alle de okonomiske regler Brussel ender med at Danmark gar med i
fastsetter, uten seiv A ha stemme- EF, mens Norge star utenfor. Tress
rett og were med pa avgjOrelsene. alt dreier det seg ogsa om nieringsDet vil foles som et set stort tap av interesser.
suverenitet at man bare vil kunne — For Norge vil dansk medlemskap na vre av stor betydning, etgodta det for en kortere periode.
RedaktOr Ib Boye, Billedbladet, tersom man da kan bruke Danmark
som sitt bruhode til Europa. PA en
Kobenhavn:
— For en utenforstaende er det mate tror jeg dette kan fore Norge
overraskende 'se at det store fler- og Danmark enda nrmere samtall av norske ansvarlige politikere men i tiden som kommer.

Rossbach fra Roma

Konsekvenser for Venstre
Valgoppgjoret i gar kveld og i
natt gjorde det klart for en norsk
parlamentarikerdelegasjon i Roma
at vare radiostasjoner er for svake.
Den norske delegasjonen pa 10 utsendinger var samlet i den norske
ambassade for a hore hva som
skjedde hjemme. De kunne ikke fa
inn Norge, men fikk utmerket reportasje fra Danmarks radio.
Hans 43ammond Rossbach (V)
Fn soak som St~r-

ffnie idicttesXf

tinget nok ma se pa. Ellers kunne
den ivrige motstandsmannen fra
Venstre bare glede seg over resultatet i Norge. Han sa, vaigresultatet
som en kamp mellom sentrums- og
utkantinteressene og som en seier
for grasrota. Han gikk ut fra at
det norske parlamentariske system
vile fungere pa vanlig vis nar Stortinget trey sammen igjen og vile
ikke ta stilling til regjeringsspOrsmalet.

Om situasjonen i Venstre var
Rossbach lite villig til a mene noe,
men han regnet med at valgresultatet matte fa konsekvenser. Fiertallet i partiet har vEert nei-folk og
valget har vist at de hadde folkets
stotte, sier han.

Ellers forsikret han at det innen
delegasjonen som bestar av bade
ja- og nei-folk var en rolig og behagelig steaming.
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Oslo
Hors
i
dag
PA Kronen holder, aksjene holder

Videre er det gode sjanser for at
den generelle konjunktur-oppgang
ute i verden etter hvert vii rette
at han hadde solgt aksjene i forrige opp igjen i alle fall deler av det
norske aksjemarked.
uke, kan han troste seg med at nivaet tross alt ikke var kommet sa
.Blamandag”
eventyrlig h0yt.
Derfor bar cgs& de spekulanter,
som kjupte opp under nedgangen
tidlig i september for A selge med
Langt fra 1971-niva
Etter kurs-nedgangen pa grunn av gevinst etter et Ja-flertall, forsOke
de nedslitende EF-meningsmalinger a sitte pa aksjene. Raset i aksjei begynnelsen av september, steg kursene vil bestemmes av i hvilket
altsa kursen kraftig i en hel uke omfang kort-tids-spekulantene kla-''
'ram til valgdagen. Men enna had- rer a sitte med aksjene. Det finnes,
nok °gal en del skeptikere som
de indeksen ikke engang klart
komme opp igjen pa nivaet i au- holdt midler ledige i pavente av avgust, etter de lovende EF-tall fOrst i stemningen. NI kan de kj0pe billig
istedenfor trygt.
denne maneden.
Bare tiden kan vise hva slags
Og selv toppen i august 1a langt
under nivaet fra 1970-71. Ved om- sammensetning kjoperne fra de sisregning av den nye indeks, tatt i te hektiske uker bar hatt. Og den
store fest pa bersen blir det altsa
bruk fra nyttir i ar, vile f.eks. infra for dem
dustri-a.ksjene i august i ar ikke ikke noe ay. Bortsett
nadd hoyere enn til ca. 390, mot som tok den pi forhand, og for
rundt 450 i 1971. Og for skipsaksjer hvem valgdagen 25. september 1972
ble ale tiders blamandag.
er tallene 250 mot 350.

Et ras nedover ventes for aksjekursene etter Nei-flertallet. IaMall pa Oslo BOrs er
det en total overraskelse at
det norske folk selv skulle
smelle igjen den OW EF hadde apnet for oss.

