I 'lag: Brattelis siste appal (s.

Oppsiktvekkende Scan-Facts-undersokelse:

Opinionen har sagt sin mening om politikerne som har statt Iengst fremme i krimpen — for eller mot norsk EFmedlemskap. Resultatet nta vaere en kalddusj for Folkebevegelsen og dens ledere: UndersOkelsen — foretatt
for VG av Scan-Facts Markedsunderspkelser viser nemlig at SPs parlamentariske leder, Per Borten, i dag
etter nei-sidens mest upopulaere politiker i Oslo. Etter Borten ffdlger Folkebevegelsens daglige leder, advokat
Arne Haugestad og stortingsrepresentant Teddy Dyring (SP). Pa toppen av popularitetslisten star Kare
Willoch — fulgt av statsminister Trygve Bratteli. OpinionsundersOkelsen gir nok en klar beskjed: Over halvparten av de spurte mener at handelsavtale er dCirligere alternativ enn medlemskap (SIDE 6, 7)
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HVIS Dt 114R TILLIT TIL DEG SEL V OG TIL
NORGE STEM . . .
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HVIS DU MENER A T NORGE KUL TUREL T OG
OKONOMISK HORER IIJEMME I DET DEMO- ?0PA - STEM...
KRA TISKE EU 1
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HVIS DU MENER AT 11101?GES SIKKEMET
ER KNYTTET TIL DET VESTLIGE S 11,11,RBEIDET - STEM...
HVIS DU VIL AT NORGE SK I L V ERE IVIED
I UT VIKLINGEN OG 'FAKE ISOL ERE SEG
STEM...
HVIS DU HAI'? TILLIT TIL BRA TTELI OG
HANS REGJERING, TIL WILLOW, SEIP, KART
KRISTIANSEN OG LO STEM...
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S5 stir vi ved veis elide i det

stOrste og hardeste oppgjOret
i noen valgkamp. I morgen
gar de forste velgerne til urnene, natt til tirsdag faller avgjorelsen om Norges forhold
til Det europeiske fellesskap.

stor appell til kjenslene hos mange
mennesker, kunne de pa kort tid
skape en temmelig sterk nei-front.
For dem pa ja-siden var situasjonen en heft annen. Det var klart
at Norge ikke kunne ga inn i Fellesskapet uten a oppna swrordninger
som trygget fremtiden for fiske og
jordbruk og dermed bosettingen i de
delene av landet som er truet av
avfolking.
FOr en visste om dette problemet
kunne Wes, var det ikke mulig a
ta til orde for norsk EF-medlemskap, hvor varm tilhenger en sa var
av denne lOsningen pa rent prinsipielt grunnlag.

Lykkelig den velger som i denne
stund ikke er plaget av noen tvil
om hvordan han skal stemme.
Det gjelder nok de aller fleste.
Men en kan likevel trygt regne
med at det gar atskillig flere
tyllradige omkring iblant oss enn
de som meningsmalerne har registrert i sin Vet ikke-rubrikk.
Det viktigste saertrekket ved den
store norske EF-striden er den
sterke slagsiden den fikk etter at
Stortinget hadde gjentatt vedtaket om a sae om medlemskap.

Bare vel et halvt ar er det siden
forhandlingene i Brussel ble sluttf art og EF-tilhengerne med Regjeringen i spissen kunne ta opp
kampen om velgernes state. I de
manedene som siden er gatt, er
slagsiden i oppgjOret etter hvert blitt
rettet opp, og i aller siste omgang
har ja-siden fatt en rinielig sjanse
til a vinne folkeaystenmingen med
klart flertall.
Men enna star mye pa hva hver

De prinsipielle mostanderne av
denne linjen og alle de som av
nasjonalistiske, religiOse eller andre
grunner blankt avviste all tanke om
at Norge skulle ga aktivt inn i det
vesteuropeiske samarbeidet, kunne
straits kjOre ut med sitt standpunkt.
Fordi de i sa sterk grad stOttet seg
til argumenter og pastander med

enkelt av de tvilradige i siste omgang bestemmer seg til.
For dem som i disse dagene veier
for og imot, ma den maten valgkampen har utviklet seg pa, telle
mye. Det merkelige har skjedd, at
midt i flommen av pastander uten
grunnlag, av misbrukte sitater og
av slagord som ingen vager a ta
ansvaret for, er det foregatt en avklaring som har fatt de virkelige problemstillingene til a 10fte seg opp
over hele myldret av forvirrende
innslag i en stadig mer hektisk
agitasjon.
I en stund da hver enkelt skal
ta det avgjOrende steget, vii mange
tin fortone seg annerledes enn da
stort og smatt ble kastet inn i 'EFstriden i forvirrende blanding. Det
ansvaret som folkeaystemningen om
et sa viktig spOrsmal legger pa hver
og en, hjelper til a sette tingene inn
i det rette perspektivet.
Klart star det dermed fram at
valget i denne saken mer enn noe
annet er et spOrsmal om tillit — tillit til landet og tillit til dem som
vi selv har satt til a vareta Norges
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interesser overfor den verden som
omgir oss.
Det er ikke underlig at mennesker
i et lite land, som enna for halvhundre ar siden kunne tro seg trygt
bortgjemt i en utkant av verden,
kan kjenne seg urolige overfor de
perspektivene som dagens Okende
samarbeid over landegrensene apner
for oss.
Det er en naturlig reaksjon
vine klamre seg fast til det som
er —eller som kanskje bare var
og a lukke Oynene for at ogsa vi
er kommet med i en uavvendelig utvikling. Sporsmalet er bare om vi
vii ga aktivt inn i den pa like fot
med andre, eller om vi vii bli fart
med pa slep.

Det er merkelig at mange som klart
gir uttrykk for at de har store tanker
om vart eget land, da ikke finner det
naturlig a ha den tillit til Norge og
det norske folket, at vi skal kunne
hevde oss innenfor et utvidet samarbeid med de europeiske land som
vi er knyttet nrmere sammen med
enn noen andre.
Men det blir lettere a forsta, na r
en vet at de som advarer sterkest
mot Fellesskapet, er de samme som
i sin tid vek tilbake for a bygge ut
det nordiske samarbeidet, og som
senere var imot at Norge skulle gi
inn i frihandelsforbundet EFTA.
I dag ser alle at vi valgte rett i
begge tilfelle. Det gj0r vi ogsa, nar
vi na sier ja til Europa.

NORGE PA VIPPEN
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gjor vi
H vaEndelig
er stunden opprunnen sa vi kanskje kan fa
fred snart.
Foran denne lagnadstunge
helg. Mange sitter rundt mellom fjell og fjmresteiner og
teller pa knapper i valgets
kval: Skal man si Ja eller Nei
eller Nei til Ja?
Vi som liksom aldri hor
vwrt i egentlig tvil, sem trot
at Norges beste vern op feste
er I Europa — vi harikke
hatt problemer med stemniebruken. Derimot de av, 4Are
fremste politikere son bar
vmrt i stemmeskiffe, stadig
vekk — vil ogsa de fella til
ro?
vet ikke — men kanskje
v blir det atter mulig a leve
i besindig fred med naboer
— etter denne svarte, dystre
september i Norge.
Utvilsomt har det Wort
mange alvorlig angst og skader i hodet — dette uke etter
uke a hore folk skjelle hver-

andre ut — vi har ikke godt
av det for blodtrykket.
Her har vi en rodglodende
helsedirektor som star og holder tale sa vi blir aldeles
sjuke alle sammen! Dette er
bare begynnelsen til heivete,

eeopples:
sier elirektoren som na ogsa

ser inn i fremtiden, mens elle
vi andre nesten trenger oyeblikkelig innleggelse uten sykepleiere.
H
vi far en dag i mark
som skrevet ,star, da far
vi kanskje slippe mer om dyret i apenbaringen d5 Nebukadnesars ti tear og pnsket
om a stanse Husmorfilrrxen. I
gar gikk det fakkeltog av darner fra Youngstorget i Oslo
med det fremste onske i liver;
A fa stanset Husmorfilmen!
Vi kjenner eldre darner som

stemmer J a fordi biskop Birkeli har forkynt at vi ikke behover a frykte paven pa Hedmark og katolske salmer I
Ostlands-sendingen — derimot alle som uttrykker seg sa
utmerket skrasikkert om ((bandelsavtale» — er ikke det
fabulere lift om pavens
skjegg?
Sanneiig om vi vet, her vi
sitter alene i vart Eiffelbenstarn pa Eiffeltarnsben og leser en oppfordring fra folk i
utkant-Norge til a stemme nei,
med tre hundre underskrifter
fra — ja, fra utkant-Norge.
Aldri mer skal vi fa se disse masseopprop i avisene
med underskrifter som ser ut
som stripet tapet uten briller.
Og takk for det
leanskje har det hatt positive sider ogsa dette evige kivet — mange har fact utlosning for aggresjonstrang —
har man registrert noe mindre aktivitet av innbrudd etter
hele of eller nedsatte slagsmat innendors? Hva svarer

Gallup og Fakta og alle disse
som har forsynt oss med oppeller nedgang i promille for
Ja eller Nei eller A n e r ikke?
Stort sett har det vaert en
vond rid a leve i. Ikke blir det

/NCI ,

01,0
41T1'
bedre nar parktanten for hele
Norge — tante Inger Louise
kommer med barnehagestemme i radio og sier at hun er
forferdet over sykepleierne.
Hvem har ikke vwrt forferdet, da, tante Louise — det
siste bret! Over sa mye
bortkastet prat om sa lite som

■1111

folk vet — like fra melkesubsidier til Nebukadnesars 0
tear som biskop Norderval
sier ikke en en profeti om
Fellesmarkedet i Bibelen.
skal vi komme tilH vordan
bake til hverdagen? Far
vi noensinne se Husmorfilmen? Vil fakkeltoget fra
Youngstorget na fram i dets
kamp mot denne skammelige
innblanding av 7a mellom
vaskepulver og Mum og stekefett til kokeplater? Hvordan
gar det med kulturen hvis vi
far en handelsavtale hvor fisken holdes utenfor.
Vi sitter lift skjelvende og
lealause og gar helgen i mote
med bevende hjerte og prover a samle opp alt vi har
hart. Men hva skal en svare
til alt, at vi far hardere klima
og kanskje ny istid og handelsavtale med pavens
skjegg og Husmorfilmen og
Antikrist og Nebukadnesars ti
tear?
A, svarer vi.

