P som ofret
livet.

lhaddcvert det levendeuttrykk
lfor at det nyttet, at det Iorte
ilram nir en bare torde og ville

takke! de_
Andem og Ankel M
Belonningen
re Jor deres innsats
ligger i vAre hje er.
Og vi vit ogse vere takknem_
Nar det i framtiden bliI tale lige mot deres Ioreldre og sosom krigens tunge ar, vil to navn ken som kjente der€s larlige dr_
ha sterk klang, skriver Larviks beid, stottet og hjalP dele i det,
Dagblad.Na\areneer Anders og og inspirerte til hver nY tur. Anker. Disseto guttenehar skre_ Det kostet dcm det tlngste her
vet seg selv og ungdommen i i livet : sine sonneN og blodres
Tjolling inn i bygdens og lan- liv. Men de har en trost: Den
dets histode.
heder og ere som alltid vil knytFra Isrste stund var de aktive te seg til navnct og slekten.
i organiseringen av Mil. Ory. j
Og vi lover dere: Vi har de
tropPsforer
Tjolling, Anders som
dode med oss.

cl)qkkert minne om Giollingguater,

og Anker som nest-tropPsJorer.
Med sitt klare blikk fol all::et_ r
og med sin viljb til'selv
gl
var de serlig skikket
loran,
i
til disse hverv.

1 nov. 1943kom de Jorstegang
i aksjon. En russisk offiser hadde fridd seg Jm langeleiren i
Stavem, Flere av olfiserenska_
merate! var tatt ,tilfange igjen
etter llukten og skutt, og store
rassiaerpigikk etter dem som
ennA var pi frifot. Mil. Org. i
Larvik frl(k overlatt den russiskc
offiser, og han matte i sikkerhet
Anders og Anker tok lrivillig
oppdraget.I en 23 fots sjektc
kjorte de russerentil Sverige
Etter a ha ligget en kort tid i
politilorlegning der, meldte de
seg tit tjeneste for sPesialoPPdrag. De tdvdes ikke med a
Og en natt stod kursen mot
hjembygdens strender igjen Denne gang var guttene utstyrt
s med moderneforsvarsvepen,og
den lille sjekta var fylt med ktF
rcrpost og utstyr til hjemme: fronten.
Siden har de gett i fast rute
i
under navnet "Neptun,. Tur et_
ter tur har Ande$ og Anker gait
til D. 15, VesUold,med utstYr.
De har losset i Tjslling i ly av
og tatt forfulgte lands_
i- morket,
melln med til Svedgei retur. De
i siste dagenei april i 6r skulle de
ge sin nest siste tur. Neste gang
skulle de kjore Larviksguttene
hjem. Anders og Anker og disse
guttene var fylt av tanken Pa
dette mote med kamerate$c
hjemme og den lelles kamp de