Den beste trosten er at vi iallfall ikke utarbeidet noen skipsfartsponeppe risikerer slike umiddelbare litikk, og det vil nOdvendigvis ta
utenriksukonomiske problemer som tid.
Dette betyr ogsa at skipsaksjene
na. Danmark skjelver i buksen for.
Selv om Danmark fortsatt har gode vil vaere blant de mer stabile pi
sjanser til a komme inn i EP, har bersen, iallfall hvis ikke EF-panikregjeringen stenge bersene og va- ken fir folk til a miste tenkeeven
For alle dem som var med pa
presse opp kursene hele den siste lutahandelen av frykt for spekulauken, vil de kommende dagers sjons-press mot den danske krone.
I Norge er altsi hipet om EFAxhestutsalg* av aksjer med tilsvamedlemskap ute forelopig. Men vir
rende kursf all kunne gi varig sjokk
krone har i lengre tid vrt en av
bade mentait og okonomisk.
Europas hardeste valutaer, og vi
har stadig meget solide valuta-reNok valuta
server — pi nesten 9 milliarder
en
mager
trOst
at
det
blir
Det er
kroner.
de mer spekulative aksjekjOpere
totalt. Bank- og forsikringsaksjer
som far verste st0yten. Langt mer
vil neppe synke saerlig, i og med at
Skip
fast
—
forelopig
alvorlig er langtidsvirkningene for
de ikke har hatt noen spesiell oppViktig
er
det
ogsa
at
skipsfarten
—
norsk neeringsliv. Bortsett fra akgang pit forhand.
som
pa
lang
sikt
kan
rammes
aller
sjer mer eller mindre knyttet til peDen mer langsiktige eier av introleums-letingen i NordsjOen, vil sterkest av at Norge ikke far inn- dustri-aksjer kan ogsa ta situasjoflytelse i EF — iallfall i et par ar
mulighetene for innenlands finannen med noenlunde sinnsro. Selv
siering bli merkbart darligere i lang fremover, er sikret noksa uendrede om han kanskje i dag kunne onske
arbeidsvilkar. EF har nemlig enna
rid f remover.

Jan
Chltstensein

KOMMENTERER

Folkelapskaus pa Marienlyst
Pedro/Pin Down

Det var den natten da katastrofen inntraff — for salget
av neg:efiler i Norge. Helc landet bet negler til oppunder
albuene
were kommunist
Det var den nat 4 en det var godt a
i Norge — de var xa seiersfronten for fOrste gan i Norges.

pa valg-vale

historten

.

et var den natten hele landet

iba

Tre ige
A hita-baker
Sosialpsykologi
at,

Leon Mann. Kr. 40,—

Kristen moral
forog na
ow Johannes Stole. Kr. 39,50

Adferdsterapi
i praksis
so Joseph Wolpe. Kr. 45,—

)4-

TITILIGERE UTKOMMET:

av 0. E.
Heie. Kr. 52, —
Martin
Byrd krattet av
Albrow. Kr. 28, — .
av
Religion og psykologi
Harald rag Kristian Schjelderup. Kr. 25,—

Ji 1: oho: j onskere

Praktmk barnepsykologi av
Ase Gruda Skard. Kr. 48,—

utvilaingswrykologi
Peigets
av Ruth M. Beard. Kr. 25,—
Psylekatri av Clarence Blom -

quist. Kr. 57,50
av
Robert Escarpit. Kr. 25,—
Sosiologiens kiassikere.
Kr. 24,50
Litteretursosiologt

cappele n

D satt loran TV-apParaterie og
melte pulsen pa, gamle mor Norge

— en puls corn steg og sank og
steg igjen, inntil det neermest var
et medisinsk mirakel at hun overlevde. Hvis hun gjorde det da
Og det var den natten da Norsk
Rikskringkasting inviterte et het
valgapparat pa folkelapskaus og
Brigg i 2 store studios. Folkelaps,taus smaker akkurat sa ille som
den lyder...
.