J

Seip skulle knebles

Skremsler til
siste shitti

Men Eika og Garbo snakke frill

hele den lange kampen som
bruke det som skremsel overEt angrep pa Venstres rett at flertallet i Venstres arbeidsfor gamle og ufOre mennesker.
har vrt drevet mot norsk
det vil si nei-folkene, har
EF-medlemskap, har det vrimLite nytter det a peke pa
formann Helge Seip i utvalg,
provd a sette munnkury pa, Seip.
I let av pastander som enten
at i Fellesskapet er landene
Dagbladet bar utlOst Dette gjorde de trans i at det var
har vxrt direkte usanne eller
enige om samarbeid for a
kjent at bade Hailvard Eika og
fullstendig misvisende. Likevel
bedre de sosiale kar, arbeiflere innlegg i avisen.
Gunnar Garbo skulle delta i de
kommer det som et sjokk at
dernes levestandard osv. Hauaysluttende fjernsynsduellene.Men
Det var en av partiets tidligere
disse propaganda-metodene
gestad & Co. tror at det tvert
noen tilsvarende rett vile hverken
pressemenn, Helge G. Simonsen,
skulle bli utnyttet ogsa i aller
imot er meningen a forverre
dime to eller dere.; meningsfeller
som innledet med a hevde at dersiste runde av oppgjOret framsituasjonen for disse gruppene
innromrne partiformannen. Det er
som Seip deltok I kveldens ayslutfor folkeaystemningen, og na
og sprer pa dette grunnlag
pa denne bakgrunn forstaelig at
tende EF-oppgjor i fjernsynet, vilI samband med sverlig sentrale
sine usannheter over hele lanle han opptre i strid med et vedtak Seip ikke har villet boye seg for
og viktige spOrsmal.
det.
flertallets diktat.
i arbeicLsutvalget, og i sa fall «er
Rekorden ble satt med den
siste omgang ser det ellers
Episoden lover ikke godt for den
han sannsynligvis pa vei ut av
oppdiktede «Borsehette-planut til at det er Dagbladet
videre utvikling i partiet.
norsk politikk,1 Herr Simonsen
nen., som angivelig skulle f0som skal ta ledelsen. Over
kjente seg f denne sammenheng
re til lavere trygdesatser og at
hele fOrste side fortalte avisen
kallet til a formane Seip om A
det ble satt tak over lOnningFlertallet i Venstres arbeidsi gar at nar det gjelder Nordtbesinne seg..
ene. Denne skandalesaken ble
utvalg har prOvd a sette
sj0-oljen, betyr mediemskap i
Etter
det
VG
far
opplyst,
er
det
et skremmende eksempel pa
munnkury pa Seip.
EF hundre prosent lydighet•
hva Folkebevegelsen mener a
fra norsk side, og pa leder 7
kunne tillate seg for a holde
plasbedthvimvelgerne borte fra ja-siden.
ter den nasjonale kontrollen
Da det ble fastslatt at hele
over oljen. .Den vii bli relies• planen. var fritt oppspinn,
eie.,
seiv om Folkebevegelsen oppAvisen vet utmerket godt at
gav franske kommunister som
det er ikke et sant ord i noen
kilde for sine pastander, trodav disse pastandene. Det er
de nok de fleste at dermed
nok sa. at Brussel-kommisjoI VGs leder 22/9 blir det gjort et stort nummer av at jeg har satt mitt navn under
var saken ute av verden. Pa
nens direktOr for energispOrsingen mate. Med Arne Haugemal har lagt fram synsmater en tabell som inneholder to trykkfeil.
stad i spissen lot en pa neisom sikter pa en samordning
Det er nok hverken fOrste eller
FAKTAs september-udersokelse,
siden ganske rolig som om
av medlemslandenes oljepolioljen, er Storbritannia et av
siste gang, hverken for meningser dette altsa ikke.
<Borsehette-planen. aidri hadtikk. Men hans uttalelser gir
hovedlandene,
og
det
er
ikke
malere
eller
pressefolk.
De
knrBjorn Alstad,
de vsert inne i bildet, og kjOrikke grunnlag for Dagbladets
mer
interessert
enn
Norge
i
a
rekte tall kommer i Dagbladet
forskningsleder, FAKTA.
te uanfektet videre med sine
pastander.
gi
fra
seg
sine
rettigheter
—
lOrdag 23. Men for sikkerhets
Hr. Alstads retting av feilene
uetterrettelige pastander.
Dessuten er denne direkt0om da noen skulle prOve
skyld gjengir jeg dem ogsa her:
Faktas tabell for septemberet er ikke lenger spOrsmal
ren ingen diktator i EF. Hans
overta dem.
Vet
mAlingen gjOr det mulig a samom hva som er sant eller
planer star og faller med om
Hele Dagblad-sensasjonen
Ja Nei ikke Sum
menlikn.e Oslo-tallene fra Norsk
usant, men om hva Haugestad
de enkelte medlemslandene
er et siste fors0k etter velkjent
Oslo by 49 36 15 100
Gallup, Fakta og Scan-Fact/VG.
og hans meningsfeller t r or
vil godkjenne dem, og det er
oppskrift pa a skremme velOslo
Gallup oppgir ja-velgerne i Oslo
vil komme til a skje i EF i
nok av planer fra Kommisjohandelsdistrikt
genie til a stemme nei til EF.
48 37 15 100
til 63 prosent, nar en ser bort fra
framtiden. Dette framstiller
nens eksperter som er blitt
Men sa lenge har en na ropt
Vet ikke-gruppen. Fakta, tilsvarSiden tallrekker av denne typen
de O. som den faktiske situalagt bort i de är som er gatt.
om at ulven kommer, at det
ende til 57.6 prosent. Scan-Fact
skal summere til 100 pst. (evensj on, og kvir seg ikke for a
Nar det gjelder Nordsj0ikke lenger gjOr noen virkning.
har tallet 67.8 prosent. Det kan
tuelt 99 pst. eller 101 pst. ved av-

FAKTAS SEPTEMBER-

D

BRATTELIS ANSVA

Under tittelen «Brattelis ansvar og min holdning» tar redaktOr Per Bratland i siste nummer av Fri
Fagbevegelse opp sporsmalet om hvorf or Bratteli sa fra at hans regjering vil ga av dersom folket
svarer nei mandag. Bratland peker pa den utvikling soni er i gang i forholdet mellom Europa og USA
og droner sa. de to alternativer for norsk tilknytning til EF, medlemskap eller handelsavtale.

Sa skriver han:
La oss ta som utgangspunkt
at Bratteli og Arbeiderpartiet
hadde holdt kjeft om Regjeringens avgang inntil aystemningsresultatet var et faktum — liksom
latt som om det var Regjeringen
som hadde bedt det norske folk
om et rad. Det er det jo ikke. Det

er Stortinget som har bedt om radet. Regjeringen har selv forlengst anbefalt det norske folk a
gi Stortinget det rad a vedta EFmedlemskap. Men likevel.
— Jeg er redd for at alle Arbeiderpartiets velgere vile rept ut
forferdelse: Hvorfor sa du ikke
dette pa forhand, Brattelil Re-
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datateknikerkurs na. Du behover ingen forkunnskaper.
Folkeskole er nok. Du loser pr. korrespondanse - hjcmme hos
deg selv -pa din fritid. Vert datateknikerkurs gir deg den teoretiske utdannelse som krevcs for a bli operator og programmerer.
Eksamensvitnesbyrd etter fullfort kurs. Be om gratis informasjonsbrosjyre. Fy11 ut og send inn kupongen idag!.
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gjeringens avgang ville kommet
som en sjokkerende overraskelse,
forth folk I sin alminnelighet nA
engang ikke er smrlig vel bevandret 1 oarlamentariske selvfolgeligheter, og «Nei.-bevegelsen onsker
a skjule dem ved denne anledning. Bratteli og Arbeiderpartiet
ville bunt utsatt for en langt hardere og alvorligere kritikk enn
den vi opplever na. Og mange vile ha forsokt a tvinge Bratteli og
Regjeringen til a forhandle ogsa
om handelsa.vtale, fordi de ikke
stoler pa Borten-kretsen.
Bratteli matte ha svart nei.
De politiske realiteter vile ha
tvunget ham til det uansett. Men
dessuten har leg lyst til a spare:
Gjor noen en god jobb, nar man
blir tvunget til A handle stlkk
strid med sin egen fornuft? Alle
som tenker noyere over Brattelis
situasjon, ma bit enig med ham,
slat. Bratland fast.
— Det som har forbauset meg
mer enn nee annet under sluttspurten i valgkampen, det er
«Neis-frontens apenbare motvllje
mot A ta regjeringsansvaret. Personlig tror jeg at det skyldes at de
ledende «Nei»-politikere er like
Mar sum .Bratteti over at-en handelsav tale ikke duger for Norge.
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runding), skulle det ikke vmre
smrlig vanskelig A forst& at det
her var tale om trykkfeil. Noe
grunnlag for A sa mistillit til
Legemiddel

emorroider
- na

ikke styrke tilliten til Faktas meningsmaling.
Red.
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Forny abonnementeil
mens De husker del
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ratter': Del er ikke santonew
at matvarepriser og husleier Aker sterkere ved EF-medignsskapl

