
Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju

Prvovrstna senzacija!
(Rezultat prijateljskega sodelovanja tudi na FB)

Odkrit slovenski agent sovjetskega
»Rdečega orkestra« v Švici
Pred dnevi me je prijatelj Ravel K. (tudi na FB) po internetu vprašal, če
poznam sovjetskega vojaškega agenta s psevdonimom »Gabel«, iz Sušaku, ki
naj bi bil tudi častni konzul, kar je vse prebral v sovjetski elektronski knjigi z
naslovom: GRU v Veliki domovinski vojni.

Pobrskal sem po spominu in takoj ugotovil, da sem ga »odkril« pred dvema
letoma, ko sem pisal o delovanju podpolkovnika Draga Slekovca, načelnika
OC VKJ na Sušaku v elektronski knjigi z naslovom Organizacija TIGR in
sodelovanje z OS VKJ (str.148/149).

Zapisal sem naslednje:

Agentura v Bernu, Švica:
- glavni agent je bil Vilhar Nikola, po rodu iz Sušaka, oče lastnik žag,

poliglot, konzul Španije na Sušaku, agent od 1937 – imel je odlične
zveze v italijanski vojni mornarici;

- posrednik s francosko OS – zveza v Bernu: dr. Ruenther, Bern,
Waddsteg »Presse agenture Ines«, posredoval podatke o italijanski vojni
mornarici, zvezo je odobril general Simović, načelnik GŠ VKJ (Slekovec
se je 1939 v Ogulinu sestal s francoskim vojaškim atašejem Bethvarolom
radi dogovora).

Prijatelj Ravel K. je odgovoril, da gre za isto osebo, ki je bil v VKJ vojaški
pilot, med vojno pa je bil diplomat v Londonu, Argentini in Uragvaju.

Tudi sam sem takoj preveril v nemški knjigi Sandora Rada, Deckname Dora,
Stutgart, 1971 (str. 112), kjer se navaja, da ga je na zvezi držal Otto Pünter,
novinar in lastnik informativne agencije INSA.



Sovjetski zgodovinarji so odkrili, da je »Gabel« kodno ime za Nikolo
Vilharja s Sušaka, sina Dušana Vilharja, podjetnika in veleposestnika na
Sušaku in okolici. Imel je sestro Boženo, slikarko ki se je poročila s
partizanskim majorjem, a po njej je v Reki tudi Ulica Brede Vilhar. Soproga
dr. Ivana Ribarja je iz Vilharjeve rodovine, pa tudi njen sin Lola! Predniki
Vilharjev so živeli na gradu Kalce, ki je danes v ruševinah. Vilharji živijo
povsod po svetu, povezuje pa jih rodovnik, ki sta ga izdela Matjaž in
Margareta.

Odslej bodo imeli Vilharjevi v rodovniku ne samo tajnega sodelavca
jugoslovanske vojaške obveščevalne službe, temveč tudi vrhunskega
sodelavca velikega sovjetskega »Rdečega orkestra«.

Ker gre za trdovratno in naporno delo pri rekonstrukciji tega slučaja, prosim
še ostale prijatelja na FB za pomoč, posebno tiste, ki se spoznajo na zbiranje
potrebnih podatkov in njihovo vrednotenje.

Namreč, nameravam napisati obširnejši članek, saj si primer Nikole Vilharja
to vsekakor zasluži. Objavljen bo na moji domeni www.vojastvo-military.si.

http://www.vojastvo-military.si