D undt oss stod hele verdenspres-

sen, bortsett fra Portugal og
Hellas da, som ikke =Ate i gravolet. Dansk fjernsyn hadde for sik4erhets skyld opprettet en hel filial
Marienlyst, og fra Sovjet mate
bade Pravda og Trud — det ene betyr sannhet og det andre betyr ikke
sannhet, men er bare en forkortelse
for fagforeningenes tidsksrift.

— Hvis ide var det egentlig
flytte hele valget inn i Kringkasingshuset?
— Nei, den korn vel nrmest„Fv....,
kende pa ei fjol. Det har veert en
stadig sterkere tendens mot dette
de siste Irene — og plutselig bare
ble det slum, mente Torolf Elster.
ITBs direktOr Per Monsen var
N der °gels som arbeidsobservater
— NTBs valgservice formidlet
hvert eneste resultat til radio og
TV og 110 norske aviser pa to
korte minutter.
Na gar det Pint, sa NTB-direk- Ja sannelig, sa NRK-direkt0ren. Men dot var valg-opplegget de
tenkte pa, og ikke tallene!
et var flere Nei-merker pa Ms-

D rienlyst i natt enn pa noe Folkebevegelsens-mote pa Youngstor-

get, trans i at balansen var noye
overholdt pa innbydelseskortene.
ar sj01 i stua, kringkastingssjef NRKs egen stab laget nok den
Torolf Elster, stod aller bakerst ubalansen.
og var den mest beskjedne vert
Men stemningen i Huset var vannoen har sett.
skelig I lodde. Hos Ja-bevegelsen i
— Jeg foler meg na, ikke som Handverkeren danset man da renoen vert, akkurat, sa kringkas- sultatene la som best an, hoe Foltingssjef en — mer som en observa- kebevegelsen pa Youngstorget stod
tor pa arbeidsplassen. Her fester jubelen i taket, i hvert fall da det
det ikke — her jobbes det bein- begynte og sluttet. Men i KringiCAShardt, av 800 mennesker...
tingshuoA var stemningen like alvorlig og dyster enten nalen svingte
mot ja eller nei. Selv da klokken
var 21.30 og Nei-folket ledet med 71
pst., ristet Borten advarende pa hodet mot selv det minste smil i den
leiren. Bare Gustaysen tillot seg
ta seieren pa forskudd — med sin
beste vilje kunne han ikke skjule
fryden, eller var det skadefryden...?

F

var det en stund

pa

midten da Seip ikke kunne dy
Fseg,orrester
han Keller, men delte ut glade

gratulasjoner. De holdt opp av seg
selv, som tiden gikk, og ble avlust
av diskret gledesytringer fra neimerkene. Men de som trengte luft
for seiers-rusen forsvant fort ut av
huset, mot valgvakefesten i Cha-

Adam Egede Nissen, en av de
teau Neuf.
seiersuvante kommunister.

www.pdf-arkivet.no/eec/

NRK-direktOr Torolf Eisler: Han far sj01 i stua.
rilbake ble de dystre, pa bide ja hun ikke riktig trodde det hun hOrte og sa."
I og nei-siden. Utenlandske pres— Ga hjem og vogg! sa drosjesefolk ristet vantro og forferdet pa
sjaforen som kjorte oss til Akershodet da resultatet gikk opp for
gata — nar folk ikke har bedre vett
dem. Og Bratteli gikk six stille i
Men aller stillest og eller bakerst far de ha det six godt...!
Men det verste er at det ma vi
ren at ingen horte han da han kom.
satt Randi Bratteli og sa ut som om andre ogsa!
-
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Studenterstsintsfuntlet i lioh o

Jebel iii lrengscl var det ogsd i Chateu Neuf hvor Studentersamfundet holdt valgvake

eFlOtt deg EEC, du star i
veien for sola». Nei-ungdom
'var samlet til valgvake i Det
norske Studentersamfund i
natt. Storsalen i Chateau
Neuf var fylt til siste plass,
og ved midnatt ble en reservert pessimisme snudd til
glede, med trampeklapp og
allsang.
Over 3 000 studenter og annen
ungdom hadde fylket seg sammen
i studentenes hOyborg for A Rage
aystemningsresultatene etter hvert
som de kom inn. Fjernsynsmonitorer plassert rundt om i bele bygningen, holdt ungdommen stadig
a jour med utviklingen. I tillegg
til NRKs dekning hadde studentene rigget i stand sitt eget panel
som leste opp resultater, kommen-

Flott deg EEC, du
er i veien for soles

terte og pigget opp publikum med
kamprop og allsang.

