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NYTT MORD AV MOESTUE

Nordmennene Alv Johnsen, Reidar Furu, Thomas Agnes, Drammen og
Anders Johansen og Arthur Simensen, Mjøndalen, er skutt som hevn for
attentatet mot toget i Mjøndalen sist uke.

Atter har bflddelen spredt sorg i norske beimer. Den tyske terror er
stupid nok til å tro at slikt kan stoppe frihetsbevege-lsen i Norge. Vi
som er igjen vet. at dette aldri vil skje. Nordmennene lar seg ikke
skremme av mord og forfølgelser. Den kamp som er .att i verk for å
fri landet vil bli fortsatt til målet er nådd.

Fredag 8 oktober ble en mann skutt ned - bakfra - i Karl Johansgt.
i Oslo. Vi har nå bragt på det re-ne at den som skjøt er statspolitibe
tjent Moestue. Det er den samme betjent vi bar nevnt før som mOlde
ren fra Breigata i Oslo. I delte sist e tilfelle var det beiler nke nødven
dig å skyte, for det var ikke tale um noen motstand fra den dreptes
side, heller ikke Hukt. Moestue badde passet ham opp da han var inlle
i en butiI.k, fulgte etter ham oppover gata og skjøt ham ned uten noe
som helst varsel

Når Moestue er ute på sin morderferd snakker han t y s k slik at
folk skal tro han er tysker. Videre kommentarer til denne person skulde
være unødvendig.

I Waldemar Tbranesgate var 2 personer beskjeftiget med å bære inn
poteter, t Jl sekk røk så de måtte stoppe og plukke potetene opp i en
anJlen srkk. Den tyske vakt vi Ila ble nervøs og sl,jøt utlD lInrop eller
annet varsel. bn mann ved navn Borgen ble drept. Han ettprlater seg
hu>tru og 4 barn. Vi vil minnes disse offer for den tyske kultur, men vi
lyser ikke fred over deres minne. Nei,· minnet om de falne skal lyse
som en ledestjerne for det frie Norges sak.

MÅL OG MIDLER

Når det gjelder målet for den kamp
som i dag føres mot nasityranniet
så hersker det ingen uenighH hos
den del av det norske folk som kjem
per for frihet og rett.

Klart og greit lyser målet: E n
fullstendig utryddelse
av nasi. Norge fritt.

Noe anderledes stiller de seg når
det gjelder m i d l e n e som skal

brukes i denne kampen. Således
leste vi forleden i en illegal avis at
det ikke måtte brukes «sabotasje
eller voldshandlinger». Dette stand
punkt skulle vi ikke kriti.ert dersom
det hadde vært antydet andre e f 
f e k t i v e kampm.etoder, andre mid
ler, og våre motstandere ikke hadde
.att makten i rettens sted. V; vil
få minne vår kollega om Wessels
«Hundemordet». Det er arten av
det angrep som føres mot OS8 som



OKKUPASJONENbestemmer hvilke midler vi skal
bruke i vårt forsvar. Det må sikkert
erkjennes at «beHet falt oss an med De land som gjennom tidene har
skarpe tenner». M o t et slikt an· vært utsatt for besettelse av frem
fall ni å vi bruke øksen. Detel: mede tropper og dermed følgende
dem og ikke vi som har angitt kursen. undertrykkelse av den fri utfoldelse,

Med hele sin brutale tyngde vel- har langsomt, men sikkert gått bak·
tet den tyske krigsmaskin inn over over på alle områder. Dette gjaldt
landet vårt. I dens spor fulgte de I.eks. landet vårt i den såkaldte
tyske bødler. Skuld e det være nad· «dansketida». Det gjelder i ennå
vendig å minne noen nordmann om høyere grad under den nåværende
de skjenselsgjerninger og den bruta· besetteI!e og det vil gjelde for enhver
litH som er brukt mnt nordmennene besett,lse også i framtida.
i disse 3 og et halvt år? Vi tror Hvor hurtig et land vil gå til·
ikke det. La oss heller være enig om grunne under besettelse avhenger se1.v
at nasi ikke forstår annet sprak enn sagt av det kulturelle nivå som rår
det de selv fører. Vi må svare: i det land som har utført-besettelsen.
M a k t m o t m a k t Et lavtstående fulk som tyskerne