Sorgelig
FORESTIE NG
mellom Korvald og Willoch
— Av JENS HENRIK STEMLAND

—

Konfrontasjonen mellom Kare Willoch og Lars Korvald i gar kveld ble en sOrgelig
forestilling. En svakere argumentasjon mot norsk medlemskap enn det Kristelig Folkepaths formann presterte har vi sjelden opplevet. Hadde TV-duellen foregatt i ringen,
burde faktisk Korvalds sekundant ha kastet hanclkleet inn allerede etter halve tiden.
Gustafsen hadde mistillit til alle
offisielle uttalelser, og godtok ingen kategoriske dementier fra de
ansvarlige instanser bade i inn-- og
utland hverken nar det gjaldt
standene om en hemmelig Borschette-plan, de nye skremslene om avskaffing av smabOndene gjennom
pensjonering eller om tap av raderetten over Norcisjp-oljen. Alt som
heter bedrifts- og industriledere tok
han aystand fra. De taler alle sammen som det er HOyre-folk, sa SFformannen.
Ja-mannen Helge Seip nektet
tro at statsministeren, landbruksministeren, sosialministeren og respekterte politikere og fagfolk i inn
og utland farer med lOgn.
Det var all grunn til it stole pa
-

at Konrad Nordahl, Tor Aspengren,
Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli ogsa nA har arbeidernes intereesser for Oyet. De har statt i spissen
ved forhandlinger med EF, og nar
de slar fast at alt snakk om felles
inntektsoppgjOr, darligere trygder
osv. i EF er tear, ma en ha stOrre
tillit til dem enn det Gustafsen
sier.
—Den union som de skremmer
med er rett og slett et nrt samarbeide mellom suverene stater for
a fa styring med forhold sour trenger internasjonalt samarbeid. De
store forurensningsproblemene kommer en ingen vei med om ikke alle
trekker sammen. Man har hatt store fellesproblemer med pengevesenet. Det har vrt alt for lett for

spekulanter a sko seg, og rnanglende kontroll med kursene har ofte slatt hardt ut i negativ retning.
En har ogsa arbeidet med a fit
kontroll med storkapitalen og de
store internasjonale konserner corn
i alt for stor grad har kunnet utbytte arbeiderne.
— PA alle disse problemfelter og
mange fiere arbeider EF aktivt for
a finne lOsninger, og har oppnAdd
atskillig. Men her hjemme har EFmotstanderne klart a skape et
vrengebilde av EF og forholdene i
dagens Europa, sa Seip bl. a. Mens
Gustafsen gikk inn for lOs frihandelslOsning med EF, mente Venstre-formannen at en handelsavtale
vine bety noe av en husmannskontrakt for Norge.

Fra, tungvektskampen
— Av KARE KLEIVAN
Sluttkampen i tungvekt i gullgutt-serien i TV bar ikke preg av heftighet og slagvekslingen gikk relativt langsomt. Men det syntes Mart at Per Borten vek unna hver gang Bratteli og programlederne berettiget konfronterte ham med vulgmrpropagandaen fra motstandshold snot Regjeringen og norsk med-

lemskap.

— Ikke helt blank.
(Foto: BiOrn Reese)

Neida, han, Per Borten, han hadde da aldri brukt slike slagord corn
Nei til salg av Norge, ja, han var
endog uenig i en slik generell karakteristikk. Men slagordet hadde
et budskap til ham. Og det budskapet var at man ikke burde la seg
friste til a prOve a oppnit kortsiktige fordeler ved konsesjoner for
fremtiden. Deretter sa han at en
slik innrOmmelse var det hvis vi

El sporsmal om Unit
— Av OYSTEIN ROISELAND

legueole••
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Vinen er dyr. Legg den derfor
selv av vare fOrsteklasses rAstoff som kommer direkte fra
SPANIA.

01r/karzt

Madeira - Sherry - Portvin
Fikenvin - Druevin
Vermouth - Bordeaux
Rosé-yin - Muskatell
Kun kr. 68,50

for rastoff til 35 fl. garantert
yin.

RAstoff levert pA 25-liters
ballong m/tappekran. Kompl.
kun kr. 98,50
Gjxr og lettfattelig bruksanvisning fOlger alle satser
GRATIS.
Skriv i dag til:
STACO-IMPORT
Boks 273 - 5501 Haugesund
Best. tlf. 047/24 364

—

EF-duellen mellom Helge Seip og SFs Finn Gustafsen ble en klar
illustrasjon av hva som blir avgjeirende for resultatet av folkeavstemningen; hvem en skal ha tillit til.

har fraskrevet oss eksklusivt rotten om en handelsavtale og na var dot
plutselig ikke lenger Sveriges hantil A utvide fiskerigrensen.
Det er nar man hOrer slikt vin- delsavtale som skulle vsere mOnster.
keltaleri at man ser for seg ordet Nei, dot var en handelsavtale der
politiker i dets mindre tiltalende vi kunne spine sterkt med det gobetydning. Tillitvekkende er dot ik- de kortet norsk olje.
Bratteli svarte at nar man ikke
ke.
hadde spilt med kortet olje hittil
var dot fordi regjeringen betraktet
Borten svarte ikke
oljen som en norsk sak som den ikStatsminister Bratteli ble ikke
ke hadde noen grunn til a drOfte
svar skyldig da han minte om at
med EF. Det er ikke slik at hvem
det ikke var i Bortens avdempede
corn heist kan gjOre hva de vii pa
form man motto slagordet, f.
kontinentalsokkelen. Nar det gjelder
Bortens kampfelle Sigurd Allern
disponeringen Jigger oljen belt uni VGs EF-forum i gar.
der norsk herredOmme.
Karakteristisk for Bortens unnBorten svarte med a minne om
vikelser var det at han ikke svarte
de Onsker enkelte embetsmenn
om han var viilig til a lode en reBrussel har kommet med og uttaite
gjering som skal forhandle om hanfrykt for fremtidig press slik at vi,„
delsavtale i tilfelle et nei mandag.
ma bruke veto.
Det syntes han var irrelevant for
Bratteli minte om britenes olje
om noon fir er det glemt hvem som
og gass, om at oljen pa Italias konvar statsminister. Ja, han var imot
tinentalsokkel er statens eiendom
snakket om tillit til Bratteli eller
til Borten! I stedet anbefalte han osv. slik at vi ikke vine bli staende
alone med vart oljesyn, men kunne
holde aystemningen sit ren corn
pa,regne stutte fra andre.
mulig. Men i samme na kunne han
Joda, Borten var enig i at slik
fyre opp med ladede og ledende bevar det i dag, men ingen vet noe
greper som union, blokkdannelse,
om fremtiden. Han likte ikke bortskjebnesvanger osv.
forklaringer, hvortil Bratteli stilte
spersmalet om erklringer fra
.Bortforklaringen)
Storbritannias og Norges regjerinNaturligvis ble det et lite oljeopp- ger var bortforklaringer. Det svarte
gjOr ogsa. Det kom under debatten ikke Borten pa.

Emnet var Norges ansvar i det ogsa vine vende seg mot USA, ble
internasjonale samarbeid og de sik- av Willoch karakterisert som helt
kerhetspolitiske utsikter i arene som utenfor virkelighetem USA har fiere ganger uttrykt interesse for et
kommer.
nwrmere samarbeid i Europa.
Korvald viste til debatten i den
siste tiden hvor det fra tilhengerNar denne duellen ikke ble harnes side var hevdet at hvis Norge dere enn tilfellet var, skyldes dot
ble stitende utenfor EF, ville det nok at begge var kiar over at det
bl. a. bety at vi forlot den sikker- kommer andre tider otter folkeavhetspolitikk vi hittil har fulgt, dot stemningen. Szerlig interessant ble
ville bety et skritt Ostover og at den aldri.
man ()gat matte vre Mar over at
USA ville overlate en stOrre del av
de forsvarsmessige byrdene til Europa. Etter Korvalds mening hadde
VINTEREN TRYGT
dette lite med virkeligheten a gjOre.
NATO-samarbeidet ville fortsette,
mente han, og det var gjennom denvar sikkerhetsrve
politikk var forankret.

NICOTE!

Isolervitaiduerie ined
Royal Plast Ximmervin.clu,

Kare Willoch understreket at dette ikke var skremsler, men ban
syntes likevel at perspektivene kunne skremme pa lengere sikt. Han
fremholdt ova, at det ville vwre
lettsindig av Norge i denne situasjonen a overse at det i dag var
sterke krefter i USA som syntes at
Europa burde vxre en sterre del
av de felles forsvarsutgifter.
Han hevdet ogsa at spOrsmalet om
sikkerhet for oss var noe langt mer
enn et militzert spOrsmal, og understreket at etter hens mening var
det bare gjennom et medlemskap i
EF, at vi ville fa den nOdvendige
trygghet.
Korvalds forsOk pa a karakterisere EF som en ny maktblokk som

.fs
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Royal Plast Innervinclu har innledet en ny epoke i vindusisolering. Med Royal Plast Innervindu oppnar Do
en sa god vindusisolering som det i dag er mulig, Dersom De fra for har enkle vinduer, blir varmetapet
gjennom vinduene redusert til under det halve etter montering av Royal Plast Innervindu. Dessuten blir vinduet helt trekkfritt. Er De plaget av vann-r ■ dammer• i vinduskarmene vintersdag, sa forsvinner dette belt.
Huset blir ikke til a kjenne igjen. – Her er noon av fordelene:
Kan monteres I alle vindustyper
Klart corn glass – Nesten hermetisk tett.
Beste isoleringsevne
– Kan ikke knuses
Billigere enn venlig Innervindu med treramme og glass – Opptar minimal plass I
vinduet — Kan rulles sammen og 'ogres I en skull e.
–
Apnea belt eller delvis pa et oyeblikk
- Ingen trelister – Alt er av plast – Inlet vedllkehold.
Monteringen er sa enkel at hvem som heist kan utfore
den. Lettfattelig monteringsveiledning forger med. ROYAL
PLAST INNERVINDU betaler seg selv allerede den forste
vinteren pa grunn av den enestaende isoleringsevne.
DArlig vindusisolering er ikke bare darlig okonorni, men
kan ogsa vre direkte helsefarlig. Varmetapet gjennom et
enkelt vindu er ca. 17 – sytten ganger storre enn gjennom en godt isolert yttervegg. Er yttervinduet dertil utett,
blir varmetapet selvsagt enda storre.
Pakkeportoen er begrenset til kr. 6,40, uansett hvor meget De bestiller og uansett hvor i landet De bor.
Fyll ut kupongen, send den til =es
og vi sender Dem
gratis og uten torbindtlighet p trt• rosjyre, pestilingsformular og maltakningsanir
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Bratteli: D t er ikke Santana
.. at hvem som heist med kapital kan etablere seg i Norge . .

