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Abstract 

 
During and after World War II Sweden was spying in the occupied Baltic countries which had been occupied, 
from 1943 by Nazi Germany and from 1944 by the Soviet Union. It began in 1943, with the Germans still 
occupying the Baltic countries, when Sweden and its intelligence service “C-byrån” recruited volunteers among 
the Baltic refugees in Sweden and sent them back to the countries they had fled from. Many of the Baltic 
refugees to Sweden were men aged 25-45 so the Swedish intelligence service had a good recruiting source. This 
started the first period of intelligence operations in the three Baltic countries. In 1946 Swedish intelligence was 
reorganized and Thede Palm was appointed head of, what was named, T-kontoret. He ran the T-kontoret until 
1965. Palm transformed the intelligence to the situation needed for the Cold War and he expanded co-operation 
with the British Military Intelligence Service, MI6. This constitutes the second phase of Swedish intelligence 
operations in the Baltics. The first two years did not produce any exciting results. The reports from T-kontoret 
contained information mostly about the resistance movements in the three Baltic countries but not much about 
the military installations. The Swedish Defence Ministry and the Swedish High Commander of the Defence, 
Helge Jung, developed plans, based on a Soviet Union attack on Sweden, which was believed to be a real threat 
at that time. Besides, and in spite of Swedish neutrality, Helge Jung was very oriented to the West and often in 
opposition to parts of the Swedish Government which meant that the Government was not always fully informed 
about Swedish secret military operations in the Baltics and the Baltic Sea. When the Cold War intensified in 
1948, the Swedes planned and carried out the setting-up of agents in the Baltics. This constitutes the third period 
of the operations. It all happened in co-operation with MI6. What they did not know about was that most of the 
operations were infiltrated by the Soviet MGB (the name of the Soviet secret police from 1946 to 1953) and 
therefore doomed to failure. This thesis focuses on the third period and the following questions: i) how did the 
results from the operations change between period 2 (1946-1948), and period 3 (1948-1953); ii) what was 
reported; and iii) did Swedish intelligence put the emphasis on special geographical areas and on specific 
targets? The results from the third period of intelligence operations in the Baltics were much better than before. 
The reports from the Baltics produced by T-kontoret increased from 10-20 per half-year to an average of 20-40 
per half-year. The quality of the reports also improved (based on the scoring of the source and the message given 
by the Swedish Intelligence Service itself). The targets in the Baltics became more focused and the reports from 
Latvia followed by Estonia became more frequent than those from Lithuania, a fact that could have been 
influenced by Soviet immigration policies to the Baltic countries. In Latvia the focus was given to military 
targets, such as harbours and airports and the port in Liepaja and the airport Spilve outside Riga became top 
priorities. The thesis is based on documentation from the Swedish War Archives (Krigsarkivet) where access 
was given to the reports produced by T-kontoret from 1946 until 1953. We know from other sources that in 1957 
the Soviet Union handed a protest note to the Swedish Government. The note was of course denied by the 
Swedes but after that the operations were ended both by the Swedes and the British Military Intelligence 
Services.  
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Baltikum har ur säkerhetspolitisk synvinkel alltid varit intressant för Sverige. Mellan 1629 
och 1721 härskade Sverige över det som idag är Estland och den norra delen av Lettland. 
Förutom denna relativt korta period har Baltikum, fram till 1918, stått under rysk eller tysk 
överhet. Efter första världskriget kom de nya fria staterna Estland, Lettland och Litauen att 
utgöra en buffertzon för Sverige mot det nya och alltmer hotfulla Sovjetunionen.  
 
Mot bakgrund av det annalkande andra världskriget och det sovjetiska hotet mot Finland 1939 
återuppstod den svenska underrättelsetjänsten och den buffertzon som Baltikum hade utgjort 
mot Sovjetunionen hotades. De flyktingströmmar1 som kom till Sverige från Baltikum från 
1943 och framåt, gav Sverige tillfälle till underrättelseverksamhet2 i Baltikum, en verksamhet 
som pågick från 1943 till 1957.   
 

1.2  Syfte, frågeställningar och fokus 

Syftet med uppsatsen är att visa omfattningen av den svenska underrättelseverksamheten 
riktad mot Sovjetunionen och Baltikum samt att visa hur den utvecklades. Fokus ligger på 
tidsperioden andra halvåret 1948 fram till slutet på 1953. Eftersom verksamheten var hemlig 
och fortfarande är sekretessbelagd blir slutsatserna delvis indiciebaserade och baserade på det 
arkivmaterial som gjorts tillgängligt av Krigsarkivet.  
 
De direkta frågeställningarna utöver syftets beskrivande framställning blir att svara på 
frågorna:  
 
a) mot bakgrund av händelserna under det kalla kriget 1948, hur förändrades de svenska 
underrättelserna från Baltikum under perioden juli 1948-1953 jämfört med perioden 1946-juni 
1948?  
b) vad rapporterades? 
c) hade svenska underrättelser något speciellt fokus med avseende på mål eller plats?  
 
Följdfrågor som undersökningen avser att belysa är Storbritanniens intresse av Sverige och 
svensk politik samt att diskutera huruvida den svenska underrättelsetjänstens verksamhet i 
Baltikum stod i samklang med svenska neutralitetsmålsättningar.  

1.3  Metod och teori 

I undersökningen används såväl kvantitativ som kvalitativ analys. 
 
Underrättelsetjänstens rapporter grupperas halvårsvis3 för att kunna studera förändringar. 
Denna del av undersökningen blir kvantitativ eftersom här studeras antalet rapporter över 

                                                 
1 Ininbergs Peteris, De lettiska flyktingarna till Gotland 1943-46, B-uppsats vid Karlstads Universitet, 2005 
2 I uppsatsen används omväxlande beteckningarna ”spionage”, ”spioneri” och ”underrättelseverksamhet”. Den 
heltäckande beteckningen är ”underrättelseverksamhet” som täcker både legal och illegal informations-
inhämtning. I kapitel 4 använder jag huvudsakligen beteckningen ”spioneri” eftersom den underrättelse-
verksamheten måste betecknas som ”illegal”. Källa: Krigsarkivarien, Krigsarkivet 
3 Metoden använd av: Wikström, Niclas, Militär underrättelsetjänst i inledningen av det kalla kriget – T-
kontoret och dess rapportering 1946-1948, Kvalificerat Hemlig – Fyra studier om svensk underrättelsetjänst i 
Sverige, Meddelanden från Militärhistoriska avdelningen Försvarshögskolan Nr 10, 2002 
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tiden. Jag går igenom rapporterna också ur kvalitativ synvinkel genom att studera vad som 
rapporterades om vilka företeelser.  
 