Enkelte vil innvende at en slik vil i løpet av kort tid drepe alt som
fremgangsmåte også vil føre til tap heter kultur, all selvstendighet, alt
for oss. Vi vet det. Når så man nasjonalt liv i et land. Det rå, bru·
en kamp som ikke kostet noe? HEr tale ur-samfund vil oppstå.
er det ikke de eventuelle tap (Om Så len~e k r i g e n var e r, vi
må avgjøre om kampen skal tas, men sikkert alle nordmenn være klar over
det som m å v i n n es. Det er at vi ikke kan unngå besettelse.
ikke for oss selv vi kjemper, det er Det vi derfor nå bar ventet på" i
ikke i første rekke den nålevende 3 og et halvt år det er ell avløsning.
slekt, men kommtnde slekters frihet Vi \ il alle se det som en lettelse at
og selv bestemmelsesrett, våre barns den degenererte tyske ledelse forlot
framtid det gjelder. Er ikke disse landet og at vi i stedet fikk tropper
ting vært et ofra? fra en kulturnasjon. Et slikt bytte

Se på Danmark. D e r klarte vil vekke glede. Vi håper det kom
ikke den tyske terror å knekke mot· mer snart.
standen. Unntagl'lsestilstanden måtte M e Il, og her er vi ved et me
avblåses uten å ha lørt til noe som get stort men. De som kommer her
helst resultat for tyskerne. Danskene må være klar over at den dag krigen
seiret, og seiret stort. Hadde de er slutt må de ha tonnasjen klar for
gjort det dersom de hadde unnlatt å begi seg på heimveg. Den norske
å bruke alle de midler som de rådde I ---------------
over? Jugoslavia. Hva skal en si t at e r e r n å d d n e t t o P P 
om dette lands frihetskjempere? I o r d i d e n a n t i n a sis t i s k e
Hvilke rolle har de spillt i kampen f r o n t i d i s s e l a n d b r u k t e
mot nasi? Jo, ved !in aktive inn· d e m i d l e r s o m n a ! i s e l v
sats har de bundet divisjon på divi- b r u k e r.
sjon tyske soldater. Tyskernes tap VI har fulgt denne aktive linje.
etter at de hadde "besatt}) landet er Vi mener den er rett. Morderne må
kommet opp i titusener. D e t er slåes ned med sine egne våpen, egne
noe wm teller. D i s s e r e s u 1- metoder.



neimefronten bar nå i 3 og et halvt
år med blodig alvor kjempet for et
fritt Norge. Den vil være klar til å
fortsette kampen den dag det er nød·
vendig for at de offer som nå er
bragt ikke skal være forgjeves. Skulde
det dra i langdrag med utskipinga,
vil kampen bli like bård og ubarm
hjertig som den er i dag.

TAKK!

OL. 500, FR 105, HL. 1000,
FN. 468.50, Ds. 50, LV. 100, TE. 50,
AR 474. Av omsyn til plassen kan
vi dessverre ikke ta kvitteringer for
småbeløp. Det er beklagelig, men
ikke noe å gjøre ved.

SPORSKIFTE FOR

JERNBANE FOLKENE!

Da britiske og amerikanske fly
forleden senket et større antall tyske
1:ransportskip ved Bodø, kommen
terte London hendingen o~ sa at
dette, som var innledningen til størlt~
begivenheter i nordlige farvan, viJde
tvinge tyskerne til i enda større ut·
strekning enn hittil å nytte de sterkt
belastede jernbaner i Norge.

Disse uttalelsene har direkte adresse
tt! det norske togpersouale. I sam
høve med intensiveringen av bloka
den på kysten vil jernbanefolkene
mere og mere komme objektivt i
motsetning til sitt land. frihetskamp
om de er aldri så mye jøssinger i
sitt hjert e.

Londons kommentar må oppfat
tes som et signal. Der er fløytet for
~ndestasjoDtn på den passive linjr.

Pens over ved dette sporskifte!
Det er fare for kollisjon med det
Dorske folk!

Norske jeritbanefolk, undra dere
tjenesten i Hitlers totale krigsmaski
Deri! Det er jernbanen som nå er

stållenken i folkets slaveri. Vær med
og bryt denne lenken! La tyskerne
kjøre sine tog sjøl!

Og vi gjor kjent med det samme:
Den som inntar ledig plass etter dem
som undrar seg tjenesten • det være
seg mann eller kvinne . vil bli be
traktet og behandlet som forræder
og nasist.

Landsmenn i jernbanen, tål ikke
lenger nedverdigelsen! Reis vekk
med familien! Sørg. for at den ikke
vil komme til å lide nød for sin
overbevisnings skyld. Meld deg til
aktiv tjeneste i den norske front for
Norges frihet!

DAGENS KOMMUNIKE

Vi husker sikkert alle sammen
de bombastiske erklæringer som ut
gikk fra landsleder Fossnm og hans
«sekretariat» da NS overtok ledelsen
av Land'organisasjonen. Etter hvert
er det blitt mere stille, men det er
ingen t, il om a t de forskjellige ledere
arbøider iherdig med sine egne
skumle transaksjoner.