Laber start
Tidlig pa kvelden var stemningen ganske laber. Av de ca. 3000
fremmate kunne_ folk med JAmerket pa jakkeslaget telles pa
svxrt fa bender. Stemningen var
derfor ikke helt pa topp da JAstemmene var i overvekt.
Men etter hvert som la.ndsoyer-

siktene kom inn, og de viste at
tendensen hadde snudd seg til fordel for NEI-folket, ble keene foran
01- og vindiskene lange. Denne
natten gikk studenterungdommen
til glasset med sin glede.
Og i de nmrmeste tider etter midnatt steg humOr og stemning i
takt med konsumert seiersmj0d,
I Storsalen gikk trampeklappen
taktfast, bare avlOst av hatsk EFallsang.

Mao, Lenin, Stalin

Frydenlund E'F
fortsatt i bildet

PA jakkeslagene kunne man tydelig se hvilken ungdom som i dag
har tilrevet seg makten i studen-

tersamfunnet. Hele venstrepolitikkens persongalleri var representext med Mao, Lenin og Stalin
som anfOrere. Og det var denne
ungdom som feiret natten i Det
norske Studentersamfund. Det mer
moderate GrOmt Gras-styret hadde
da ogsa til sine tider problemer
med A opprettholde demokratisk
mOtevirksomhet.

Avstemningsresultatet gikk i favOr
av pressen. VG slapp inn.
Men pressens arbeidsvilkar ble
bestemt av forsamlingen — pa demokratisk vis. Forslag om fotograferingsforbud ble tatt opp, men
ogsa dette falt. Studentene tillot A
bli foreviget i sin festrus.
Og festrus ble det i Chateau
Neuf i natt, og den fortsatte langt
Som f.eks. da pressen ankom. nedover Bogstadveien og helt ned
Motet i studentersamfunnet ble pit til Universitetspla.ssen. Der samlet
forhand kunngjort som spent med den progressive venstreungdoma.dgang for alle, men ikke for pres- men seg og sang Internasjonalen.
sen. For VGs medarbeider slapp De sang den i glede fordi Norge
inn matte det nemlig aystemning natt isolerte seg fra internasjonalt
til blant de tre tusen ungdommene. samarbeid med det Ovrige Europa.

Knut Frydenlund ( 9.) saksordforer for EF-saken i
Stortinget, virket dypt nedbrutt da nederlaget var
et faktum i nat.. Frydenlund har i mange it vaert
en av Europa-tankens fremste talsmenn.
— Dette var et beklagelig resultat, sa han da TV aysluttet sendingen med en klar nei-ledelse i natt.
— Det var beklagelig at det norske
folk ikke grep sjansen til A si ja til
Europa — med Apne dyne.
— Betyr det at EF-tanken er
slutt for godt i Norge?
— Nei. Haugestad uttalte i fjernsynet at han ville ligge i beredskap.Og det ma Haugestad gjore i hOY
grad. For na ma en ny regjering
begynne A forhandle um en frihandelsortining, som pa lengre sikt kan
bety at Norge gar baklengs inn i
Europa. Det Jigger i sakens natur
at en frihandelslosning vii integrere Norge i Europa. For en hvilken som heist norsk regjering vii