Underrättelseverksamheten i Baltikum kan delas in i tre perioder som skiljer sig åt i 
förutsättningar, genomförande och resultat. Den första perioden pågick under kriget 1943-46. 
Man använde då flyktingar från Baltikum som återsändes dit som agenter. Den andra 
perioden pågick från 1946 till 1948 under inledningen av det kalla kriget. 1946 övertog T-
kontoret4 ledningen av den hemliga delen av den svenska militära underrättelsetjänsten. Nu 
utökades samarbetet med England och underrättelsearbetet antog mer organiserade former. 
1948 gick det kalla kriget in i en ny fas. De forna stormakterna England och Frankrike fick 
reducerat inflytande i politiken och USA kom genom Marshallplanen och Trumandoktrinen 
att spela en allt mer dominerande roll i Europa. Sveriges relation med Sovjetunionen 
försämrades och den svenska försvarsmakten stärkte sin samhörighet med västvärlden.5  
 
Våren 1948 baserade Sverige sitt försvar6 på hotet om ett anfall från Sovjetunionen och den 
tredje perioden pågick från juli 1948 till 1957 då Sovjetunionen officiellt protesterade och 
verksamheten avvecklades.  
 
För att sätta underrättelsearbetet i ett teoretiskt sammanhang och för att förklara hur under-
rättelseorganisationer fungerar använder jag den sk underrättelsecykeln7 som förklarar hur 
underrättelsearbetet hänger samman samt hur man använder källor av olika slag.   
 
I T-kontorets inhämtning av underrättelsemateriel användes de källor som stod till buds. Man 
använde öppna källor såsom öppna publikationer, kontaktmän inom civil sjöfart, privat-
personer på legala resor, iakttagelser av privatpersoner på plats, samt, sist men inte minst, 
egna agenter på fiendens mark. Man använde också underrättelser från andra länders 
underrättelseverksamheter där engelska MI6 var den mest framträdande. Samarbetet med 
andra underrättelsetjänster var mycket viktigt för Sverige eftersom man med sina relativt små 
resurser var beroende av utbyte av information och få del av sådant man själv inte kunnat 
införskaffa8. Man kan i T-kontorets rapporter se att en del källor hade ganska grova 
uppskattningar av iakttagelser medan andra var mycket detaljerade. Detta förklaras av 
underrättelsecykeln med att en källa som är grov i sin uppskattning kan användas för att 
detaljinrikta andra källor med högre upplösning9 där detaljerna då får en mening. T ex 
berättar10 en av de svenska telegrafisterna att de upplevde informationen de sände till Sverige 
som detaljer och meningslös.  
 
Underrättelsecykeln delar in underrättelsearbetet i planering och inriktning, inhämtning, bear-
betning, analys och sammanställning. Dessa arbetsformer kunde redan ses hos T-kontoret. T-
                                                 
4 Benämningen på den svenska militära underrättelsetjänsten från januari 1946 
5 Man kan t ex peka på den svenske ÖB Helge Jungs tal i Lund hösten 1949 där han var mycket sovjetkritisk och 
betonade Sveriges beroende och samhörighet med väst. Kronvall / Petersson: Svensk säkerhetspolitik i 
supermakternas skugga 1945-1991, Stockholm 2005, sid 46 
6 Se t ex Wallerfelt, Bengt: Si vis pacem – para bellum Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering 1945-1975 sid 
80 eller OM KRIGET KOMMIT SOU 1994:1, sid 294  
7 Ulfving, Lars: Spegellabyrinten, Operativ-strategisk underrättelsetjänst. Något om teori, empiri och metod, 
Försvarshögskolan 2002, sid 75 
8 Ekecrantz, Stefan, HEMLIG UTRIKESPOLITIK, Kalla kriget, utrikesnämnden och regeringen 1946-1959, 
Santérus förlag, Stockholm 2003, sid 177  
9 Ulfving Lars, 2002, sid 83 
10 Ininbergs, Peteris, 2005, sid 25, Valentine Lasmane berättar: ”Texterna jag skulle chiffrera var ofta mycket 
korta och alldagliga. Mest om tyska arméns återtåg, hur dom rekvirerade förnödenheter och hur dom brände och 
plundrade. Telegrammen från Sverige handlade mest om när och var båtarna skulle komma”. 
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kontorets uppgifter angavs till att ”planlägga agentverksamheten utanför rikets gränser och 
biträda berörda myndigheter med liknande inriktning med utbildning av personal, teknisk 
rådgivning och materielanskaffning samt inhämta underrättelser genom agentverksamhet och 
utfrågning av resande”11. Sammanställning av materialet innefattar inledningsvis att sortera ut 
rent nonsensmaterial samt att därefter värdera materialet med avseende på sakriktighet och 
tillförlitlighet. I T-kontorets värld skedde detta på T-kontoret av dess personal. De 
sammanställde också rapporterna och klassificerade dem enligt det internationella 
klassificeringssystemet för underrättelseinformation. Dessa rapporter utgör  underlaget för 
undersökningen. Rapporterna klassificerades med avseende på källans tillförlitlighet och 
meddelandets autencitet enligt12: 
 
Källa: 
A Absolut förstklassig källa 
B God källa, känd av oss och länge prövad, ofta någon av vårt eget folk  
C Källa som vanligen i detalj inte är känd av oss, men som bedöms som god  
D Oprövad källa  
E Osäker källa  
 
Meddelande: 
1 Autentiskt meddelande 
2 Gott meddelande, avskrift, översättning, ögonvittnes iakttagelse etc 
3 God iakttagelse eller meddelande 
4 Iakttagelse eller meddelande som bedöms vara troligt, men som i detalj inte kan kontrolleras 
5 Osäker uppgift 
 
Genom att ersätta bokstäverna A-E med siffrorna 1-5 kan man på detta sätt få ett matematiskt 
klassificeringssystem och också jämföra rapporter över tiden13.  
 
I maj 1951 övergick man14 till en grövre, mer allmänt hållen klassificering av rapporterna.  
Varje rapport bedömdes från och med nu efter skalan obekräftad (obestyrkt), sannolikt 
tillförlitlig, tillförlitlig eller god. Terminologin användes redan tidigare tillsammans med den 
officiella med följande klassificering: 
 
obekräftad (obestyrkt) = D4 
sannolikt tillförlitlig    = C3-4 
tillförlitlig                    = C3  
god                               = C2   
 
För att få underlag för den kvalitativa analysen av materialet delar jag in rapporterna i: 
 

- iakttagelser om civila förhållanden. Exempel är industrier, befolkning, infrastruktur i 
allmänhet etc  

                                                 
11 Ottosson Jan / Magnusson Lars: Hemliga makter, Svensk militär underrättelsetjänst från unionskrisen till det 
kalla kriget,Tidens förlag 1991,sid 163 
12 KrA, T-kontorets korrespondens, film 1A, skrivelse från Thede Palm till major E Lennquist Fst/U, daterad den 
7 oktober 1947  
13 Systemet utarbetat av Niclas Wikström, 2002 
14 Jag har inte hittat några instruktioner eller meddelanden om detta utan konstaterar att så var fallet genom att 
läsa rapporterna 
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- iakttagelser om allmänna militära förhållanden (undantaget flyg/flygplatser och 
hamnar/observerade örlogsfartyg). Här inkluderas rapporter om vapendepåer, 
bevakningsområden, rapporter om militärorganisation etc 

- motståndsrörelserna / ”skogsbröderna15” 
- flygplatser / flygverksamhet 
- hamnar / observerade örlogsfartyg  

 
De flesta rapporter, även om de av mig klassificerats som civila rapporter, är i någon mening  
militära. Exempel kan vara en rapport om detaljer såsom uppröjningsarbeten, rapport om 
stämningar i befolkningen  etc.  

