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DET KOMMER EN DAG.... !

Nr. 7. Oktober 1941.

Riiser Larsen har lovet oss at befrielsens time skulde

komme i oktober. Senere er fristen visstnok blitt forlenget. Hvor

ofte har vi ikke tenkt på og drømt om denne store dag? Men gang på

gang er vi blitt skuffet - den skulde kommet i desember, i abril,

i juni, i juli, men vi forstår de vanskeligheter som våre tapre

landsmenn i Londons bombesikre kjellere har å kjempe med. Vi mister

ikke tålmodigheten - OG VI VET AT Vi STADIG NÆRMER OSS DEN STORE

DAG.

Vi synes vi ser dem allesammen, de kommer op Oslofjorden

på et av den norske marines stolte krigsskip, - vi ser dem på dek-

ket, vår gamle, trofaste konge, små hvitk1mdte prinsesser med

norske flagg - og ved siden av dem den trauste Nygaardsvold - som

vi alle satte så høit da han var hjemme.

Og bak dem alle de andre som vi har lært å bli så glade

i under deres fravmr fra hjemlandet, Torp, Hambro, Trygve Lie, medi-

sinaldirektør Evang, Nordahl Grieg, Gerd Egede Nissen, Mowinekel -

alle disse kjente og kjære nordmenn som nok kunde stå mot hverundre

i bitter strid, men som har glemt alle motsetningsforhold i utlen-

digheten.

Vi ser de avholdte arbeiderførere gjeninnta sine gamle

plasser i Folkets Hus og det røde banner igjen bli heist over Oslo,

cg en ny betydnin!e har det fått for oss idug da det symboliserer

bolsjevikenes seir over nazismen og gjenreisningen av var frihet.

Vi vil atter få se de røde faner med hammer og sigd på marsj gjen-

nem Oslos gater, vi vil atter få 1ov å bmre billeder av Lenin og

Stalin i 1.mai-toget, vi skal slippe å se"den gamle, norske hilsen",

og isteden igjen få lov å bruke vår gamle hilsemåte, den knyttede

neve, vi vil atter kunne hilse hverandre med glade Rød Front rop,

uten at uislin ene le er si o 1 det.

Vi ser de gamle partier igjen komme til heder og verdig-

het, Høires banner i Zions blå og hvite farver skal atter vaie

over Høires Hus, og vi skal igjen få valgkamper efter god, gammel

opskrift.. Vi skal få lov til å skjelle hverandre huden full av

hjertens lyst og trekke til hver vår kant i partier og distrikter,

uten at Quislin ene le er sig ope i det, og i Stortingets korridorer

skal vi få se de kjente, kjære ansikter, som vi har vennet oss til

den siste menneskealder, igjen diskutere alle saker akkurat så om-
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stendelig og så lenge, og gjerne nyttesløst for den saks skyld, men

ten at Quisli ene le er si o i det.

Og hvis arbeiderne vil streike, så skal de få lov til det,

og om arbeidsgiverne vil lockoute, så skal de også få lov til det.
et blir v å r sak - og ikke nazistenes - om landet taper på det

eller ikke.

Og Carl Joachim Hambro skal igjen tre frem på president-

stolen, og ingen nazi-rasebiolog skal få lov til å fortelle oss at

det er en skam at landets nest høieste embede innehas av en interna-

sjonal jøde. Det blir •v å r sak. Vil vi ha en jøde på presidentsto-

len, så skal han også vere der.

Og vi skal igjen få kjøpe engelsk kull, så meget vi har
lyst på. Det blir v å r sak om vi vil la være å bygge ut fossene

våre. Hvis våre engelske venner helst vil at vi ikke gjør det,

men kjøper det vi trenger av kulliEngland, så gjør vi det.

Om landet kanskje blir fattigere av det, så blir det også vår sak

Vi er villige til å ofre meget - nu som før - for det engelske venn-

skap. Dette om at vi på liv og død skal bli"selvnjulpne" er et nazi-

påfunn. Så lenge England hjelper oss med kull, statslån, ull og meget

annet, så behøver vi vel ikke være så forbaskede selvhjuipne.

Det er sant nok at arbeidsløsheten var et mørkt punkt i det

gamle Norge, men hvis det passer oss å ha 100.000 eller 150.000 ar-

beidsløse, så blir det  v  å r sak. Og Nygaardsvoldregjeringen lovet

"hele folket i arbeide" under valget i 1936 og dette løfte vil len

nok holde når den kommer igjen.

• For det er en regjering som vi stoler på. Om vi ikke har
gjort det før, så vil vi iallfall gjøre det nå.

Så møtes vi på den store dag, og hvilket gjensyn:

Kongen og hans adjutant oberst Karl Evang, Hambro, Nygaardsvold,

Mowinckel, øksnevad, 2ytter og mange, mange flere skibsredere, arbei-

derførere, millionærer, frimurere, kommunister og høirefolk, Jehovas

Vidner og Oxford-folk, hånd i hånd for å redde det gamle Norge fra

"nyordningen" og skaffe oss tilbake den lykkelige tilstand vi hadde

den gang klassekampen og partistyret fikk utfolde sig fritt som det
passet sig i et demokratisk land, og ingen Quislinger skal mere få
lov å snakke om en ny tid, organisert samarbeide og nasjonal selv-
hjulpenhet.

HVIIKEN DAG! Og vi må holde ut selv om det ofte kan vere
vanskelig å sitte uvirksom i måneder og år. For å opleve at de gode,

gamle dager kommer tilbake, lider vi gjerre enda en tid i stillhet.


