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Referat medlemsmøte 9  
Dato:   18.10.2021 

Medlemmer møtt:  28 

Gjester:  10  

Neste møte: 25.10.21: Seiltur fra Helles til Flekkefjord v/Arnt Ivar Bjørneli. 

 

I  INFO 
 

 Borgny Eik    12. oktober 
 Terje Eikeland  12. oktober 

 

Status krone- rulling til 4. hus i Rwanda 

Det mangler rundt 150 000 i finansiering utenom konsert-inntekter. Totalt er 
det kommet inn nesten kr 60 000. Det er en økning på kr 21 000 siden sist 

 

II TEMA/PROGRAM 
Historien om Reidar Myhre v/Sigurd Myhre 
Født 15. mai 1907 på Vestre Aker, død 16. juli 1983 i Flekkefjord, 76 år gammel. Han ligger gravlagt 
på Austad. Reidar var i sin tid brannsjef i Flekkefjord og kona var oversøster på sykehuset. 

Reidar Myhre var motstandsmann under andre verdenskrig,  
og etterretningssjef i Milorgs distrikt 13 – «Stor-Oslo».  
 

 
 Edel «Tusse» Myhre var 

aktiv anti-nazist. I 1944 giftet hun 
seg med EV13K.  
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Sigurd Myhre er barnebarn til Reidar Myhre. Det var han som denne kvelden 
fortalte om sin farfar og hans rolle under krigen. Vi fikk høre om flere alvorlige 
hendelser,  i spedd personlige historier, som bestefaren fortalte sin sønnesønn 
– på forskjellige stadier i barnebarnets liv. Dog likte han ikkje å svare på for 
detaljerte spørsmål angående krigen. Det viste seg at han hadde en sentral 
rolle som frem til nå nesten er ukjent for de fleste.  
Dem som er interessert kan lese mere her:  
 
Krigssommeren 1944 https://www.abcnyheter.no/krigssommeren 

Wikipedia https://no.wikipedia.org/wiki/Reidar_Myhre 

 

Stor TAKK til Sigurd som også hadde med en del «minner» frå 

bestefaren:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandvikshytta var så liten at den ikke var avmerket på 
kartet og dermed godt skjult 

Senderen som ble brukt på 
Sandvikshytta 

Før krigen, 
kaptein på skip 

 Til Sigurd Knutsen fra venner i 
D.13 15.2.45  
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Reidar Myhre er flaggbærer og gikk foran  for 
Milorg D.13, etter frigjøringen 17. mai 1945 

Kofferten hvor alle dokumentene ble oppbevart i kjelleren 
i Uenesveien. «Sannheten skulle for en dag», men ikke før 
de involverte- og nevnte personer var borte. 

Brannmenn i Flekkefjord, med Reidar Myhre 
som brannsjef 

Sigurd og farfar Myhre 
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