JA TIL TRYGGHET
Vi merker det overalt. Omslaget er kommet. Senterpartifolk henvender
seg til JA-aksjonen og ber om informasjon, ber om JA-representanter
til husmoter som Senterpartiets folk vii arrangere. Vi registrerer at
Vi noterer at bonde- og smabrukerlaget i Afford i SOr-Trondelag ber landets smabrukere
stemme JA. Pa mote etter mote
opplever vi at folk fjerner NEImerkene de har gatt med. Fra
fylke etter fylke kommer det inn
rapporter som forteller at nar
JA-informasjonen omsider nadde
fram, nar Folkebevegelsens pastander og skremsler ble ayslOrt
som grunnlOse og usanne, var tilliten borte. Og stadig flere er det
som star opp pa inciter eller som
oppsoker JA-bevegelsen og gir tilkjenne at nar SUF og SF sa
varmt gar mot norsk medlemskap,
er det blitt overbevist om at deres
svar ma, were JA. Alvoret i situasjonen gar opp for stadig flere etter h- 'ert som valgdagen nwrmer
seg, og nar alvoret siger pa, viser
det seg at folk flest vet bade hvor
de hOrer hjemme og hvem det er
de bar ha tillit til.

De malte fanden
pa veggen
Og mange er det som minnes
tidligere korsveier da Norge skulle

velge kurs. De husker NATO-striden og de husker . EFTA-striden.
De har ikke glemt at ogsa da avgjorelsen skulle treffes i de sakene, stod motstanderne opp og
skremte med qsalg av landet*,
cavgivelse av suverenitet* og med
en qokonomisk istid* som vile
ramme bade land og folk dersom

I dag:
Erling Norvik (H)
svaret ble JA. Og Stortingets svar
ble JA. JA 511 trygghet gjennom
NATO og JA til Okonomisk fremgang gjennom EFTA. Og hvilke
erfaringer har folk flest hOstet av
vart NATO-medlemskap og av
vart EFTA-medlemskap? Har de
fOlt at de har levet i et land som
er «solgt* til andre, at de er borgere av et Norge som har gitt bort
sin selvraderett, at de er blitt ofre
for en gokonomisk i.stici*? Nei,

Tror ikke Brussel
bestar av skurker
Har
bestemi

DEG?
— Jeg kommer til a stemme ja fordi jeg tror at EFmedlemskap betyr trygghet
for min egen arbeidsplass
og fremtid. Jeg arbeider
reklamebransjen og vi lever som kjent av andre firmaers overskudd.
Det er Tor Hellescie, Oslo, som
sier dette til VG. Han har veert
skeptisk til EF halt til det siste.
— Hvorfor skiftet du meriting?
— For A si det rett ut sa trodde jeg lenge pa skremslene om
del, store uhyret i Brussel som
skulle gjOre alt likt, bade mennesker og poteter. Men da jag etter hvert skjonte at det ikke var
handitter som ledet EF, men der-

Atfintr Oiffiefekethi
, TOR HELLESO —

ikke lenger pi/ skrem-t

--

Mit

Senterpartiets ordfOrer i Vik i Sogn ber folk stemme JA av hensyn
til utkantene.

selvfolgelig ikke. Livet selv har
vist dem at JA-kreftene hadde
rett. Trygghet, stabilitet og en
Okonomisk fremgang som savner
sitt sidestykke i norsk historie ble
resultatet av at Stortinget ikke
lyttet til og lot seg skremme av
protestantene, av dem som malte
fanden pa veggen.

siale vanskeligheter hvis Norge
svarer JA. Skal vi lytte til
skremslene deuce gangen? Skal vi
ha tillit til NEI-kreftene denne
gangen? Eller skal vi lytte til dem
som utviklingen selv har vist
handlet riktig ved de tidligere
korsveier?

Ny korsvei — nye
skremsler

Norges plass
i Europa

Og na star vi wed en ny korsvei.
Igjen gjelder valget Norges forhold til vare venner i de vesteuropeiske demokratier. Og igjen
framkommer pastandene om
«salg av landeb, «tap av selvraderettr og om Okonomiske og so-

Den avgjorelse velgerne skal
treffe i morgen og mandag gjelder
Norges kurs, hvilken plass Norge
skal ha, hvilken rolle Norge skal
spille og hvilke partnere Norge
skal ha i et Europa i forandring, 1
en verden i forandring.

Det velgerne skal svare par, er

om de onsker at Norge skal viderefdre sitt nxre samarbeld med de
vestlige demokratier, om landet
vart skal bekrefte sin sterke vestlige forankring, eller om vi skal
velge en ny kurs?

Et klart JA fra velgerne er en
oppslutning om den linjen som
Regjeringen, et overveldende stortingsflertall og hovedorganisasjonene i arbeidslivet anbefaler
som den trygge vet for landet
vart.
Mot mannjevnt opp og vis ved
ditt JA-svar at du vet hvor Norge
hOrer hjemme I denne verden, at
du ikke vii vmre med pa, en sjanseseilas i ukjent farvann fordi du
vet hvor det er trygt

a ferdes.

En bokpakke med

3 boker for bare kr. 47 50
,

Veer med i en bokklubb med uforpliktende medlemskap.
De mottar en pakke med
tre utsokte boker som De kan
beholde for bare kr. 47,50.

imot mennesker som vii skape en
bedre fremtid for Europa, ja, da
ble det vanskelig a tro pa all
skremseispropagandaen til motstanderne.
— Ellens er jeg redd for at vi
skal isolere oss. Et samarbeid
med andre land ma bare vmre til
fordel for at l•te land som Norge.

Fyll ut kupongen og De kan hente
pakken med tre boker pi
postkontoret om noen dager.
Hvis De ikke vii beholde bokene
kan pakken returneres portofritt.
ingen vei tilbake
Err.si K.Gonn

Inger).
1)etire?

EUROPAS HOVEDSTEDER, en praktbok i stort
format, full av vakre fotograficr ogintcressant itoff
om var verdensdels 31 hovedsteder.
BLOMSTER PA STENGRUNN av Diane
Pe.arson, en gripende underholdningsroman om
enkle landsens folk for et par generasjoner siden.

Tyskarane vii
ha Noreg
mot Russland
Mannen fra Hamburg fortalde at dei sosiale forhold var
darlege i Tyskland, men la
han til: I Noreg har de gode
sosiale forhold. Han fortalde
vidare at Tyskland hadde gode
soldatar og pastod at Noreg
hadde darlege soldater. Ja at
Tyskland har gode soldater
veit vi, at dei var beinharde og
brutale ma vel alle va som har
opplevd siste krig hugse. Menneske eg matte i Hamburg sa:
Det tyske folk kan ikkje tenke
individuelt, men let seg lade.
Vi veit at Tysklands fOrste og
stOrste mat er a samle landet
til eitt rike att. Dette forstar
vi, og vi foler trass alt sympati
for det tyske folks skjebne.
Men eg trur at Tyskland er
redd for a gjera landet sitt til
ei slagmark att. Derfor har dei
bruk for Noreg som utgangsstilling mot Russland. Dei har
bruk for Noreg som slagmark,
og dei har bruk for dei norske
rastoffkjeldene. Politisk sett er
eg derfor redd for at vi skal
binde ass til slik beinhard
krigsmakt, til det tyske herrefolket.
Fra et brev Kjellaug Rad
har skrevet i Hallingdolen etter en re til skland.

INGEN. VEI TILBAKE av Ernest K. Gann,
en verdifull og derfor ogsa prisbelonnet fortelling
som nok ikke vii unnlate a gjere inntrykk pa Dem.

Bolddubben ire boker
Pilestredet 10, Oslo -Tlf. 33 26 22

Kan
istrookert
i Norge
adressaten
be aler
par men

Jeg onsker bokpakke nr. 1 til
kr. 47.50,
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.. at fremmedarbeidere tar arbeidsplassene vire .

OSLO OM EF-POLITIKERNE:

WILLOCII PA TOFF
TORTEN PA BUNNIEN
— Av JENS HENRIK STEMLAND

—

Senterpartiets parlamentariske hirer, stortingsrepresentant
Per Borten, er i dag nei-sidens desidert mest upopulmre politiker. Dette viser en opinionsundersokelse som Scan-Fact
Markedsundersokelser har foretatt for VG. Pa spOrsmal om

Kare Willoch.

hvil'ken person pa nei-siden som har gjort det darligste inntrykket, svarte 34 prosent av de spurte Per Borten. Pa de neste
to plassene pa denne anti-pop-listen fulgte Folkebevegelsens
daglige leder, advokat Arne Haugestad og stortingsrepresentant Teddy Dyring (SP) med henholdsvis 15 og 12 prosent.

Tor Aspengren.

Trygve Bratteli.

vtrmirmr

Einar Gerhardsen.
Denne listen over de mest
popuhere og de mest upopuhere personer pa ja- og pa
nei-siden er fremkommet ved
at Scan-Fact i sin opinionsundersokelse har spurt hvem
pa ja-siden har gjort det
beste inntrykk og hvem som
har gjort det dirligste inntrykk. Det samme er gjort
om politikere pa nei-siden.
De to tallene som star under
hver person i prosent beste
inntrykk og dirligste inntrykk. Det viser f. eks. at advokat Arne Haugestad er av
13 prosent plassert som den
pa nei-siden som har gjort
best inntrykk, men samtidig
har 15 prosent plassert ham
som den som har gjort darligst inntrykk.