det vmre en oppgave A sikre Norge
bedre og bedre resultater. Det vii
skje en modningsprosess.
— Arsaken til nederlaget?
— Egentlig ville det ha vmrt en
prestasjon a vinne, slik saken la
an. Ved A sa tvil og atter tvil har
motstanderne klart A fa det norske
folk til A svare nei til et forpliktende samarbeid.
— Hva med den debatt som ble
f0rt?
— Da Stortinget vedtok at denne
saken skulle ut til foikeaystemning,
burde det vmrt en forpliktelse for
alle a sage for at det norske folk
pa pedagogisk vis ble forklart hva
saken gjaldt. En slik informasjon
fikk vi ikke. Vi fikk pastand mot
pftstand — om ethvert punkt. Og
tvilen seiret. Men motstandernes
alternativ — en frihandelsordning
— vii automatisk fOre til at EPmedlemskapet fortsatt star pa den
Med overveldende akklamasjon politiske dagsorden, sier Frydenvedtok forsamlingsmotet i Det lund.
norske Studentersamfund i natt
A sende folgende fest-telegram til
Kong Olav:
eHjertelig til lykke med at Deres
Majestet fremdeles _er regjerende
Nar forst gait skulle viere, var
konge i det frie selvstendige Norge.
Formannm i styret for Det det godt at en fikk et klart neinorske Studentersamfundet, Jounn flertall ved folkeaystemningen, slik
Uboe Soma, presiserte at det ikke at en slipper alle de spekulasjovar styrets politiske linje pa noen ner og den uro som ville fOlge med
som heist mate A stOtte monarkiet et fifty/fifty-resultat, sier Arbeii Norge, men pa denne meget spe- derpartiets parlamentariske fOrer
sielle dag kunne man gjore et unn- Guttorm Hansen til VG:
.— Na skulle situasjonen were
ltak. Og telegrammet ble vedtatt
ganske klar: Regjeringen kommer
sendt.
til a ga av, og proposisjonen om
norsk medlemskap i EF blir ikke
f remmet.
— Men det er ogsa, klart at vart
land gar problemfylte tides i mote,
tatt i betraktning den va,nskelige
forhandlingssituasjonen vi nä vii
sth i overfor EF. De va,nsker som
vi ogsa star foran i norsk Innenrikspolitikk, vii ikke gjore saken
NTEPr,:,- :NAL A S
a t.4. i„as
g
s.:

i

Den forste
sorn forlater
partyet

NEI-TELEGRAM
TIL KONG OLA V

Problemfylte
tider foran oss

- sorg for a ha en i reserve

Ring 20 80,14
Pilestredet 28
Oslo 1

Western girl

.

.
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FOR SETTS SOM

FB

PRESSGISUPPE

Det var en utslitt, men tilf reds Arne Haugestad som VG snakket
med i natt. Og i seierens rus tillot han seg a hovere en smule overfor sine motstandere. — VG burde na sammen med resten av tilhengerpressen fortelle verden at motstanderne ikke er ekstreme

nasjonalister. Det som har skilt oss fra tilhengerne, er forskjellige
synspunkter pa hvilke samarbeidsformer Norge ville vxre best
tjent med.
Motstandernes motiver har vrt
minst like hOyverclige som tilhengernes.
— Hva med Arne Haugestads
politiske fremtid?
— Jeg onsker ikke a skape meg
noen politisk karriere. La det vaere
hell kiart. Na skal jeg forst rydde
opp og dernest blir det ferle for
forste gang pa lenge.
Pa Folkebevegelsens pressekonferanse sa Hans Borgen at FBs
misjon var utfOrt i og med at Norge
ikke blir medlem av EF. Virksomheten skal nedlegges, men Borgen
understreket at det vile dreie seg
om en dvaletilstand.
Pa speirsmitlet om hva som egentlig la i det, svarte han: Hvis tilhengerne vii forsOke a finne en annen vei til Briissel for eksempel
ved a foreta en grtmnlovsendring

slik at 2/3-dels flertall i Stortinget blir tilstrekkelig, vii Folkebevegelsens organisasjon igjen oppsta for It fOre kampen videre.
FR vii best& som en latent pressgruppe som raskt kan vekkes til
live igjen dersom situasjonen skulle
kreve det.
Haugestad: — Selv om Folkebevegelsens virk.somhet blir nedlagt,
sa vii de politiske ideer
bevegelsen har statt for, sikkert bli
forsOkt kanalisert gjennom alle
partier, unntatt HOyre.
Folkebevegelsens nestformann,
Ragnar Kaiheim, ble spurt om hva
han f01te etter a ha bidratt til Arbeiderparti-regjeringens fall. Han
svarte at det var ikke mot st a nd ern e, hverken i eller utenfor
Arbeiderpartiet som hadde fremkalt regjeringen Brattelis «politiske selvmorth.

BRUSSEL
nedtrykt over
Norges vedtak

■••—•

HANS BORGEN ble baret pa gullstol da begeistringen bra ut i Folkebevegelsen i natt.