1.4  Avgränsningar 

Min undersökning fokuserar på perioden andra halvåret 1948 till och med året 1953 av 
följande orsaker: 
 
När T-kontoret organiserades i januari 1946 räknade politikerna och militärerna i Sverige med 
att ett nytt krig skulle komma16. Det kalla kriget hade inletts i och med det maktvakum17 som 
uppstod med Tysklands sammanbrott. Uppdelningen av Europa var genomförd och fortsatte 
att befästas. I februari 1948 genomfördes den kommunistiska kuppen i Tjeckoslovakien och 
Sovjetunionen stärkte sitt grepp över Östeuropa. Detta lämnade Finland ensamt demokratiskt 
europeiskt land med landgräns mot Sovjetunionen. I mars 1948 satte Sovjetunionen 
Västberlin under blockad och följande månad samma år, i april, ingick Finland ett vänskaps-, 
samarbets- och biståndsavtal med Sovjetunionen. Därmed inleddes 1948 en upptrappad fas av 
det kalla kriget och Sveriges säkerhetspolitiska läge mot Sovjetunionen skärptes betydligt. 
Åren 1946 till och med första halvåret 1948 har undersökts i en uppsats18 vid Försvars-
högskolan och jag använder mig delvis av den kvantitativa analys som är gjord där.  
 
För den tredje perioden i underrättelseverksamheten mot Sovjetunionen och Baltikum, från 
juli 1948 och framåt, saknas däremot vetenskapliga undersökningar. Vi vet inte vilka effekter 
det upptrappade kalla kriget hade på Sveriges underrättelseverksamhet mot Sovjetunionen. 
Att jag avgränsar mitt arbete till 1953 beror på att Krigsarkivet sekretessbelagt T-kontorets 
material fram till 2015. Det material som gjorts tillgängligt för mig sträcker sig fram tom 
1953. För att få helheten ger jag en kort redogörelse av det sovjetiska avslöjandet och den 
protestnot man tillställde Sverige 1957.   

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en översikt av de utrikespolitiska förutsättningarna för den svenska 
underrättelsetjänstens operationer mot Sovjet och Baltikum. Jag utgår från teorin om makt-
vakum i Europa som en förklaring till det kalla krigets uppkomst samt diskuterar den roll 
detta spelade. Jag ger också ger en översikt av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken för 
åren 1943 till 1953. Syftet här är att få en koppling mellan den svenska neutralitetshållningen, 
politiken som en konsekvens av neutraliteten samt de åtgärder som den svenska under-

                                                 
15 Skogsbröderna var benämningen på gerillarörelsen i de tre ockuperade baltiska länderna. Man gjorde motstånd 
mot sovjetmakten till mitten på femtiotalet och mycket av det material den svenska underrättelsetjänsten 
inledningsvis fick från Baltikum levererades av skogsbröderna och handlade om den kamp dessa förde 
16 Wallerfelt, Bengt 1999, sid 38 ff 
17 Halle, Louis: The Cold War as History, Chatto & Windus, London 1970. Halle kan närmast karaktäriseras som 
traditionalist men har nyanserat bilden av orsakerna med teorin om maktvakum som orsaken till kalla krigets 
uppkomst      
18 Wikström, Niklas, 2002 
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rättelsetjänsten (T-kontoret) vidtog. Jag ger också en redogörelse av Storbritanniens roll och 
en analys av orsakerna till att man agerade i samklang med Sverige (och tvärtom). Kapitlet 
har jag benämnt Sverige, det kalla kriget och neutraliteten. Därefter ger jag i kapitlet Från 
Underrättelsebyrån till T-kontoret en kort beskrivning av hur underrättelsetjänsten utvecklats 
i Sverige fram till T-kontorets grundande 1946 mot bakgrund av det kalla kriget. I kapitlet 
Spioneriet, beskriver jag i kronologisk ordning underrättelseresultatet från Baltikum. Kapitlet 
är uppbyggt i tre avsnitt, efter min teori att underrättelsearbetet mot Baltikum kan ses i tre 
perioder, Den första perioden 1943-1946, Den andra perioden 1946-1948 samt Den tredje 
perioden från juli 1948-1953. Perioden juli 1948-1953 baserar jag på resultatet av min egen 
undersökning av operationerna i Baltikum där underlaget är hämtat från Krigsarkivet (KrA). I 
kapitlet Analys av data gör jag en fördjupad granskning av innehållet, värderingen samt 
förändringarna över tiden och också en sammanställning av underrättelserna uppdelat på land 
och kategori. I Sammanfattning och reflektioner analyserar och diskuterar jag resultatet och  
återkopplar till uppsatsens inledande frågeställningar.  

1.6  Källor, källkritik och svårigheter 

Min viktigaste källa är T-kontorets filmade arkiv som finns på KrA. Arkivet hade på 
sextiotalet bränts på order av chefen för IB (InformationsByrån som blev T-kontorets 
efterföljare), Birger Elmér. Innan det brändes hade arkivet filmats och överlämnades till  
Krigsarkivet först 1997. Filmerna hade förvarats hemma i fd överbefälhavaren Stig 
Synnergrens källare i Tullinge utanför Stockholm. Hur filmerna hamnat där finns det ingen 
förklaring till. Materialet är sekretessbelagt men efter hand har Krigsarkivet lämnat tillstånd 
för forskare att ta del av det. 
 
Inledningsvis fick jag tillstånd att se T-kontorets arkiv, både rapporter och interna korrespon-
dens, för åren 1946-1949. Efter ytterligare förfrågan fick jag tillstånd att läsa T-kontorets 
rapporter för åren 1950-53 vilket gav mig möjlighet att granska förändringar i rapporteringen 
och därmed även diskutera förändringar i resultatet av underrättelseverksamheten mot 
Sovjetunionen och Baltikum för en mycket intressant period under det kalla kriget. T-
kontorets interna korrespondens för åren 1949-53 har jag inte fått ta del av.  
 
Även om rapporterna är klassificerade så är det inte så enhetligt som man skulle önska. Det 
tog tid innan systemet helt genomfördes vilket innebär att klassificeringen under tiden 1946 – 
1947 inte är helt entydig i rapporterna. I maj 1951 övergick man dessutom till en något mer 
oprecis klassificering.   
 