Pa spOrsmM om hvilke personer
pa nei-siden som hadde gjort best
inntrykk svarte hele 62 present at
det var ingen som hadde gjort
godt inntrykk. Men her viste det
seg at ogsa advokat Haugestad
inntrykk svarte hele 62 prosent at
nevnte ham som den som hadde
gjort best inntrykk. 8 prosent av
de spnrte nevnte Per Borten. P5.3.
plass havnet ThorbjOrn Berntsen
sarrunen med Hallvard Eika.
Den mest populmre politiker
disse knallharde EF-tider er Hare
Willoch, HOyres formann og partiets parlamentariske fOrer i Stortinget. I opinionsundersokelsen
blant Oslo-folk er ban havnet pa
toppen av listen over hvilke personer pa Ja-siden som har gjort
det beste inntrykk. 41 prosent av
de spurte nevnte Willoch. Dette
prosenttallet fikk ban av 20 prosent av motstanderne, 21 prosent

av de nOytrale og 55 prosent av
tilhengerne.
Pit annen plass kommer statsminister Trygve Bratteli. 34 prosent av de spurte har plassert
Bratteli som den person som har
gjort best inntrykk. Men Bratteli
er samtidig den politikeren som
topper anti-poplisten hos Ja-politikerene selv om tallet er beskjedent nok med 13 present.
Interessant er det a legge merke
til at mens 62 prosent ikke vine
nevne noen pa nei-siden som
hadde gjort godt inntrykk, sa
svarte 70 prosent av de spurte at
ingen pa ja-siden hadde gjort
darlig inntrykk.
Nar Bratteli havnet sa heyt
oppe pi anti-pop-listen er det fordi 32 prosent av de spurte motstanderne plasserte ham pa plassen som den som hadde gjort darligst inntrykk.

Finn Gustaysen.

.
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Ja-mennene
Rare Willoch 41 pst. topp — 4 psi. bunn
Trygve Bratteli 34 pst. topp — 13 pst. bunn
Tor Aspengren 12 pst. topp — 3 pst. bunn
Arve Johnsen 9 pst. topp — 0 pst. bunn
Beige Seip 8 pst. topp — 3 pat.
Einar Gerhardsen 4 pst. topp — 0 pst. bunn
Andreas Cappelen 4 pst. topp — 3 pat. bunn
Per Kleppe 3 pst. topp — 3 pst. bunn
Ola II. Metliaas 3 pst. topp — 3 pst. bunn
Reidar Carlsen 2 pst. topp — 0 pst. bunn

berm

Ragnar Kalheirn.
•rei-A ■Ma

mmi
Hans Borgen.

Nei-mennene
Arne Ilaugestad 13 pst. topp — 15 pst. bunn
Per Borten 8 pst. topp — 34 pst. bunn
Thorbjorn Berntsen 5 pst. topp — 3 pst. bunn
Hallvard Eika 5 pst. topp — 4 pst. bunn
Ragnar Kalheim 4 pst. topp — 1 pst. bunn
Hans Borgen 2 pst. topp — 3 pst. bunn
Finn Gustaysen 4 pst. topp — 3 pst. bunn
Lars Korvald 2 pst. topp — 1 pst. bruin
Gunnar Garbo 2 pst. topp — 3 pst. bunn
Teddy Dyring 2 pst. topp — 12 pst. bunn

Hallvard Eika.

ThortnOrn Berntsen.

Arne Haugestad.

Reidar Carlsen.

Ola H. Metliaas.

Per Kleppe.

Andreas Cappelen.
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Bratteli: Det er ikke sanitise
. at utenlandske fiskere kan seile inn i fOresteinene vare .

Ingen tror pa Folkebevegelsen som parti

KI.ART FILERTA
mot handelsavtale
— Au JENS HENRIK STEMLAND

Frihandelsavtalealternativet har bare beskjeden stotte ute blant
folk. Ved en meningsmaling som ble tatt i tidsrommet 11. til 15.
september, svarte over halvparten av de spurte at de ansa en
frihandelsavtale som et darligere alternativ for Norge enn fullt
Tror De at en frihandelsavtale vi were bedre, darligere eller hverken
edre eller darligere for vart land enn fullt medlemskap? Svarene er gitt
prosent.
Total
edre
arligere
[verken/eller
et ikke

24
57
8
11

Mot
73
2
10
15

NOytral
11
17

For

2
91

32

3

41

4

—

medlemskap. Det er dermed klart at EF-motstandernes utspiI1
de siste manedene for a lansere frihandelsavtalealternativet
som bedre for Norge, ikke har slatt igjennom ute blant folk.

Undersekelsen viser at bare 24
prosent av de spurte mente at
frihandelsavtalealternativet vile
vmre bedre for Norge. 57 prosent
sa at det ville bli darligere. 8 prosent trodde det ville bli hverken
darligere eller bedre, mens 11 prosent svarte vet ikke.
SpOrsmalsformuleringen som ble
benyttet av Scan-Fact MarkedsundersOkelser var fOlgende:

«En frihandelsavtale er nevnt
som et alternativ newsk medlemskap i EF. Tror De en silk
frihandelsavtale via vane bedre,
darligere eller hverken bedre eller
darligere for vart land enn funt
medlemskap?»
Splitter en opp svarene i grupper, motstandere, noytrale og tilhengere, viser det seg at hele 73
prosent av motstanderne mener

at en handelsavtale vine vaere
bedre for Norge. Av tilhengerne er
det bare 2 prosent som er enige
i dette.
Derimot tror 91 prosent av tilhengerne at et slikt • alterna.tiv
Mart darligere for landet
sammenliknet med medlemskap.
Bare 2 prosent av motstanderne
kunne fOlge dem i dette.

Politi-skifte
Et annet sporsmal som ble stilt
Oslo-borgerne er om EF-saken
medfOrer eller om den kan medfore et skifte i deres partipolitiske standpunkt. Hele 86 prosent
av de spurte svarte nei pa spersmalet. 7 present svarte ja, og 6
prosent svarte kanskje. Splitter
en opp disse tallene viser det seg
at den storste gruppen som vii
skifte parti pa grunn av EF-saken, er finne blant gruppen
noytrale, dvs. folk som ikke har
tatt standpunkt hverken for eller
mot medlemskap. Det viser seg at
20 prosent av disse vile skifte
parti.

„Vil ikke
bryte var
Vest-linje"

Folkebevegelsen
Det ble ogsa stilt sporsmal om
trodde Folkebevegelsen eller
«Ja Hi EF» kom til a bli etablert
som selvstendig parti etter folkeaystemningen. Svarene levner ikke store muligheter for dem som
matte ha syslet med slike tanker.
72 prosent svarte nei det
gjaldt Folkebevegelsen. For «Ja
til EF» var resultatet enda mer
negativt, da 83 prosent Sa nei til
at det ville were mulig etablere
bevegelsen som selvstendig parti.
4 prosent av de spurte sa ja nar
det gjaldt Folkebevegelsen og 5
prosent svarte ja for «Ja til EF».
Folkebevegelsen fikk ellers 15
present kanskje og 9 prosent vet
ikke. «Ja til EF» fikk her henholdsvis 5 og 7 present av de
spurte.

— Av MICHAEL GRUNDT SPANG

Helt avgjorende for mitt Ja til EF, sier BjOrge
_Allelien — er at jeg kjenner meg sa sterkt knyttet
LI var utenrikspolitikk, samholdet mellom Vest-Euro1as demokratier.

- - Jeg har forsOkt a tenke sa ropa til a stemme med det jeg
rundig igjennom dette som mu- selv har sett og erfart. Jeg har
lg. Jeg er kommet til
at hvis jo i de senere ar vaert nesten like
i sier nei — sa er Norge I en meget i disse landene som i
ty situasjon. Jeg kan ikke be- Norge. Jeg finner ikke at det
er
ripe det a.nalerledes enn at vi slike politistater og diktaturer
a bryter den linje vi har fulgt som det pastas. Etter hva jeg
lien 1945, eller kanskje rettere: selv har sett, er det demokratsommeren 1940. iske land som kjcmper med de
I tillegg til dette hovedmo- samme problemene som vi har
tent, kommer en rekke sidepo- kjempet med i Norge.
ligen. Nei-folkene har prOvd a Menneskene i EF-landene ser
verbevise oss om at dersom vi ut akkurat som oss: De har bade
kr inn i EF, blir det sosial stag- ben og armor, og de er til og
asjon. Jeg klarer ikke 5. fa dot med ganslee hyggelige, mange av
I 5, rime! All allminnelig, nok- den! De skildringene som Neirn overvelelse sier meg at so- mennene gir, ma enten were
al fremgang er avhengig av gitt mot bedre vitende — eller
i vies okonomisk vekst, og den s5, vet de ikke hva de snakker
ar vi — ifolge vare stOrste om.
zsperter — best innenfor EF.
I det hele tatt virker Nei-arEnda et poeng: Jeg far ikke gumentasjonen pa meg som en
i-mennenes skildringer av
slags selvforherligelse som nestatte uhyrligheter i Vest-Eu- ten er skremmende. Det er lik-

NDEROKELSEN
EPRESENATI\
OI psLO

Olsen-bander
pa frifot

Bjorge

— Dot rimer darlig ined sosial stagnasjon
selv om vi Or inn i EF.

som de vii si at vi norske er de
beste i verden i ale ting, vi
ma ikke blande oss med noen.
Og dot kan jeg si — det er vi
ikke.

Opinionsundersokelsen er foretatt for VG av Scan-Fact MarkedsundersOkelser. Intervjuene er gjort i Oslo-onaradet i tiden 11. til 15.
september. 200 personer over 20 ir er spurt ved personlige intervjuer.
55 prosent kvinner og 45 prosent menn. Utvalget er representativt for
dette omridet bade nir det gjelder aldersfordelingen og fordelingen
mellow menu og kvinner.
Liknende markedsundersokelser som er gjort av Norsk Gallup og
FARTA, bygger pa et langt store antall intervjuobjekter — til sammen
vel 1600 — men dette gjelder undersokelser i landsmalestokk. Begge
v lisse to selskari for markedsunderfokstfit o,pesiete; imidlertist ped
et likneode antall ,se5rt Scan-Fact for Oslo. ilyetode,n son', Scan-Fact
bygger pa er ellers mye benyttet og anerkjent i utlandet.