Den første som røyk på grunn av
dette var Erling Olsen, så fulgte
Håkon Meyer, og landsleder Fossum,
«Føreren», har det siste halve året
vesentlig vært beskjeftiget med å
redde sin egen stilling, s lm har vært
temmelig svak på grunn av hans
uduelighct og utsvevende liv.

Minister Lippestad som hele tia
har brukt Fossum som redskap for
.in politikk, oppsa ham fra sin stil
ling fra september måned. Men så
grep Quisling inn og annulerte opp
sigelsen. For å styrke sin stilling,
har FOBsum anmodet forbund.lederne
om uttalelser. I et brev til Qui<\ling
fra lederen av Transportarbeider
forbundet og fra Getz i Forbundet
for offentlige yrker, får Kåre Rein,
Erling Olsen og Håkon Meyer skylda



for å ha fert Fossum bak lyset og
ført ham ut på skråplanet. Dette
gjaldt altså mannen som innforte
«ansvarsprinsippet».

I august ble Arne Andresen opp·
sagt fra sin stilling i L.O. og over
flyttet til Bygningsarbeiderforbundet
for sine tvileomme økonomiske trans
aksjoner. Den økonomiske leder,
Nils Aalholm, er oppsagt fra l okt.
p.g.a. korrupsjon og for at han kjørte
pnssekontorets annonseavdeling kon
kurs. Som medlem av NS fra 1933
og lagleder av Boltelukkas lag bar
han imidlertid et visst privilegium
også på dette område • så oppsigel
sen blir sanmynligvis trukket til
bake for hans vedkommende.

Senere meldes at Getz i Norsk
forbund for offentli"e yrker er av
skjediget. Som ny formann er opp·
nevnt Olaf Ødegård.

BOYKOTT «SOL I ARBEID«!

Industriarbtidernes innsats i Hit
lers totale krig er ikke blitt noe lyst
kapitel i nasifiseringsprosessen. Ar
beiderne er simpeltben nødt til å
sabotere fordi rasjoneringen og vare
knappheten har undergravd belsa
deres så de ilke kan arbeide effek
tivt. Med en aktuell omskrivning
av et gammelt ordtak sier de: «Dl-n
søm ikke får ete, skal heller ikke
arbeide! ».

KIasseforræderen og landsforræ
deren KARE REIN i Landsorgani.
sasjonen ble derfor kalt til Tyskland
for å sette seg nærmere inn i de
raffinerte finesser de tyske nasister
bruker for å få produksjonen opp •
hvorledes' det tyske folket får «kraft
gjennom glede» i dagens Tyskland,
«Kraft durch Freude»!. Hans opp
gave var etter heimkomsten å finne
passende metoder til å få arbeiderne

i stemning ;·rgjøre dem glade,' å," så
glilde, for at de i gledes-rusen s'kulde
produsere mer for Hitlers totale
krigsmaskineri.

Med dette formål har han startet
et foretakende som motsvarer det
tyske «Kraft durch Freude», og som
bar fått et ikke mindre pompøst
navn: «Sol i arbeid». Som medar
beidere har han ansalt Frits Revald
for «arbeida trivsel», Gunnar Berg
for «bedriftsidrett», Arne Lae for
«kunst og fritidssyssel» Olt Roar Fjeld
stad for «kabaret og turneer». På
det nåværwde tidspunkt er oppga
ven å ta seg av arbeidtrne på de
militære anleggs- og byggeplasstr.
«Kunst og fritidssysseb har alt sendt
ut sjakk og møllespill til Gardermoen
og Kjeller, og det er 7 musikk- og
underboldningsturneer som for tiden
opptrer på arbeidsplassene.

«Sol i arbeid» skal boykottes!
Ingen norsk kunstner må stHtte dette
nilsiforrtagende og på den måten
bidra med å lette krigen mot vårt
eget folk! Kunstnerfronten må straks
la budstikken gå. De kunstnere som
trosstr parolen, vil bli strøket på
listen over gode nordmenn, og deres
navn yil vi øffentliggjøre på svarte
listen i den illegale presse.

DE SVENSKE

NORGESH]ELPEN

har sendt 300.000 kilo mysost til
Norge. I likhet med den sirup som
de sendte, er osten solgt her i lan
det som rasjonert vare i stedet for
å deles ut til dem som trengte det.

Navnet på den angiver som sto
i «Friheten» nr. 29 skal være Kjell
Høydal, Birkevegen 43. Husk det.