Eftersom material från svensk underrättelseverksamhet är hemligstämplad blir källmaterialet  
begränsat. Det är oklart om det material Krigsarkivet har arkiverat omfattar alla rapporter eller 
om delar av T-kontorets rapporter saknas. Man måste också fråga sig huruvida det förekom 
underrättelser som inte dokumenterades i rapporter. Vidare saknas helt dokument av strate-
gisk natur där man kan se vilka överväganden man gjort av underrättelseverksamhetens  
inriktning eller vilka resurser man avsatte. Det saknas dokument som visar beslutad 
inriktning, vem som var drivande och övervägandena till varför man gjorde som man gjorde. 
Det finns heller inga dokument som visar samarbete med andra underrättelseorganisationer 
eller hur och vilka som rekryterades för dess verksamhet. De källor man måste använda sig av 
för sådana analyser bygger nästan helt på andra författares intervjuer och har då sin speciella 
problematik. De är ofta någon annan persons återgivande av vad som har hänt och över tiden 
kan uppstå förändringar och förvrängningar. De människor som intervjuas är ofta till åren 
komna och det som inträffade ligger långt tillbaka i tiden och de som kan intervjuas om dessa 
händelser är således få. Det uppstår hos dessa få lätt en ”litteralisering” av deras egna 
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berättelser, dvs berättelserna kan idealisera och överdriva den intervjuades egen medverkan 
och insats. Detta sker mestadels omedvetet men ställer forskaren inför speciella svårigheter. 
Utsagor måste kontrolleras men i de flesta fall saknas kontrollpunkter. Ofta är intervjuerna 
dokumenterade i arbeten som inte är historisk forskning i egentlig mening, utan mer att 
betrakta som undersökande journalistik. Två verk som beskriver underrättelseverksamheten  
mot Sovjetunionen i Baltikum de aktuella åren och till stor del bygger på intervjuer är skrivna 
av två undersökande journalister, Tom Bower: Det röda nätet19 och Peter Kadhammar: De 
sammansvurna20. Bower har genom att intervjua cirka 200 inblandade beskrivit dels hur den 
brittiska underrättelsetjänsten MI6 arbetade med underrättelseverksamhet riktad mot Sovjet-
unionen och Baltikum, dels hur man samarbetade med Sverige och till sist hur sovjetiska 
KGB21 infiltrerade verksamheten. Peter Kadhammar berättar om en av de agenter, estländaren 
Evald Hallisk, som T-kontoret använde som agent i Baltikum. Flera tidningar har genom 
intervjuer försökt beskriva händelseförloppet med T-kontorets underrättelseverksamhet i 
Baltikum. Peter Kadhammar intervjuade några av T-kontorets anställda för tidskriften ”Z” 
198922.     

1.7  Tidigare forskning samt litteraturkommentarer 

Tidigare forskning om det svenskt underrättelsearbete riktat mot Sovjetunionen är mycket 
begränsad. Avhandlingar om näraliggande områden finns dock. Gott om litteratur finns om 
det kalla krigets händelser och svensk samverkan med andra underrättelsetjänster. C-byrån, 
som den svenska underrättelsetjänsten kallades innan T-kontoret, har rönt relativt omfattande 
publicitet23 men om T-kontoret finns nästan ingenting publicerat förutom Thede Palms (T-
kontorets chef 1946-1965) skrift24. De mest detaljerade studierna om under-
rättelseverksamheten efter andra världskriget kommer från Försvarshögskolan25 där bl a T-
kontorets rapporter för åren 1946-1948 analyseras. Vidare har Försvarshögskolan publicerat 
en uppsats som belyser den svenska militära underrättelsetjänstens samverkan med 
västmakterna26.   
 
Jag har referenser till min egen uppsats De lettiska flyktingarna till Gotland 1943-4627.  Där  
analyserade jag sammansättningen av flyktingarna från Lettland och fann bland dem en 
naturlig rekryteringskälla för T-kontoret. Intervjuer jag gjorde i den uppsatsen ledde till 
människor som utnyttjats av den svenska underrättelsetjänsten. 
 
Stefan Ekecrantz avhandling Hemlig Utrikespolitik28 diskuterar vad regeringen visste om 
underrättelsearbetet mot Sovjetunionen, utrikesnämnden och partiledarnas roll, något om 

                                                 
19 Bower, Tom, Det röda nätet, Hur KGB infiltrerade det brittiska spionnätet i Baltikum 1944-55, Aurum Press 
London 1991  
20 Kadhammar, Peter, De sammansvurna, Fisher & Co, Stockholm 1999 
21 Den sovjetiska underrättelsetjänsten bytte namn flera gånger. I april 1943 hette man NKGB. I mars 1946 bytte 
man namn till MGB för att 1953 kalla sig för MVD. 1954 blev man KGB.  Källa: Kadhammar, Peter, 1999, sid 
214. Jag använder förkortningen KGB medan de rapporter jag refererar till i kapitel 4 använder den förkortning 
som gällde vid rapporttillfället. 
22 Kadhammar, Peter, Spionerna som sändes ut i kylan, Tidningen Z, nr 1 1989  
23 Exvis Ottosson / Magnusson, 1991  
24 Palm, Thede, Några studier till T-kontorets historia. Utgivna genom Evabritta Wahlberg, Samfundet för 
utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Stockholm 1999 
25 Wikström, Niklas, 2002  
26 ibid 
27 Ininbergs Peteris, 2005 
28 Ekecrantz, Stefan, HEMLIG UTRIKESPOLITIK, Kalla kriget, utrikesnämnden och regeringen 1946-1959, 
Santérus förlag, Stockholm 2003  
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signalspaningen i allmänhet samt händelserna då den svenska DC-3:an 1952 sköts ner av 
Sovjetunionen29.   
 
För att ytterligare förstå den politiska bakgrunden av händelserna i min undersökning  
refererar30 jag till Louis J Halle och dennes uppfattning om maktvakum i Europa som en av 
orsakerna till det kalla krigets uppkomst. Dessutom använder jag mig av Juhana Aunesluomas 
avhandling Britain, Sweden and the Cold War31, Sverker Oredssons Offentlig fruktan i 
Sverige under 1900-talets första hälft32, Neutralitetspolitikkommissionens betänkande Om 
Kriget Kommit… SOU1994:1133 samt ytterligare några författare som presenteras efter hand. 
 

2 Sverige, det kalla kriget och neutraliteten 
 
Uppdelningen av Europa under det andra världskriget hade sin grund i Molotov-Ribbentrop-
pakten34 1939, då Tyskland och Sovjetunionen delade upp Europa i egna intressesfärer.  
Baltikum hade historiskt sett alltid varit i Rysslands och Sovjetunionens intressesfär och 
pakten mellan Sovjetunionen och Hitlertyskland befäste detta och blev direkt avgörande för 
krigshändelserna och den följande, nästan 60-åriga sovjetiska ockupationen av de baltiska 
staterna.   
 
Även om Sveriges underrättelsearbete i Baltikum startade under det nazistiska Tysklands 
ockupation av Baltikum, skedde merparten av verksamheten under Sovjetunionens ockupa-
tion av Baltikum efter det andra världskriget. Viktiga faktorer var utvecklingen av det kalla 
kriget och  Sovjetunionens målsättning att återupprätta det imperium man haft före det första 
världskriget då man räknade in Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen i sin sfär35 en 
målsättning som direkt kom att hota Sveriges säkerhet.  
 