Hvis denne formen for Neiargumentasjon virkelig er alvorlig ment, er den rett og slett
skremmende, sier Bjorge Lillelien.

OSLO — En kjenning av politiet
ble grepet pa fersk gjerning da han
stakk av med en koffert etter a ha
knust en cute i en parkert bil utenfor Ostbanestasjonen fredag kveld.
Bade mannen og kofferten ble tatt
med til politistasjonen, hvor det
etter nsermere undersOkelse viste seg
at kofferten hmeholdt 43000 kroner
i kont a n ter, foruten ark cige yerdisalisnit
Ei e re I Ill 21Cite Sitia
'`#).olitiet like
etterp5..
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KRISTIANSAND (VG) — Olsenbanden er frifot igjen, klar til
5. to fatt p5, en ny runde med
gjemsellek med politiet. Det er andre gangen de tre karene Torgeir
Olsen Sundby (20), Kjell Torgeir
Kvarstein (23) og Roy Edgar Larsen (20), har rOmt fra et fengsel.
De har etter hvert fatt. et slags
Gjest Baardsen-preg over seg.
Denne gang rOmte de tre torsdag
kveld sammen med Torgeir Andreassen (32) fra Ana kretsfengsel
(tidligere Opstad).

Det er viktig
a stemme riktig
Nilsen
cobsen
0,41

lordag 23. september 1972

folkets egen
Saken er deretter lagt i
hand. Folket far svare.
— Men Bratteli, det ma da vxre
vondt a bli mOtt med en ren forrxderi-proPaganda i denne saken?
Bratteli stirret ut av vinduet og
valgte a omg5. spOrsmalet:

-mm-iMINM1111111.1111111.11111.11111111111111111111111111111111111111"11111111.11111111.111111111
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Intervju: Michael Grundt Spang
Foto: Knut Snare

Jeg mener prinsipielt at
det er en fordel at ansvarlige,
politiske partier leder den
politiske debatt i landet. De
politiske partiene skal leve
videre. De vet at det er en
grense for hva de kan si og
foreta seg. De vil bli stilt til
ansvar. Annerledes med tidsbestemte organisasioner som
ikke skal sta til ansvar pa
lengre sikt.
er
— Men pa nytt, Bratteli — De

uttaler Dem forsiktig,
en mann som

Hva fOler Trygve Bratteli akkurat
n5, --- 62 timer fOr det norske folk
har gitt sitt svar i EF-saken, en sak
av historisk betydning, og som Bratteli har satset sin regjering pa?
Hva skjer i hjertet og sinnet hans
nar han presenteres for Judas- •
probeskyldningene i Nei-frontens
••• • ••
r

a.

paganda, nar plakater og annonser
med «Nei til swig av Norge), lyser
mot ham?
Jeg ble innvilget en times samtale med Bratteli pa hans siste flyreise i valg-hmspurten. Det er ikke
lett a trenge „inn.. pa xnepnesket
Trygve Bratteli. Han skiller sT . •

,

mellom sak og person. Hans private
Weiser har lite eller ingen ting med
saken a gjOre. Impulsive utbrudd
ligger ikke for Trygve Bratteli. Han
har lagt fram sin logiske begrunrielse for hvorfor Norge ma svare
•
ja til den sjansen vi n5, har

••

•

• .•

•

•
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som heller sier litt for lite enn litt
for meget. Mr De na blir mat av
den groveste demagogi, av oppdiktede pastander, av ren benektelse
av fakta, fOler De ikke da en
slags fortvilelse over a sta nmrniest
v5.penlOs overt or en motstander som
ikke skyr noen midler?

Bratteli svarte rolig: — Jeg
*060,..01042,,SOSIk .
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Lerdag 23. september 1972

om at det norske folk vil gjennomskue dette?

er at nar fO•st denne vei er
valgt, sa ma vi folge den.

— Det kan jeg ikke svare
pa i dag.

— Trygve Bratteli, er det sant at
Willy Brandt under sitt besot( i
Oslo nylig, i en uformell samtale
med andre norske politikere. uttalte omtrent falgende: Hvis Norge
kommer med i EF, vil statsminister
Trygve Bratteli innta en posision
som en av Europas store og innflytelsesrike statsmenn?
Trygve Bratteli smilte litt sjenert
da han ht rte dette.

-

Under hele sarntalen bevarte
Trygve Bratteli den stOrste shinsro. Midt i den politiske heksegryte
vi na gjennomlever, sitter statsministeren rued en nesten fatalistisk
ro. Ingen som opplever dette, kan
unnga a beundre ham.
— Trygve Bratteli, ved et par
anledninger har Arbeiderpartiets
gruppefOrer, Guttorm Hansen, sagt
at hvis det blir Ja ved folkeav'stemningen, vil A-gruppen samlet
stemme Ja i Stortinget. En hornmenta r?

— Jeg bar akin fatt noen
slik uttalelse referert. Jeg
kan ikke godt kommentere
den —.
— Men kan De fra Deres reiser i
Europa si om De har inntrykk av
at Norges stemme blir hart?

— Jeg er enig i at slik denne saken er forhandsbehandlet, vil Arbeiderpartiets gruppe gjore det.

— Jeg har i forbindelse.
med EF-saken hatt tre rundreiser i Europa. Alle disse tie
reisene gav meg et overbevisende inntrykk av at Norges
stemme ikke bare blir hot,
men vi blir ogsa forstatt.

— Dermed tar De aystand fra
Fordes uttalelser om at resultatet
av folkeaystemningen ma «fortolkes*?

— Jeg vil ikke-kommentere
Forde. Jeg sier bare generelt,
at sannsynligvis vii Arbeiderpartiets gruppe ta folkeavsremningen til etterretning.
Om det ,kan bli et par unntak, vet jeg ikke.

— Bratteli — dette er siste gang
far valgdagen, at De har sjanse til
a si noe for et stOrre forum. Hva
vil De si til det norske folk til slutt?

Bratteli: — At dette er en
meget viktig avgjorelse. Den
dreier seg om vi fortsatt skal
were med i det europeiske
samarbeidet som vart land
bar satset sa meget pa i -et
kvart arhundre na.
Eller om vi = i en tkl da
de andre konsoliderer og
styrker samarbeidet — skal
tre ut.
Det er riktig at folk vurderer fordeler og ulemper ved
et medlemskap. Men vi skal
ogsa vurdere hva vi kaster
.fra oss, hvis vi unnlater a ta
den plass som er stilt apen
for oss.
Slik som det hele ntl Egger
an, vil det bli det norske folk
som selv avgjo• vart valg. Det
vil vxre kla•t- fra hele min
virksomhet at jeg vii anse
det som et trist feilgrep hvis
Norge unnlater a gripe den
sjanse som Ira Jigger foran
oss.

— Kan De oppsummere hvilke
uriktige pastander Nei-fronten har
kommet med i denne saken?
Bratteli tenker seg lenge om.

Et vrengebilde

— Na liar sosialminister HajdahI
statt fram og karakterisert pastandene som et falsum. Han har avlagt sitt ord som sosialminister pa
at Bette ikke er sant. Men motparten star blankt pa sitt. Blir
HOjdahl trodd?

kan ikke svare med samme
mynt. Jeg kan ikke. Jeg har
dessuten sant a si ikke noen
tro pa slike metoder.
— Sett na likevel at det skulle
bli et Nei, — at disse metodene yinner fram?

Bratteli: — Det er opp til
det norske folk.
Han tilfoyer: — Hvis folk
Ivuker sin forstand, vil de
tro pa Hoidahl. Ikke noe moderne industriland kan overhodet mistenkes for a ville
sette seg som mai a trappe
ned sosialytelsene. Det fins
ikke noe parti i hele det demokratiske Vest-Europa som
vine begs politisk selvmord
ved a stile seg i spissen for
et slikt program. Pastanden
faller pa sin egen urimeligbet.

— Ingen vet i dag hva rerultatet vil bli. La meg imidle•tid fa si noe pent om Arbeiderpartiet i denne situasjonen. Arbeiderpartiet har
vist en betydelig evne til
bevare sin arbeidsdyktighet,
ikke minst sett i forhold til
to andre partier — som nrrnest bar mattet suspendere
sin politiske virksomhet til
denne striden er over.
Enda et forsOk pa a fa Bratteli
til a «tenne», ved a presentere ham
for motstandernes vale pastander
om at trygder skal trappes ned i
LF, lOnninger senkes og pensjoner reduseres.
Bratteli svarte stille:

— Men Folkebevegelsen star pa
sitt?

— Det kan ikke vi gj0re
noe ved. Saken er oppklart.
Det er pa det rene at pastanden om .Borschette-planen»
er et falsum.

— Et vanlig politisk parti
ville neppe kunne pasta slikt
uten a matte regne med et
betydelig bakslag fO• eller
siden.
a

I.
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— Faler De Dem helt oyerbevist

— Det er jo formulert et
belt nett av pastander som
ikke har noe med virkeligheten a doe. Det er systematisk forsokt a gi det norske folk et vrengbilde av Europa og menneskene i EFlandene. Jeg kan bare eksempelvis si at det ikke er riktig at prisene vil stige sterkere fordi om vi gar inn i EF.
Det er ikke riktig at busleiene av samme grunn vil
oke, eller at vi far mindre
muligheter til a lOse lOnnsspo•smalene. Det er ikke
riktig at det blir nedsettelse
av Folkepensjonen, eller av
barnetrygdene eller andre
trygder. Og det er selvfolgelig ikke riktig at dette vil
berove oss det lokale selvstyre eller hindre oss i
bygge ut det industrielle demokrati.
Jeg prover a trenge inn pa mennesket Bratteli igjen — mannen
bak politikeren:
— De kan ikke unnga a were
personlig spent pa ntfallet?

Bratteli: — Stort sett s har
jeg en fatalistisk holdning til
;likt. Gjennom et sterkt omskiftende liv har jeg lwrt meg
til a ta begivenhetene som
de kommer. Jeg kan ikke ga
rundt i et kontinuerlig h0Yspenn.
— Har De noensinne angret pa
at denne saken ble lagt ut til folkeaystemning?

