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På lagspill
med Håkon
Kyllingmark?

l

Tidligere
forsvars
minister Håkon Kyl
lingmark er ute med
erindringsbok i disse
dagene, «Lagspill - i
krig og fred». Kylling
mark var ikke blant de
mest
«karismatiske»
som ledende høyre
politiker i ei årrekke.
Boka hans er heller
ikke blant de mest far
gerike og informative
denne høsten. For de
som er interessert i mi
lorg inneholder boka
noen interessante, men
korte kapitler.

Erindringsbøker
varierer
voldsomt i kvalitet. Jeg veit
ikke grunnen. men dessverre
e,· Kyllingmark sin blitt kje
delig og overflatisk. Boka
gjennomgår Kyllingmarks
opplt!v�l::>t!I' son1 flyver i
Nord-Norge i 1940. hans virk
somhet i milorg under resten
av krigen. samt hans politis
ke arbeide i tida 1945-71.
Stort sett er framstillingen
svært allmenn og udokumen
tarisk. Kyllingmark må ut
vilsomt ha en masse inter
essant historisk materiale på
lager, etter sin omfattende
virksomhet. Det blir nesten
uforståelig at han ikke lar
det komme i tale.
En spesiell begivenhet gir
likevel boka historisk verdi.
Forfatter·en kom til Sverige
under krigen, og blei der sen
tral person i opprettelsen av
de såkalte «Sepal-basene»,
på svensk side av grensa mot
Nordland-Troms.
Sepal
basene var forsyningsbaser
til motstandsarbeide, og var
tiltenkt oppgaver som ut
gangspunkt for oppsetting av
HF-styrker på slutten av kri
gen. Hyttene lå i traktene
Abisko, Kattuvuoma, Kum
mavuopio, i øtle t,·akter, og
hadde i begynnelsen en ele!
problemer også mecl svenske
myndigheter. Tyske patrul
jer følte seg fram fra nors
kesiden. Forfatteren kom
mer også en del inn på prak
tiske forpleiningsproblemer,
vanskeligheter med trans
port o.l.
Sepal-basene var ledd i nø
lende allierte og norske for
søk på base-etablering i Nor
ge og nær grensa til Norge
helt på slutten av krigen.
Hvilke strategiske målset
tinger man hadde med base
ne er fortsatt litt uklart. En
del av denne virksomheten
er fortsatt ikke behandlet av
fo1·skningen. De som er in
teressert i akkurat dette em
ne, tror jeg vil ha utbytte av
boka.
Når det gjelder resten av
Kyllingmarks framstilling
ønsker jeg ham velkommen
tilbake med nytt forsøk, men
da med virkelig historisk
rnute1-iule.
Lars Borgersru,d,
Håkon Kyllingmark:
«lagspill- i krig og fred.
208 s. Gyldendal.