En av förklaringarna till det kalla kriget står att finna i de allierades beslut att förinta tysk 
makt och att dra undan förutsättningarna att upprätta denna makt för all framtid. Man krävde 
1943 en ovillkorlig underkastelse av axelmakterna, ett beslut som var missriktat och känslo-
baserat36. USA hade det huvudsakliga ansvaret för detta och man formade en världs-
uppfattning av ”fredsälskande” och ”aggressiva”. Enligt det synsättet blev  axelmakterna 
Tyskland, Italien och Japan ”de aggressiva” medan USA, England, Kina och Sovjetunionen  
karaktäriserades som ”fredsälskande”. Till skillnad mot strategin från Wilsons sida efter första 
världskriget, där denne medverkade till att upprätta Tyskland som nation, ansåg Roosevelt att 
nationen själv, Tyskland, bar skulden till krigets uppkomst och att detta faktum omöjliggjorde 
inrättandet av en ny demokratisk regim i Tyskland. Tyskland skulle alltså fortfarande vara 

                                                 
29 Den 13 juni 1952 sköt ryskt jaktflyg ned en svensk DC-3:a över internationellt vatten. DC-3:an var ute på en 
rutinmässig signalspaningsflygning. Ombord fanns åtta personer varav fem var från FRA (Försvarets 
Radioanstalt) 
30 Halle, Louis, The Cold War as History, Chatto & Windus, London 1970 
31 Aunesluoma, Juhana, Britain, Sweden and the Cold War 1945-54 Understanding Neutrality, Anthony Rowe 
Ltd, Chippenham and Eastbourne, London 2003 
32 Oredsson, Sverker, Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft, Nordic Academic Press, Falun, 
2001 
33 SOU 1994:11: OM KRIGET KOMMIT…. Förberedelser för mottagande av militärt bistånd 1949-1969, 
Betänkande av neutralitetspolitikkommissionen, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm 1994 
34 Pakten mellan Sovjetunionen och Tyskland 1939 där länderna delade Europa i egna intressesfärer och där 
Baltikum kom att tillfalla Sovjetunionen (se http://www.lituanus.org/1989/89_1_03.htm) 
35 Halle, 1970 sid 42 ff 
36 Halle, 1970 sid 32 
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fienden och den aggressiva, oavsett nytt ledarskap, och således elimineras. Beslutet att 
eliminera tysk makt från Europa gav det maktvakum som uppstod i Europa när en av dess 
ledande stater inte längre fanns. Man kan tom hävda att maktvakumet uppstod i det ögonblick 
omvärlden förstod att Tyskland skulle förlora kriget, dvs i det ögonblick man anföll 
Sovjetunionen och att de olika underrättelsetjänsterna var de första att inse och agera efter 
denna insikt37. 
 
Politiska maktvakum består inte ens en kortare tid. De som kunde agera var segrarmakterna 
men frågan var när och hur. Redan under Jaltakonferensen 1945, förklarade Churchill att USA 
inte skulle kunna hålla amerikanska trupper i Europa mer än två år vilket indikerade att stora 
förändringar skulle kunna ske i Europa 1947-48.  
 
Sverige balanserade mellan segrarmakternas intressen på ett sätt som, så långt som möjligt, 
skulle tillvarata de egna intressena. Flera faktorer blev avgörande för hur den svenska 
underrättelsetjänsten agerade. För det första den väg Sverige hade valt säkerhetspolitiskt med 
FN som bas, för det andra hur neutralitetspolitiken efter hand växte fram och tolkades, för det 
tredje den officiella retoriken och enskilda ministrars uppfattningar, retorik och preferenser 
samt för det fjärde hur västmakterna, och då i första hand Storbritannien och USA, agerade 
mot Sverige under det kalla krigets inledningsår. 
 
Sverige beskrev38 1946 sin politik inte som neutralitetspolitik. Man konstaterade helt enkelt 
att inget skulle hindra Sverige att stå neutralt i ett krig då säkerhetsrådet i FN inte valt att 
ingripa. Alltså skulle Sverige bli tvingat att medverka i ett krig endast då säkerhetsrådets alla 
medlemmar biföll (vilket ju var tämligen osannolikt eftersom medlemmarna i säkerhesrådet 
hade vetorätt) och risken att Sverige skulle bli indraget i en konflikt var därför liten. I det här 
läget kan Sveriges politik mer karaktäriseras som realpolitik snarare än neutralitetspolitik. I 
oktober 1945 hade man formulerat39 det som: 

”We are willing to participate in a joint security organisation and, in the event of a 
future conflict, to give up neutrality to the extent that the Charter of the organisation 
demands. If, however, against expectation a tendency towards a subdivision of the 
Great Powers in two camps would appear within this organisation, our policy is not to 
let ourselves be forced into such a group or bloc formation”.  

 
De folkrättsliga reglerna för neutralitet är att en sådan bara kan förekomma under krig. Alltså 
skulle Sverige i en krigssituation förbli neutralt och icke-deltagande. Krigförande stater är 
skyldiga att respektera ett neutralt lands deklaration enligt Haagkonventionen. Sveriges 
neutralitet var temporär40 och kunde ses som en ensidig viljeförklaring som inte bands till den 
svenska säkerhetspolitiken41. Den svenska neutralitetspolitiken växte fram efter hand och fick 
sin fasta utformning i regeringens fortsatta utrikespolitiska deklarationer varav den första 
skedde 1948 och följdes sedan av uttalanden efter de skandinaviska försvarsförbundsförhand-
lingarnas misslyckande i början av 194942. Vi hade alltså en relativt lång period i det kalla 
krigets inledningsskede där den svenska säkerhetspolitiken främst byggde på säkerhet genom 

                                                 
37 Man kan t ex peka på att samtidigt som den svenska officiella anpassningspolitiken mot Tyskland pågick fram 
till 1944 då man fortfarande tillät tyska godstransporter till Finland, började den svenska underrättelsetjänsten att 
skicka egna agenter till Baltikum för att spionera i det av Tyskland ockuperade Kurland (i Lettland)   
38 Wallerfeldt, Bengt, 1999, sid 29 ff 
39 Den svenska regeringens uttalande till riksdagen den 22 oktober 1945, källa: Aunesluoma, Juhana, 2003, sid 7 
40 Man skiljer på permanent och temporär neutralitet. En temporär neutralitet kan avbrytas 
41 OM KRIGET KOMMIT, 1992, sid 50 
42 Ibid , sid 51 
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internationella avtal och FN och i andra hand på neutralitet43. Säkerhetspolitiken var under 
utformning och således möjlig att tolka i olika riktningar.  
 
