
Langesund Rotaryklubb – møtereferat 08.05.13 

 

Presidenten ønsket foredragsholder Anders Bleiklia velkommen til møtet, dessuten Per Magne 

Berget fra Brevik RK og Birger Stamsø. Fjorten medlemmer deltok. 

 

Sissel-Berit pekte innledningsvis på at 08.05 var en spesiell dag: tradisjonelt var den markert som 

frigjøringsdagen fra 1945, og nå de senere år var den også blitt veterandag til ære for fredsbevarende 

innsats i utlandet etter krigen.  Hun leste så ”Jagerflyver 2” av Harald Sverdrup, før ordet ble gitt til 

Bleiklia. 

 

Han innledet med at mann på snart 92 år bør si ”nei” til forespørsler om foredrag – men siden saken 

var hva den var, hadde han ikke gjort det! 

 

Han delte med oss en gjennomgang av opplevelser fra krigsutbruddet til frigjøringen, hvor han starte 

med å bruke Kragen mot tyske fly som snauet tretoppene over Bleiklia, til han kom skuffet hjem fra 

Sverige etter spesialopplæring. De hadde jo ikke blitt satt i innsats! Freden kom først. Vi var med ham 

til ettårig gymnas i Flekkefjord hvor han for første gang kom i kontakt med motstandsbevegelsen, og 

til aksjonene mot arbeidstjenesten hvor 210 unge gutter rømte til skogs i Gongeskauen. Snart var de 

90 tilbake, som omgivelsene sikret mat på forksjellige måter. Han fortalte om tyske patruljer som 

nærmet seg Gongeleiren, men som snudde noen få meter før han hadde måttet løsne skudd; om 

berging av nedskutte engelske piloter og om treningen om samholdet i Sverige. 

 

Bleiklia uttrykte seg kritisk til manglende militær ledelse før krigsutbruddet og også for ”gutta på 

skauen”. De hadde ikke hatt så stor militær betydning, men like fullt bidro dette til at det ikke kom 

store norske kull i arbeidstjenestens navn til Østfronten.  Dette var kanskje den største effekten. Han 

pekte likedan på den alvorlige situasjon på Utøya hvor også lederskapet sviktet. 

 

Avslutningsvis fikk han spørsmål om kvinnelig verneplikt og om statsminister Koht, før stor applaus 

og vinflasken kvitterte for et fengende og levende foredrag på 45 minutter!! 

 

Tigris ble foret av  

• Karin som fortalte om frigjøring og flagging i Tromsø som egentlig foregikk 07.05.45. 

• Rolf om trivelig klubbesøk i St. Pølten, Østerrike, og om to nye barnebarn, tvillingene Jonas 

og Tuva. 

 

 

 

 

 

Rolf Heimdal 

referent 


