
. -

, "

F o R T R • P P E N

Kamporgan for norsk ungdom på heimefronton •

+ Også vi når det blir krevet +

INNSAMLn~G TIL KRIGSTIDENS OFRE

Okkupasjonstidas frio presse,også kallt Den Ilillogalellpresse,

har sott det som sin siste og avsluttende oppgave å yte sine innsa~s

i hjolpearboid0t for krigstidens ofre.

På et møte som representanter for den ~lil10galcIl presse ho:'..J.ti f~rbinnolso mod et påtenkt festmøte, ble det besluttet å nedsettG et
arooidsutvalg på 4 medlemmer, som i nær tilknyttning til Nasjonal11jolpun
skullG forestå en innsamling til fordel fmr de av krigstidens Of~b Jcm

tronftto øyoblikkelig hjelp.Det er d8rfor vi nå retter bn henvendel~e til
Den 'illega10;1presses lesere om å bidra sitt til at innsamlingen kan
bli on suksess,Par01en er denne ~ang:

ilNordmennl Slutt opp om var innsamling,La de som trenger·det
få øyeblikkelig hjelp, Il
. I fem lange krigsår arbeidet nordmenn under tyskernos og naziste-

nes åk,og nå tar vi til å få en overs~kt over hva kam~en har kostet.
Landsmenn er myrdet,med eller uten dom, landsmenn lJrgatt til grunDe -
i tilintetsgjørelsesloire i Tyskland og andre steder i Eur~palAndro er
gått tilb~~ns med handolsflåten,fallt i kamp tml lands,i marinen eg i
flyvåpnet,Det GI' tusener av hjem som sittor tilbake uten forsørgere
Vi plikter å yte vår hjelp tml dem. "

Men det or ikko bare til disse at hjelpen må nå from.Vi må
søku å nå frem til alle som i ordets videste forstand er krigstidens
ofro ur krigstidens ofre,De som er kommet hjdm fra fengslene og kcnsen~

trasj~nslGirone ødelagt på sjel og le~eme,de som har tapt allt ~itt
vad flondens overgrep og de som har fatt sin helse undergravet l det
daglige strov her hjemnle,

Arbeidet blir stort,og oppgavene krevende.Do som har tapt arboids
evnen og ikko fått den tilstrekkelige stønad av det offentlige,må v:!.
nå fl"em til,Vi må også hjelpe dem som trenger hjelp for å kommeig~r..g

,med sitt arboide,-hjelp til se·lvhjelp-.Alle må vi hjelpe så de kan hc,m
me på fote uten bitterhet,

Hjel~eaksjonen er ikke begrenset til noen enkelt landsdel,men
tar sikte pa alle nødstedte landsmenn i by og bygd over hele landet.
Vår oppgave skal v~e å lette vilkårene der hvor offentlige tiltak
viser' seg, ikke å strekke til,hvor hje lpen kommer for sent eller. hvor
.man elleys ville vise til forsorgsvesnet.

De innkomne beløp annvendes straks til dekkning av øyeblikkel~_ge
utgifter i førbinneIse med spesielt aktuelle hjelpeaksjoner som-man har
kj~nnskap til og billiger i krigstidens ånd. "

InnsamlinE~en skjer gjennom Den lIillegaleli Presses distributøror
'Disse distributører har kuponger som lyder på kr.2 ••..og kr.5 •..•....

Alle som ønsker å yte sitt bidrag- til inpsamlingen kan, enten de
evner å gi meget eller lite,kjøpe et større eller mindre anntall ku.pcn
ger som samtidig gjelder som kviterihg.Be-løpet må for kontrollens 'skyld
ikke gis til noen distributør uten at vedkommende leverer kuponger feI'
beløpet,Hver distributør er annsvarlig for et bestemt annatIl,

Skulle noen ønske å gi et større beløp,hvilket vi tror mange
ønsker ,Jean dette gjøres ved å innbetale beløpet til et hvilket som
helst po~tkontor i landet på Giro~kontonr, 11732,

Vi henstiller til alle gode nordmenn om å slutte opp om innsam
lingen.Den tar sikte på krigens viktigste avsnitt:Seiren over endel
av de vansfreligheter den skapte,

Landsmenn,slutt opp om vår aksj~n etter evneJhjertelag og i for
ståelse av at det er viktigere å vinne freden enn krigen.

Freden var tross allt målet.
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TO av Fortroppene! medarb eielere fallt i kamlJen for ,,<~":ctlands frihet
og f011 don frie presse: ERLING JORSTAJ) OG WIIJIY VAI,EFTIllSEN.