Inom regeringen ansåg man att Sovjetunionen, som en av de allierade, skulle behandlas lik-
värdigt med de övriga. Utvecklingen av det kalla kriget medförde dock att anpassnings-
politiken mot Sovjetunionen starkt ifrågasattes och diskussionen kom att stå mellan ett med-
lemskap i NATO (som var under bildande) eller att fullfölja linjen med neutralitetspolitik. I 
regeringsförklaringen 1948 tog Sverige på nytt avstånd från medlemskap i någon form av 
militärallians. Sverige fortsatte sin linje, deklarerade principen om fredlig samexistens och 
anslöt sig till FN som det organ vars beslut man skulle följa. Det var nu som Sverige lade fast 
sin kurs om ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. 
 
Den minister som hade ett kontroversiellt förhållande till den svenska militären och delar av 
utrikesförvaltningen var Östen Undén44, svensk utrikesminister 1945-1962. Även om Östen 
Undén var den som formulerade och delvis personifierade svensk utrikespolitisk hållning45 
efter kriget var hans förhållande till militärledningen dåligt och han låg i ständig fejd med mer 
västvänliga tjänstemän på UD. Dåvarande chefen för UD:s politiska avdelning, Sven 
Grafström, säger46 i sina dagboksanteckningar att ”Undéns svaghet för Sovjetunionens  makt 
är nästan större än Gunthers för Tyskland” Det torde därför inte vara osannolikt att det 
svenska försvarets operationer i Baltikum skedde utan att Undén alltid var den som var mest 
välinformerad.  
 
Flera andra socialdemokratiska politiker uttryckte Sovjetvänliga uppfattningar. T ex var 
handelsavtalet, som slöts mellan Sverige och Sovjetunionen av den ansvarige handels-
ministern Gunnar Myrdal, samt den sk baltutlämningen47 1946, exempel på åtgärder som 
baserade sig på sådana uppfattningar.  
 
Sveriges statsminister Tage Erlander, hade däremot en stark orientering åt västmakterna vilket 
kom till uttryck bl a i samverkan med de övriga skandinaviska statscheferna där samtliga 
uttryckte en önskan att bekämpa kommunismen ”inom sina gränser”48.  
 
1945 hade regeringen tillsatt 1945 års försvarskommitté, som fick till uppgift att föreslå in-
riktningen och storleken av det svenska försvaret. Försvarskommitténs arbete influerades i 
stor omfattning av ÖB Helge Jung, svensk ÖB 1945-1951, och dennes uppfattningar. Det 
Jung förde fram var uppfattningen om Sovjetunionens tillväxt och det ökade inflytande de 
hade fått i Europa49 och att ingen motsvarighet fanns i Västeuropa till Sovjetunionens 
maktkoncentration i öster. Svensk militär svaghet skulle kunna öka riskerna för en ödesdiger 
politisk utveckling i norra Europa. ÖB presenterade två krigsfall som kunde vara aktuella för 
Europa, där det troligaste var ett krig mot Sovjetunionen. ÖB:s förslag gick ut på att en 
effektiv krigsmakt under överblickbar framtid var ”en grundförutsättning för att Sveriges 
regering skall kunna åt vårt folk bevara frihet och fred”. 
 

                                                 
43 Aunesluoma, Juhana, 2003, Introduction 
44 Wilhelm Agrell, 1991, sid 47  
45 Östen Undén kom att betraktas som en personifiering av den svenska neutralitetspolitiken efter kriget enligt 
Ekekrantz, 2003, sid 63   
46 ibid 
47 Beslutet om utlämning av de 146 balterna till Sovjetunionen i januari 1946 hade fattats av samlingsregeringen 
medan den socialdemokratiska regeringen efter kriget verkställde beslutet 
48 Auneslouma, Juhana, sid 59  
49 Oredsson, Sverker, 2002, sid 293 
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Medan den svenska regeringskretsens politiker utvecklade en officiell retorik där man 
uttryckte den officiella bilden av alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig pekade den 
svenska militären åt ett annat håll50. Det förelåg således redan strax efter krigsslutet en stor 
klyfta mellan ord och handling, en klyfta i vilken våra politiker balanserade för att å ena sidan 
hålla ett gott förhållande till Sovjetunionen samt å andra sidan ha ett förtroendefullt samarbete 
med väst för att säkerställa egna militära intressen.  
 
De officiella svenska formuleringarna om den svenska politiken var noga övertänkta. Efter de 
skandinaviska försvarsförhandlingarnas misslyckande i början av år 1949 redogjorde 
regeringen i början av februari 1949 inför riksdagen om vad som hänt. Där uttryckte51 
Erlander och Undén samma uppfattning i första respektive andra kammaren att: ”neutralitet är 
ett begrepp som hänför sig till förhållanden under krigstid. När man talar om neutralitet under 
fredstid, kan man blott mena, att en stat, som vill eftersträva att under krig hålla sig utanför 
konflikten, icke i fredstid binder sin handlingsfrihet genom alliansfördrag, som omöjliggör 
neutralitet i krigstid”. Erlander och Undén knöt alltså neutraliteten mycket starkt till 
alliansfriheten och inte till nödvändiga åtgärder för landets säkerhet under fredstid. Formu-
leringarna uteslöt alltså inte militär samverkan med andra länder i fredstid. Det är sannolikt att 
detta var en tydlig signal till underrättelsetjänsten att regeringen de facto inte hade erinringar 
mot underrättelsearbetet mot Sovjetunionen.  
 
Det finns inga uttalanden eller källor där det framgår vad regeringen gav för direktiv eller 
vilka uppfattningar man hade om svensk underrättelseverksamhet riktad mot Sovjetunionen. 
Därför är det av speciellt intresse att granska vad som hände när den svenska DC-3:an sköts 
ner av sovjetiskt jaktflyg den 13 juni 1952. DC-3:an utövade signalspaning i Österjön på 
internationellt vatten och utgjorde ett stort irritationsmoment för Sovjetunionen. I officiella 
förklaringar har det dock aldrig ens framskymtat att signalspaningen också skulle innefatta 
förbindelser med svenska agenter eller annan, för Sverige arbetande personal i Baltikum. 
Eftermälet52 till nedskjutningen är värt att granska noga eftersom det var första gången som 
regeringen, utrikesnämnden och militären öppet informerades och diskuterade underrättelse-
frågorna, en diskussion som har en direkt koppling till undersökningen i denna uppsats. Aktö-
rerna i det som hände från den 13 juni och veckan därefter var dels politikerna, och då i första 
hand statsministern Tage Erlander och försvarsministern Torsten Nilsson och dels militärerna, 
med ÖB Nils Swedlund, som hade efterträtt Helge Jung, och flygvapenchefen Nordensköld. 
Nordensköld var  den som oombedd redogjorde för FRA:s (Försvarets Radioanstalt) roll i 
sammanhanget. Han gjorde detta på regeringens sammanträde den 17:e juni 1952, ett par 
dagar efter nedskjutningen av DC-3:an då man hade en militär föredragning om 
signalspaningen och DC-3:ans förehavanden för regeringen.  
 