— Det liar liten praktisk
betydning om jeg angrer eller ikke. Arbeiderpartiet var
lenge skeptisk til tanken pa
folkeaystemning. Men i 1970
gikk vi sammen med alle
andre partier inn for det. Del
cneste som na har betydning,

En sjikane
Slik sa Trygve Bratteli det.
Kapteinen i flyet opplyste at det
var klart for landing. Da blokk og
blyant var lagt bort, sa Bratteli
plutselig:

"

— Jeg har vxrt svae•t heldig med vret pa mine flyreiser i denne valgkampen.
Jeg har weft i Nord-Norge, i
Bergen, i Trondheim. Jeg har
hatt sol og klarvr og sett
landet.
Bratteli snakket videre om landet
han hadde flOYet over. Fjorder i
nord, vidder i vest. Bygder og grender, byer og skog. Det var vakkert,
alt sammen.
Jeg sa: — De vil ikke selge dette
landet!
Akkurat da rate det seg noe i
Trygve Bratteli. Og det gnistret i
de brume Oynene bans.
— Svar, Bratteli, — svar at det
er lag&
Dernpet sa Bratteli:

— Det slagordet, “Nei til
salg av Norge.), er en sjikane.
Det er en bevisst sjikane. Bevisste sjikaner skal en ikke
diskutere.
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GAT OM
EF
OLJE

vAn
Alle hemninger

Medarbeidere i Dagbladet lyver grout om de norske petroleumsreservers

stilling ved norsk mediemskap i EF. Og det er slett ingen formildende
omstendighet at de apenbart ikke tror pa lognene selv.
tOljen er felleseie i EF*, lyder tit- pa takelegging av grunnleggende
telen pa Dagbladets hovedleder fre- norske rettigheter ved hjelp av
dag. Men ikke engang innholdet av skremmeord som dri etableringssamme leder gir noe grunnlag for retts og «fri kapitalbevegelses og
tittelen, enda forfatteren omgar en klippefast tro pa at Roma-traktaten er innstiftet av en Mafia.
fakta pa, den mest lettvinte mate.
Vassbotn innremmer at det finFor det fOrste reduseres tittel-pastanden_ om oljen til at tDen vii bli nes konsesjonslover som kan redde
felleseies. Altsa bare som en gjet- oss ut av uferet. Han neyer seg med
ning om framtideri. Denne pastanden utvannes igjen av et langt mer
usikkert utsagn: tRetten til nasjonal utnyttelse er nedt til a bli
svekket, kanskje ma den vikes.
Og dette skremselet er igjen basert
pa en legn: «Hele olje- og energipolitikken skal utformes og handheves av fellesskapelige organer.s

kastet over bord
Av
— (1)YSTEIN ROISELAND

—

Ledende EF-motstandere
har ni tydeligvis kastet
alle hemninger over bord,
for a skremme folk til
stemme nei ved f olkeavstemningen. Senterpartiets hovedorgan Nationen
presterte i gar a servere
ikke mindre enn tre sensasjonelle EF-meldinger
pa forsiden som alle blir
kategorisk dementert av
de ansvarlige instanser.
Det ville vmrt naturlig om en
hadde gatt litt stillere i derene,
etter at den beremmelige «Borsehette-planen* er ayslert som
en ran forfalskning. Mon dot ser
ut til at motstandernes opplegg
er det motsatte:
vrevle-melding
Garsdagens
nr. 1 i Nationen: Landbruksdepartementet skal pa ne,ste ars
statsbudsjett ha fort opp 10 mill.
kroner til fertidspensjonering av
bender, «for fortest mulig a bli
kvitt sma og urasjonelle bruk
som ikke passer inn i EF-systemet».
I et sear fra Landbruksdepartementet heter det kort og godt:
— «Landbruksdepartementet
finner ikke grunn til a ga naermere inn pa artikkelen, men vii
fastsla at departementet ikke
har fremmet forslag om bevilgning til fertidspensjonering av
bender hverken for 1973 eller senere ar.*
Det Bier sag selv at departementet ikke ville kunne si noe
slikt uten at dot var sant, ether
som budsjebtet skai legges fram
om godt og vel en uke og en
eventuell legn altsa straks vile
bit ayslert. Allerede na har NTB
fatt budsjettstoffet i hende.
Vrevle-melding nr. 2 i Nationen: Regjeringen har halt si-

NATItostii

Jan
Christensen

KOMMENTERER

Beviigninger tit
EF-system aft pd

spensjonering ether
e • statsbudsjett

Trosser dementi

EF-tilhengere vii endre Grunnloven
Sykepleierstreiken ogsa
Bergen - og Tromso

t o kontrolnorske oljen

den februar overveiet a foresla
en grunnlovsendring, slik at en i
tilfelle at nei ved folkeaystemningen lurer Norge bakveien
inn i EF, uten a behOve tre fjerdedels flertall i Stortinget.
Om dette sa utenriksminister
Andreas Cappelen pa en pressekonferanse i gar, at det allerede i februar ble slatt fast i regjeringsprotokollene at Regjeringen ikke har til hensikt
fremme noe slikt forslag, og en
har hele tiden vtert kiar over
det uvirkelige og helt urealistiske i noe slikt.
Vrevle-melding nr. 3 i Nationen: Ved et EF-medlskap vil EF
overta kontrollen med den nor-

ske oljen.
En bygger her pa en uttalelse
av generaIdirekter i EFs energidlrektorat, Fernand Spaak,
som allerede er blitt offentlig
itnOtegatt bade av Kommisjonen
i Brussel og den engeiske regj ering.
I en pressemelding fra UD blir
det ogsa, Matt fast pa ny at
det er Norge som har eiendomsretten til olje-ressurser pa
norsk kontinentalsokkel og som
betemmer hvordan slike ressurser skal utnyttes, pa samme
mate som det f. eks. stadig er
Tyskland som har fullt herredomme over kullforekomstene i
Ruhr-oniradet.

Etter at de hypotetiske bemerkninger fra EF-direktor FernandSpaak pa London-konferansen er
blitt stemplet av EF-kommisjonen
som langt fra representative for synet i Brussel, finner Dagbladet ogs5,
behov for a mistenkeliggjore EForganene helt til topps.
Forst fremstilles Spaaks tale som
«Kommisjonens sync, altsa, en ren
lOgn som allerede er blitt dementart. Videre skriver Dagbladet om
Spaaks tale: tDet foreligger vedtak
i Ministerradet som peker i samme
retnings. Ved a bruke det flytende
begrep «peker i samme retnings
kan jo omtrent hva som heist benyttes som belegg for pastanden.
Men folk flest vii matte oppfatte
det slik at Ministerradet allerede
har begynt a vedta oljeregler, og
det er helt usant.

Selv ikke Vassbotn
Ekstra kjedelig for lederskribenten er det at selv ikke Per Vassbotn
i sitt katatrofe-oppslag pa Dagbladets 1. side samme dag eager
pasta noe som heist som kan gi
grunnlag for lederens tittel — «01jen er felleseie i EFs.
Vassbotn skriver tvert imot:
divis vi behandler uteniandske og
norske selskaper halt likt, kan vi
fortsatt fere en nasjonal oljepolitikk.*
Katastrofe-stemningen i Vassbotns artikkel er corn vanlig basert
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Burde heller
ha ligget i
sengen, sa han
— .Deres forsvctrer sitter der,
hilste administrator og nikket
mot forsvarervakten.
— Det er vel og bra, men
hvorfor i all verden har politiet
kjort meg tram her? Fremstilt
meg i retten, mener jeg.
tremstilt
Politiet har
—
Dem her med begjcering om at
det md bli aysagt kjennelse for
at De skal undergis varetekt i
inntil tre uker. Siktelsen gdr ut
pd at De skal ha...
— Nei, fri og bevare meg —
dommer. Snaisk ikke til meg om
fengsel. Setv om det er den mildeste formen — i varetekt.
— Vi er ennd ikke kommet tit
fengslingssporsindlet.
— Jeg skjOnner da det. Men
De snakket rick om at politiet
vile ha meg i tre uker.
— Jeg svarte bare pa Deres
spOrsmal om hvorfor De ble
fremstilt i. retten.
— De md ikke finne pd d sette meg inn! Jeg er jo nettopp
blitt loslatt. Eller for d vcere
noyaktig, sit ble jeg loslatt fra
varetekt for ea. seks uker siden.
Tiller ikke d sitte inne, skjOnner
De. Na sist f.eks. sd fikk jeg ikke
ned en matbit. Veldig nerves var
jeg ogsd, og det forte med seg at
det var sd som sd med sOviten.
— De plages av ddriige nerver?