Ja til EF-aksjonen opplo -ses:

„HARDIE TIBER
venter NORGE"

— Mitt problem er hvordan vi na skal meddele Fellesskapet
at vi trekker oss ut. Jeg venter a fit instruksjoner fra Utenriksdepartementet med det aller fOrste, var ambassador
Jahn Halvorsens kommentar fra Brussel i natt.

Pa spOrsmal om han var skuffet
over resultatet etter at han sa lenge har arbeidet for medlemskap
svarte han at han var embetsmann.
AmbassadOren kurme ellers fortelle at han i natt hadde snakket
med Pierre liarmel den belgiske
utenriksminister som for tiden er
— Et flertall er et flertall uansett om det er lite eller ikke, sier Ja-formann ministerradsformann. Harmel hadwelt meget nedtrykt over NorReidar Carlsen. «Ja til EF»-aksjonen ek sisterte ikke lenger enn til i gar kveld. de
ges beslutning.
Den fungerende formann i EFs
Hva som skal gjOres na, ma vurderes senere.
ministerrad, Nederlands utenriksVi far ingen nasjonal krise. Vi standpunkt til Fellessmarkedet kanvi skal fa store vanskeligheter med minister Norbert Sehmelzer, utkomme til a fa konsekvenser som I a slags mot, sier Metliaas.
sks.1 overleve i dette landet bade i
og utenfor Fellesmarkedet. Men en
— Er De tidligere domfelt?
ting er sikkert: Vi skal ikke fa det
— Nei, men jeg har tre bOter
lett i Norge i tiden som kommer,
for d ha overtrddt visse bestemsa Reidar Carlsen da ja-slaget var
melser i veitrafikkloven.
tapt.
Forelegget om bot'pd 800 kroStemningen var hOy i ja-leirens
ner, subsidicert fengsel i 20 dahovedkvarter da valgoverfOringen
ger, var ut/erdiget av politiet
begynte i fjernsynet. Ingen tok de
forth sjdf 0ren en dag i februar
svake ja-resultatene i starten sterskulle ha kj0rt med en hastighet
lig alvorlig.
• som var vesentlig hOyere enn
Da antallet ja-stemmer passerte
Se pd speedometeret!
den hdyest tillatte hastighet —
nei-stemmene ved 23-tiden, var
Ikke bare se forresten, men
50 km/t — i Teisenveien.r,
i
det viii jubel og trampeklapping
/plg pilen naye. Med mange og
— Jeg erkjenner meg nok
Flandverkeren. Man gratulerte
of te spreke hestekref ter under
stra/fskyldig, men den forelagte
hverandre med EF-seier. En god
bilpgnseret — hestekre/ter sons
bot er betydelig for h0y. Jeg har
stund sa da ogsa situasjonen melystrer det minste trykk pd gessRetten fant det bevist at tilstor forsorgelsesbyrde, tjener
get lys ut.
pedalen — er det sett d overikke sd mye — og den slags skal
talte hadde kjOrt i en fart av
Klokken 0.30 var imidlertid jaskride
de
/astsatte
fartsbestemmellom 70 og 80 kilometer, og
politiet to hensyn til!
festen definitivt over. Etter hvert
rnelse-r.
kjOringen fant sted i tettbebygsom resultatene gikk i nei-favor i
Tiltalte forkiarte at han pd en
Og det gjOr man ikke gratis!
gelse, med maksimal hastighet
stadig storre grad, ble stemningen
en
i
"viss'strekning
Teisenveien,
Ekstra pd vakt bOr De vcere om
ogsa uhyre alvorstung og sorgfyllt
pd 50 km/t.
utforbakke, kan ha vcert oppe i
De i kupespeilet kan iaktta at
I ja-bevegelsens hovedkvarter.
Sd var det stra f fen. En bot pd
noe over 60 km/t.
pd
motorsykkel
politimann
en
Ole H. Metliaas, nestformann i
300 kroner /ant retten passende,
Det
mOtte
bare
ett
vitne
i
sadigger pd
• Ja til EF-aksjonern:
subsidicert fengsel i 8 dager.
ken — en politimann som vanIkke alle bilfOrere vii vedta de
— Nederlaget er definitivt, det
I formildende retning to retligvis kjorer rundt pas motorsyk/orelagt
dem.
blir
/orelegg
som
er ikke tvil om hva folket har sagt
ten bl.a. vekt pd at tiltaltes 10kel.
Og
sd
ender
saken
i
Oslo
byrett
EF-saken. Selvsagt er vi skuffet,
rerkort hadde vcert inndratt i
— Jeg la meg ca. 10 meter bak
— for en juridisk og to legdomsi noe annet ville were en direkte
ca. 4 uker, med den fOlge at han
tiltaltes
bit,
forklarte
vitnet.
mere.
lOgn. Vi hadde ventet at vi skulle
i denne tid hadde hatt liten elKjOrte
bak
ham
i
200
meter
—
pd
800 kroner 10d forelegget
vinne, om enn aldri sa knepent.
ler ingen inntekt. Videre tellet
og
speedometeret
pd
min
sykkel
er
som ble ut/erdiget for en 25 dr
— Det mest interessante
sum tiltalte selv hadde anfOrt —
viste ca. 90 km/t.
gammel yrkessjd for.
hva som skal skje etter at folkeat han er uformuende og skal
— Og speedometeret pd sykaystemningen har gitt et sa tyde— Deres inntekt? vine rettens
forsOrge tre med en inntekt pd
kelen viser rett?
lig nei-resultat. Ingen i ja-bevegelformann vite da mannen /orle30 000 kroner.
En erkicering fra firmaet som
sen ville arbeidet sa hardt for et
den mOtte i Oslo byrett. ForeRettens dom font tiltalte Oyhadde sjekket vitnets speedolegget hadde han nektet d vedta.
positivt svar pit EF-speirsrnitlet,
ensynlig rettferdig, for han vedmeter fortalte at 90 km/t pd
hvis vi ikke hadde vcert overbe— Tjente 30.000 kroner i fjor.
tok pd stedet.
motorsykkelen, svarte til en virvist om at det var det beste for
— Deres forsOrgelsesbyrde?
——
kelig fart ay 86 km/t.
Norge. Vi har fremdeles ikke endret
— Har kone og to barn.
wtandpilpikt..
Det er ingen tvil oni at vast lands