Erlander förnekade kännedom om den svenska signalspaningen. Hans avståndstagande är 
intressant mot bakgrund av att han redan 1944 som konsultativt statsråd var uppdragsgivare53 
till specialuppdrag inom försvarsstabens inrikesavdelning, vilka skickade balter tillbaka till 
Baltikum. Bl a var Edvards Andersons54 inblandad i ett sådant uppdrag.  I Erlanders dagbok 
för 195255 framstår dock de operationer som den nedskjutna DC-3:an hade företagit sig som 

                                                 
50 Agrell, Wilhelm, Den stora lögnen – Ett säkerhetspolitiskt dubbelspel i alltför många akter, Ordfronts förlag 
Stockholm 199, sid 16   
51 OM KRIGET KOMMIT, 1992, sid 51 
52 Ekecrantz, 2003, sid 178 ff 
53 Frick / Rosander, 2004, sid 188. Se även kapitel 4.1.2   
54 Se kapitel 4.1.2 där jag berättar om Edvards Andersons sista resa tillbaka till Kurland 
55 Erlander, Tage, 2002, sid 117 
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en fullständig överraskning. En teori56 är att Erlander och Undén medvetet hölls utanför 
operationerna. Skälet skulle vara att dels skedde den svenska signalspaningen i Östersjön mot 
regeringens önskemål om förhållandena visavi Sovjetunionen och dels skulle regeringen 
bättre kunna få igenom beslut om inköp av ny krigsmateriel för fortsatta operationer om man 
inte visste om underrättelseoperationerna.  
 
Att Erlander57 1952 tog avstånd från de avslöjade operationerna kan ses mot bakgrunden av 
ett medvetet och långvarigt utanförskap i försvarsmaktens hemliga operationer utomlands. 
Han säger själv att det var bäst att veta så lite som möjligt för att ”kunna förneka blankt”58.  
 
Den svenska militären var föredragande på mötet den 17:e juni. En teori är att signal-
spaningen och naturligtvis även underrättelsearbetet mot Sovjetunionen stred mot regeringens 
önskemål59. Flygvapenchefen Nordenskölds avslöjande av FRA:s inblandning blev mycket 
politiskt känsligt eftersom statsministern hade intresse att ”hålla sig ovetande”. Mycket 
anmärkningsvärt är att försvarsministern Torsten Nilsson på mötet fick igenom fortsatt 
verksamhet, dvs fortsatt signalspaning i Östersjön riktad mot Sovjetunionen. Uppenbarligen 
visste han mer än de övriga ministrarna. 
 
Storbritannien var direkt efter kriget den enda stormakt med direkt intresse i de Skandinaviska 
länderna60 efter kriget. USA hade gett de Skandinaviska länderna lägre prioritet vilket 
förstärkte Storbritanniens möjligheter att agera som ensam stormakt i Östersjöregionens 
västra del. Sveriges sätt att definiera neutraliteten blev en politisk realitet och påverkade 
stormakternas syn på hur neutralitet skulle hanteras i perspektiv av det kalla kriget. Brittisk 
politik mot Sverige underströk inkluderande och integration snarare än exkludering. England 
anlade en betydligt mer förstående attityd mot Sverige än det kritiska USA. 
 
Den engelska politiken kan betecknas som pragmatisk, där man hade mål som största möjliga 
flexibilitet, att inte överdriva ideologiska låsningar, att koncentrera sig på diplomati samt att 
erkänna ”hårda fakta” när det var nödvändigt. Det förklarar det brittiska agerande mot Sverige 
där man hade ett slags ”case-by-case” arbetssätt som inte var baserat på en strikt ideologisk 
inställning till neutraliteten som den definierades. 
 
Ett mål som England hade61 efter kriget var att bidra till att Danmark och Norge skulle forma 
ett närmare försvarssamarbete gemensamt med England. Sverige skulle påverkas att bli mer 
västorienterat. Det bästa sättet att åstadkomma detta var att knyta alla de Skandinaviska 
länderna närmare England med avseende på militärt, ekonomiskt och politiskt samarbete. 
Dock hade engelsmännen ett visst besvär med den framväxande svenska neutraliteten. 
Sverige var ju det dominerande landet i Skandinavien och kunde påverka de övriga i en, för 
England, oönskad riktning. 
 
Samarbetet med den svenska militären blev gott på arbetande nivå och England vinnlade sig 
om goda arbetsrelationer med det svenska försvaret mot bakgrund av de misstag man gjorde 
innan kriget då svensk militär, bl a på grund av bristande samarbete från engelsk sida, drevs i 
                                                 
56 Ekecrantz, 2003, sid 178 
57 Erlander, Tage, 2002, Erlander skriver (sid 117) att ”….våra egna flygare, vars evinnerliga flaxande in på ryskt 
territorium måste ge den svenska och den utländska allmänheten starka olustkänslor. Hur kan man vara så 
vårdslös som en rad svenska flygare uppenbarligen är?” 
58 Ibid, sid 105 
59 Ekecrantz, 2003, sid 178 där han refererar till Wilhelm Agrell, 1991, s 135  
60 Aunesluoma, Juhana, 2003, Introduction 
61 Ibid , sid 3 
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händerna på sina tyska kolleger. Dessutom hade England i sin krigsplanering62 efter kriget 
scenariot att svenskt luftrum skulle behövas i händelse av konflikt med Sovjetunionen. 
   
Den svenska krigsmaktens agerande under samma tid byggde i huvudsak på ÖB Helge Jungs 
strategiska studie som utformades under krigsslutet och överlämnades till regeringen den 11 
oktober 1945. Här slog man fast att ”man borde ha en fortlöpande anpassning till det 
militärpolitiska läget” och ÖB genomförde med denna utredning som grund en ny operativ 
krigsplanläggning innan något nytt försvarsbeslut hade fattats. Bland flera slutsatser 
konstaterade ÖB att ”ett krig med Ryssland var både troligast och farligast”. Krigsplaneringen 
byggdes sedan på att vårt försvar skulle föra en ”strategiskt defensiv krigsföring” och man 
detaljerade de delar av landet som måste försvaras ”innan hjälp från Väst kunde anlända”. 
 
I mars 1946 hade man en genomgång med regeringen om krigsplaneringen och nu hade 
definitivt det alternativ att ett anfall var möjligt mot Sverige från västmakterna, nedprioriterats 
och det som återstod var kriget mot Ryssland. 
 
