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Søndagsåpnebutikker.

Denne saken har tydeligvis vakt stort engasjement, som den ærede statsråd vil være godt kjent med.
Personlig hadde jeg trodd at en slik sak ikke ville bli reist av Høyre. Derfor har denne saken skuffet
meg dypt, for jeg er svært interessert i at søndagen fortsatt får være en annerledes dag. Derfor er det
min alvorligste henstilling til Regjeringen om å snu i saken. Det kan da ikke være noe nederlag når
man ser stemningen ute i folket. Jeg har snakket med mange mennesker om denne saken, men ikke
en eneste går inn for søndagsåpne butikker.

Å styre et land kan sammenlignes med å gå på utrygg is. Da vil man alltid føle seg frem og se om
isen holder. Da vil man til enhver tid sørge for at man er på trygg is, selv om man iblant må ta
upoppulære avgjørelser. Men søndagsåpne butikker hører ikke hjemme i en slik kategori. De må da
være klar over at dersom de kommer på kant med opinionen, så får de avløsning ved neste korsvei,
somjo vil være et valg.

Jeg har en gang lest boken «Bak lukkede dører». Den er skrevet av engelskmannen Laurence Rees
og handler om Stalin, Roosevelt og Churchill og nazistene. Det jeg særlig la merke til var
Roosevelts store forsiktighet med å komme på kant med sine velgere. Da skjønte han også hans tid
ville være ute som president. Selv under forhandlingene med Chrurhill i 1941 stod han på sitt selv
om Churchill intrengende ba ham om assistanse mot tyskeme, enda UK var i alvorlig fare for å tape
for Tyskland. Her kunne jeg nesten si at Roosevelt var unødig forsiktig, for han burde forstått hvor
farlig en tysk seier over UK ville ha vært både for USA og ham selv. Det var Hitler og japaneme
som bragte han ut av knipen.

Er man uforsikrig på tynn is går det som regel galt til slutt. Derfor er det klokt å se seg fore når man
beveger seg på usikker is.

Jeg har alltid stemt Høyre, og har aldri hatt tanker for å skifte parti. Derfor har søndagsåpne
butikker blitt en stor rystelse for meg. Selv om det er lenge siden nu, var jeg medlem av Høyre da
jeg bodde i Oslo. Jeg var endog formann i Vestheimhøyre og satt i Oslo Høyres representantskap.

Derfor be jeg om at vi må få beholde søndagen som den er. Somjeg allerede har sagt, så kan jeg
ikke se at det er noe nederlag å snu. Det vil tvertimot barev ære å innrette seg efter terrenget.
Politikk sies å være det muliges kunst, så derfor er det en ekstra grunn å rette seg efter terrenget.



PersonIig har jeg tatt opp til alvorlig overveielse å forlate Høyre p. g. a. denne saken. Men nu ser
jeg at saken har fått stort engasjement. I dag såjeg i en avis at Metodistkirken ber alle sine
melemmer å unngå kjøp på søndager. De kan få følge av mange nok til å velte det sittende
riksstyret. Jeg vil se hva enden på dette vil bli. Går det mot søndagsåpne butikker, stemmer jeg aldre
mer Høyre. Jeg vil nok ikke gå til AP heller. Men jeg vil bli partiløs og herefter sitte hjemme på
valgdagen.

Jeg håper fremdeles på Deres grundige og samvittighetsfulle overveiing av denne saken.

Med vennlig hilsen