Se opp for
politimann
pa sykkel!

,
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trykte i natt skuffelse over Norges nei ved folkeaystemningen, men
tilfalyde at det forhapentlig ikke
var tale tun et nei for all fremtid.
Sehmelzer minnet om at den
nederlandske nasjonalforsamling
ratifiserte traktaten om EFs utvidelse med overveldende flertall.
— Vi ville gjerne ha onsket Norge velkommen i EF, og det er naturlig at den nederlandske regjering beklager at det na ikke lar seg
gjore. Denne situasjonen vii etter
min mening pfivirke Europas enhet, sa utenriksminist ,eren.
■
En 27 dr gammel ingeniOr —
tidligere ultra/ /et, men bptelagt
noen ganger for parkerings forseelser — stod et par dager senere i den samme rettssal.
Han hadde nektet d vedta et'
fcrrelegg pd 200 kroner, for •2.
maid ha kjOrt personbil i bl.a.
Tvetenveien i strid med trafikkskilt som viste fartsgrense 80
km/t. idet han holdt en hastighet av 88 km/t.D
— ;Akkurat i den hellingen
fikk jeg ikke anledning til d se
pd speedometeret, fordi jeg sd
etter po/itimannen i kupespeilet
— forklarte han.
— Jeg kontrollerte tiltaltes
fart ved hjelp av speedometeret
pd min motorsykkel, /orklarte
dette. politivitnet. — Tiltalte var
oppe i en fart ay 95 km/t.
— Og Deres speedometer viste
korrekt?
— En sjekking viste . at 95
km/t pd mitt speedometer svarte til en virkelig fart av ca. 88
km/t:
En bOtestraf f pd 100 kroner,
subsidicert en dags /engsel — ble
sd fastsatt. I skjerpende retning
Ia retten vekt pd at tiltalte er
bptelagt noen ganger for trafikkforseeiser — og videre at det
i trafikksikkerhetens interesse
ogsd and reageres pd mindre
overtredeiser av fartsgrensebestemmeisene.