— Ja, og det er hyggelig d
here at De forst& mitt problem.
— Det krever vet ogsd nerver
reke ute om nettene og forgive
straf fbare handlinger?
— Kan sd vcere, men jag tdler
ikke d sitte inne. Ha det klart
for Dem.
— Sist De ble fremstilt for
meg — og fengslet — sd hadde
De forOvet to innbrudd og gjort
Dem skyldig i flere bilbrukstyverier.
— Ja, og sd?
— Hvordan gikk det med den
saken?
— Har regnet med at den
kommer opp far
— Har De skaf fet Dem noe
arbeid siden De bie lOslatt?
— ForelOpig venter jeg pd
dommen! Det tar seg ikke ut d
begynne i et arbeid og sd slutte
fordi man far dom.
— De er med andre ord uten
inntekter?
— Har ikke mer a leve an enn
de kronene jeg fdr av csossi— Hvor mange ganger er De
forresten tidligere dornfelt?
- Det er ikke mer enn fire.
Ja, misforstd nd ikke — fire er
mer enn nok.
— Og s4 er det den uavgjorte
saken?
— Ja.
— Deres forsOrgelsesbyrde?
— Kona skal gifte seg med
lcameraten min — sd han overtar underholdet av henna. Sd er
det barna, men stOrrelsen an bidraget er ikke fastsatt. Og det

passer meg ganske bra — uten
inntekter som jag er.
— Sd var det siktelsen som
politiet har utferdiget. De skal
ha gjort Dem skyldig i tre bilbrukstyverier og fire innbrudd i
biter. Fra de fire bilene skal De
ha tatt tre radioer og et stereoanlegg med lydbdnd. Erkjenner
De Dem straffskyldig?
— Det er ikke sd godt d vita
hva jeg skal snare.
— De md da vita om De erkjenner straffeskyld?
— Til en viss grad erkjenner
jag detaktighet. Forsiaget om d
ta bilene og bryte oss inn i andre biter var ikke mitt. Jeg bare
kjOrte den ene bilen.
- Hvilken bil var det sd De
kjorte?
— Den fOrste bilen vi (ante*.
Ja, de andre to ogsd. Egentlig
skulle jeg ha ligget i sengen, og
det angrer jeg i dag for at jeg
ikke gjorde.
— Hva mener De?
— Jeg hadde gjort meg Nat
for natten. Hadde kledd av meg
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og skittle til 4 pusse tennene da
det ble kastet en sten pd vinduet
til vcerelset mitt. Utenfor stod
de andre guttene, og jag var
dum nok til d bli med. Hadde
jeg i stedet kW meg. sd ville jag
ganske sikkert ikke ha stdtt her
i dag!
— Det er vet grunn til d tro at
De har rett alckurat pd det
punktet. De kledde pd Dem og
gikk ut?
— Ja, og sd hadde de andre
hale opplegget klart. De trengte
sjajOr, og den jobben pdtok jeg
meg. Sd jeg var overhodet ikke
ute av bilen.
— De fikk Deres del av tyvegodset?
— Jeg fikk faktisk to radioer,
men det angrer jeg pd i dag.
Ikke hadde jeg bruk for radioene heller. For hva skulle vel jeg
med to bilradioer?
— De kunne f.eks. selge Dem?
— Det har jeg faktisk ikke
tenkt pd.
— Hva hater de andre ungdommene som De opererte sammen med?
— Tror De at jeg vii ha luting, dommer? Jeg kan da ikke
std her i retten og oppgi 714Vnene pd de andre. Ville vet bli
sldtt i hjel, villa jag! Om leg
siadret.
— Politiet mener at De var
alene i bilene og at innbruddene
i de fire Mane ble forOvet an
Dem (aerie. I Wet an den aktuelle natten skal De ha tskiitet)bil tre ganger.
— Ikke jeg alene, dommer.
De andre var med meg -- og vi
sa a m

a tvile pa om de helt kan stanse
eventuelle Joint Ventures, corn trolig villa vaere til norsk fordel!
En verre tranedans
,

Sa spor han om ikke Norge far
veto-rett nar olje-politikken skal
utarbeides, og svarer: tTeoretisk,
ja.s Atter en gang ma skremslene i
siste omgang baseres utelukkende
pa mistanken om at Norge lar sag
presse fra a bruke veto-retten ford!
vi blir spury i trandedans.
Sannheten er naturligvis at det
er som ikke-medlem av EF at vi
blir spury i en tranedans, der til og
med hvert trinn vii komme som en
overraskelse.
Vi har intet hap om a overbevise
Dagbladet i alle detaljer. Men tittelen tOljen er felleseie i EFs ma
avisen iallfall snarest dementere
for ikke a bli stiende som legner.
Industridepartementet sendte
gar ut en melding med denne konklusjon :
tDet norske konsesjonssystem er
allerede i prinsippet basert pa likebehandling av norske og utenlandke selskaper. Systemet strider derfor ikke mot EF's regler om etableringsrett eller retten til tjenesteytende virksomhet.
Det er intet i Spaaks foredrag
som endrer ved prinsippet om at
det er det enkelte medlemsland som
har det tulle herredenune over sin
egen olje- og gasspolitikk.s

skiftet Ni etter som bilene ble
kj0rt tomme for bensin. Jeg vii
ncermest si at jag Na true tit d
mere med. Nettopp slik var det,
dommer jag bie truet! Og da
er det ikke riktig d sette meg i
varetekt.
— Jeg far stotte siktede, sale
0777, jag nok inner at han med
skjellig grunn er d mistenke for
de forbryteiser som er omtalt i
siktelsen sa forsvareren. Og finner retten likevel d matte aysi
kjennelse for varetekt, sd vil jeg
be om at fristen settes sd kort
som overhodet mulig. Og at siktede snarest blir fremstiit for
lege.
Retten fan' d matte imOtekomme politiets begjcering og
fengslingsfristen ble satt til tre
uker.
— Det innebcerer ikke at De
nOdvendigvis md sitte i varetekt
i tre uker, trOstet administrator.
Politiet kan ndr som heist lOslate Dem i lopet av disse tre
ukene.
— Tror De at politiet vil det?
LOstate meg, mener jeg?
— Det kan jeg ikke uttale
meg om. De kan vedta min avgjorelse, ta betenkningstid eller
pakjcere til hOyere rett.
— Jeg fdr vedta, men kan jeg
komme tit lege?
— Det er alt notert at De omgitende bor fremstilles for lege,
opplyste administrator.
— Da er jeg f ornOyd. Tross
alt sd far jeg takke for det. Sete
om De har bestemt at jeg skai
settes inn.
•
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OG HAHNEVERN OVER HELL
NORGE LEIFER ETTER
—

Av KNUT HAAVIK

Politiet bfir muligens
na etterlyse Pia og Harald
Bergmann som holdes
skjult av barnas far. Hittil har det ikke lykkes a
finne fram til stedet hvor
barna holdes i dekning.
HOyesterettsadvokat
Ragnvald
Wilberg i Fredrikstad vil med det
fOrste to fornyet kontakt med politiet for a fa de to smabarna etterlyst etter at barnefaren fortsatt neglisjerer namsrettens kjennelse om at de skal tilbakeleveres
sin mor, fru Inger Marie Bergmann i Fredrikstad.
Barnefaren har fat en lOpende
bot pa 150 kroner for hver dag
som gar uten at han leVerer barna
tilbake til moren. Hittil er de to
barna holdt skjult siden 1. september.
Hdyesterettsadvokat Wilberg har

meldt saken til politiet i Fredrik- vendig a etterlyse barna. Det viser
st•d — men lensmannen Orsta, seg imidlertid na at heller ikke
hvor barna sist oppholdt seg, har lensmannen kjenner Pia og Haralds
enna ikke fatt henvendelse fra gjemmested. Derimot vet lensmanFredrikstad-politiet om saken.
nen hvor barnefaren oppholder seg.
HOyesterettsadvokaten vil derfor Han skal befinne seg i Oslo.
begjiere en omfattende etterlysning
Barnas mor — som har fiat tilav barna. De er nemlig flyttet fra kjent foreldreretten — blir mer og
sine besteforeldre i Orsta, og hol- mer fortvilet ettersom dagene gar.
des na, skjult pi et ukjent sted. Hun har ikke sett" Pia og Harald
Lensmannen i Orsta uttalte to siden 11. mai. Avtaleu var at barVG onsdag at det ikke var nod- nefaren skulle komme tilbake med

HVA SLAGS MENNESKER er det som ken holde Pia og Harald
(bildet) skjult fra sin mor — spOr Inger Marie Bergmann.
barna etter ferie 22. mai, men han
lyktes i a trenere tilbakeleveringen
fram til september. Da fikk han
dagsbOter, av namsretten i Oslo.
Resultatet var at barna ble gjemt
sa godt at det ikke lykkes hverken
politi eller barnevernsnemnd a finne de to smarollingene.

Harald lever. Da de bodde hos sine
besteforeldre pi Orsta visste jeg
i hvert fall noenlunde hvordan de
hadde det. Etter at barnas far har
sendt dem i dekning, er alt uvisst.
Hva slags mennesker er det som tar
hind om to barn, som ulovlig holdes borte fra sin mor? — spOr fru
— leg vet ikke hvorledes Pia og Bergmann.

A

Det er ingen star
overdrivelse a si at Norge lever av skipsfar,t.
Men hvor lenge?
Norske skip seilte inn 14,5milliarderkroneri fremmed valuta sisteir.
Det gir levebrod - direkte og indirekte - for omkring
100.000 arbeidstakere i Norge, og det gir grunnlaget for fornyelse av
fliten. Men det er i virkeligheten et tall av alter stOrste betydning
for (ale nordmenn.
Det at vi har klart A etablere oss som cverdens fraktemenn) har gitt
oss grunnlaget for okonomiske, sosiale og kulturelle fremskritt som ellers
vile vxrt fjern fremtidsmusikk.
Valutainntektene av sjotransport under norsk flagg sikrer en
sterk krone, en sunn utenriksOkonomi, og holder hjulene i
gang i norsk arbeidsliv.
Men i dag er denne store nwringen truet. Fra mange hold.
Den frie internasjonale konkurransen som Norge har
hevdet seg i , og dermed vunnet sin posisjon pi havet,
er i ferd med A skrumpe inn, Stadig flere land
forlanger at deres egne skip skal frakte landets
varer - uansett hvem som er mest konkurransedyktig. Og dette er meget alvorlig for oss, som bare
trenger 7 % av var flAte til eget bruk.

i

Det er i denne situasjon at samarbeidet innenfor
et utvidet EF, som i likhet
med oss tar sitt utgangspunkt
i kravet om fri skipsfart, er sa viktig for Norge.
Handelsflatens egne folk har omhyggelig
vurdert dette spOrsmilet. Sjomannsforbundet, Rederforbundet, Maskinistforbundet, Skibsforerforbundet,
skipsmeglerne, organisasjonene i innenriksfarten alle er de koznmet til samme resultat:
Norsk skipsfarts fremtid vil vxre best
sikret ved at Norge blir medlem av Fellesskapet.
Utenfor EF vil Norge sti alene og i en farlig
utsatt posisjon.
lansker vi selvstyre over vir eges
fremtid, ma vi sikre det gjennom samarbeid.

JA til Fellesskapet.
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