Erlin~~:oJorstc"d.var f('~:mam1 i d.et arbej_dsutv'llg S0m jLl..Ill.lar1944 ble
Elatt o neeL for a utarbelde et ~llegal t avis8,pparat for '\111@:doml!10n.I midten
av maneden kom (let forstO' nUHlmerut som et ledel i elen krunp SOFlbet":clmte
mot fi enele:ns fars ok på å tvangsimikalle norsJc ungdom t il aJ:,beidsi~l~sats
c.g mul:i.c:cj ore' m0biliserinGfor fi enden, Det var bare t o 11lJJ11J:'Glekt or .J 01"
stad fi~,:l: være meel å s1c:::q)e.Deng.februar ble han arrestert og etter et
h~rd.t fOl'hcJlr.:se:1.dt til '.tyskland. Det var iLke den kraftif;e, J,,:j ernoSl.mde
J orstael som }.;:om.c.dit ned. Det var en legemlig lmeJc2cet m2nn ett er Geta"pos
pinsler .Men :i. ånelen var h,u1.,den sainme rev0lusj olimre, 2];::tive 1cjemper for
frihtons og frec1..ens SEtk.Som en slik doele han i en t;y-sk J:,ed.0selsloir. Vi
som var mecl ham i de (I.ager <10,' vi:havis b8e~rnnte sitt farefulle li v, vil all
tid teruto p<?t hammea. stolthet 0g sorg.Han var en il1spire.sj on for oss or:
vil ;:;,llticl veclbli å V'æl"O d.et ~ . " .-

Willy VaeL1'1tinsEm var medlem aven illegal {S'ruppe SO;~lhosten 19~)
beE;p111te C11'beio.et for å reis e ungdommen til aktiv kcmlp mot 02cJ;:u"pantene. 
Fra våren lS44 var ha:n i }'ortroppens roclal::sj on og var en av hoved..kreftene
i orC8..niseringen av distrj.l:JUsjonsapparc:\tet,I september ble ha.Jl tatt ut
til 8:r:J. av led.erne fOJ:' sabotasj eor[.arii2Co[~janen i Ber~en re \ltfort~ her et
strålenc'Le argei de. Det vgr vanskelig }lg faref\lll t å samle avisap}23.rat ets
lmgc10m i en sabotasjeor[!'u:nisasj€lll',men elet l:!lctes for TTTomTTf1 81:ap81llen
st erJe (6" sikJeer {!;TUppeav alcti ve sabot oter 6m};::l"il1t3'avj.s en. Det VB,r (lenne
s'Jm utforte d.e faeste aks,ioner i Bergen.Den 5.desember lS>1Able hc:m
sJC1.1.ttpå ]'J ost etoTe:;et i BeJ~Gen etter å 'Være stoP1Jet· av Gestapo .Han fallt
på po:==;tsom en norsk l.IDeclomsom var legemliggj' orelsen av ,den }campvi kj em
pet. . IlDe vil ik1':e s c)rses t ildod_e,

men leve i håp og tro.
Bare i (lriGtiGehjerte~

'.' '.strammer o.e faln8s blø.TT

D E T E R F H E D

Det er stille i O.eillec-ale D,visredalcsjoner,clet er stille blo.ncLt
sabots,s,l etro}xpene, 1::rit.on pii heimefronten er slutt,

lhrG8E; Ul1ulom sto midt i, lcampen, som Il(!;utta på sl:::auGnll,som s[tb~tiO
rer i marklagte f~,ater OD som d.istributoJ:,er a:r de frie aviser.ra.ag stc:',r
vi midt i freden.

Det var noe vi alltid. hadde ~or oss når det var morkost oG hQrde~t,
det som vi op:;;)lever idag.Vi ville' ~rte allt i Jcampen som var.rnen vårt
arbaieLe ble hind-Tet av o.llt· som fieno.en satte opp møt oss. Vi OTCJmte:)In

dagen da d_et var fred, da fascismensstengsler var sprengt og alle v2,ro
J{refter kun..YJ.efå utfolcLo seg fritt· for åbJgge o{~;trycce (let vi elc:l;::et,
l0ndet vårt. '

Vårt mål var aldri å Gofor Norge ,vårt mål var å love for det.Og
vi som bl~ spart ~il leve for.net~i arbeid og ytelser med de ovner OR
d_Glcreft'er vi ei er-'.LanCtet trenc.<er oss alle mere enn no ens inne for 1'81"
å tr~T.')('(eden 'seiei1 vi vai"l.nt'. '. " .

"c'--'I dette sis.te 'nlJ.ll11nerO"v']i'ørtJ.....o}n)en yil ;J:'edcJ.csjanen sende en hJ.l:::en
til alle dere som stottet oss, s.omd_olto:c i 8,l'beictet fal' å få avisa ,~lt eg
som :i':,jerQ]?,eti sabotasJeoI'{,:'aniElasjonen.Vi send.e:;:, de1.'e alle en ;rar'm hllsen
fvllt aV' mi.rn'Jer fra en spexmoncle ogfarofull ticl som ga oss sa. mye.

" Og vi sem Var ung.e o_euLang skal alltid sore;e for at (l~n ticl8; 81::~1.
gi oss mere. Vi clermner ingen tinG .La ass ta krigens hel t~J110tlge o~t el'Y:Ll~e .
og kaJl1pånclmeel oss i dEmfr.eDBinnsatB :vi stål'" m~d.t 0l)],)e l :lif~rf:e Vll alltld
kreve allt av 08S, i kri{; s~m i fred.La derf.or var parole eVle være:

OGSÅ VI ,N1RDET :BI~IH K2LEVET •
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