USA:s relation till Sverige efter 1945 skedde till stor del genom Storbritannien och 
förändrades inte förrän i slutet av 1947 då vikten av Skandinavien och de brittiska 
relationerna till de skandinaviska länderna stärktes. Fram till slutet av 1947 hade amerika-
narna haft litet intresse i frågor som rörde svensk neutralitet. Från hösten 1947 ändrade man 
attityd63 och krävde av hela Västeuropa att ”man skulle stå upp för kampen mot 
kommunismen” vilket var annorlunda än Storbritanniens inställning där man fortfarande hade 
en förstående inställning för svenskarnas politik. 1948 reglerade man i USA förhållandet till 
Sverige i dokumentet NSC 28/1 ”The position of the United States with respect to 
Scandinavia, 1948”64. Bakgrunden till dokumentet var dels de försvarsförhandlingar som 
påbörjats om ett skandinaviskt försvarsförbund och dels den internationella krisen 1948 med 
kuppen i Prag och krisen i Berlin samt de färska förhandlingarna om ett transatlantiskt 
försvarsförbund (så småningom NATO). USA slog fast att deras grundläggande mål var att 
bevara de tre skandinaviska ländernas oberoende och demokrati samt ländernas ”vilja och 
förmåga” att delta effektivt i motståndet mot sovjetisk aggression. Skandinavien bedömdes av 
USA som strategiskt viktigt för både USA och Sovjetunionen. Sverige hade dessutom möj-
lighet att kontrollera utloppen från Östersjön. Danmark och Norge hade redan informellt 
begärt amerikanskt stöd medan Sverige fortfarande höll fast vid ”neutralitetspolitiken” 
(USA:s citationstecken i den amerikanska texten i dokumentet). Man bedömde att de tre 
skandinaviska länderna inte hade möjlighet att stå emot ett sovjetiskt anfall, men att man med 
ett tillskott av utrustning och understöd utifrån skulle kunna skapa en viss ”avskräckning” mot 
angrepp. USA markerade i dokumentet också ett missnöje med Sveriges synbara oförmåga att 
göra åtskillnad mellan Väst och Sovjetunionen. Man beslöt också att försöka påverka Sverige 
att på sikt knyta sig i en militärallians till Väst, en påverkan som inte onödigtvis skulle provo-
cera Sovjetunionen. 
 
Dokumentet innebar sannolikt en tydlig markering för den svenska underrättelsetjänsten var 
lojaliteten låg och vilket handlingsutrymme man själv kunde ge sig. Relationerna till Stor-
britannien var ju, som vi sett, mycket goda. Vad T-kontoret företog sig skall också ses i 
perspektiv av dess chef, Thede Palms, eget agerande och de friheter han tog sig. Thede Palm 

                                                 
62 Ibid, introduction 
63 Ibid, sid 21 
64 Ibid, sid 103 
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hade en mycket självständig ställning inom Försvarsstaben och kunde även agera självständigt 
gentemot ÖB Helge Jung.65. 
 
Sverige blev under tiden 1945 till 1948 således sakta men säkert starkt knutet66 till Stor-
britannien. USA ansåg att engelsmännen var de som skulle ”sköta” Skandinavien och man 
följde vad engelsmännen gjorde. Förändringen från USA:s sida kom som vi sett under senare 
delen av 1947 och förebådade det upptrappade kalla kriget och det upptrappade 
underrättelsearbetet från svensk sida mot Sovjetunionen. 
 
Sovjetunionen kände troligen till det svenska samarbetet med västmakterna67. Dels köpte  
Sverige krigsmateriel öppet från väst och dels förekom ju öppet utbyte inom försvars-
makterna. Sverige var dessutom en västlig demokrati med uttalade sympatier för sina grann-
länder i Norden. 

3  Från Underrättelsebyrån till T-kontoret    
 
Underrättelsearbetet har genomgått tre paradigmskiften68. Det första var när nationalstaterna 
uppkom i Europa, det andra i samband med den industriella revolutionen och det tredje inföll 
efter andra världskriget och kunde då ses som en föregångare till informationssamhället som 
fick sitt genombrott under andra hälften av 1900-talet.  
 
Före det första världskriget var den svenska underrättelsetjänsten av liten omfattning och man 
improviserade när behov av underrättelser fanns. Den första69 underrättelsetjänsten organise-
rades 1911 inom den svenska marinstaben och kom att kallas Underrättelsebyrån, UB. Det var 
i samband med kriget 1914-1919 som den svenska underrättelsetjänsten utvecklades mer 
professionellt. Man var då inledningsvis nära lierad med Tyskland och hade tillsammans med 
dem ett gemensamt agentnät i Finland70 där man arbetade med att skaffa information om 
ryska trupper och kustbefästningar samt med att följa upp rysk telegramtrafik vilket också 
inkluderade dechiffrering71. 
 
Utvecklingen i Finland var viktig för Sverige eftersom det nya och fria Finland skulle 
förbättra Sveriges säkerhetspolitiska läge. Sverige hade också starka band med Finland, som  
tidigare hade utgjort en stor del av det svenska riket. Sveriges utrikespolitik satte efter det 
första världskriget stor tillit till det nybildade Nationernas Förbund och inställningen blev nu 
att det ansågs onödigt att bedriva underrättelsetjänst utomlands. Denna uppfattning delades av 
många och världsopinionen var starkt influerad av idéer om allmän nedrustning och anti-
militarism. Efter 1925 års försvarsreform skar man ner anslagen till militären och den svenska 
armén med nästan hälften. Denna nedskärning gick naturligtvis ut över underrättelsetjänsten. 
Anslagen till dem drogs helt enkelt in och Sverige förlitade sig på Nationernas Förbund.      
 

                                                 
65 Palm, Thede, 1999, sid 12 ff.  
66 Aunelouma, Juhana, 2003, sid 21  
67 OM KRIGET KOMMIT, 1992, sid 306 
68 Ulfving, Lars, 2002. Ulfving refererar till T. S. Kuhn och dennes teori om paradigmskiften såsom den 
redovisas i De vetenskapliga revolutionernas struktur, Karlshamn 1981 
69 Frick / Rosander, 2004, sid 48 
70 Ibid, sid 113 
71 Ibid , sid 51 
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Den svenska underrättelsetjänsten återuppstod hösten 1939. Bakgrunden var krigsutbrottet 
och det ryska hotet mot Finland72. Under den första tiden kallade man sig för G-sektionen för 
att 1942 byta namn till C-byrån. Förutom G-sektionens grundläggande mål att ”skaffa 
meddelanden om åtgärder som kunde antas utgöra anfallsförberedelser mot Sverige”73 blev 
uppgiften också att svara på frågan vad ryssarna skulle företa sig i Baltikum mot bakgrund av 
Molotov-Ribbentroppakten. När sedan Sovjetunionen ockuperade de baltiska staterna 1941 
förändrades hotbilden mot Sverige radikalt. Sovjetiska stridskrafter fanns nu i Sveriges 
omedelbara närhet och utan de vanliga militärattachéerna på plats i Baltikum återstod endast 
militär hemlig underrättelseverksamhet, dvs spioneri på Sovjetunionen. G-sektionen bytte 
1942 namn till C-byrån74. För att möjliggöra snabba underrättelser upprättade man radio-
förbindelser med Baltikum i samarbete med det nyinrättade FRA, och i juli 1944 rapporterade 
C-byråns chef Carl Petersén att radioförbindelser hade upprättats med hemliga nationella 
organisationer75. Man försåg de baltiska flyktingorganisationerna med radiosändare och 
utbildade även telegrafister76. 1943 hade de stora flyktingströmmarna till Sverige och 
företrädesvis till Gotland inletts. C-byrån började tämligen omgående att kartlägga 
flyktingarna i syfte att hitta kandidater för uppdrag i det ockuperade Baltikum. Operationerna 
i Baltikum startade i december 1943 till Litauen77, pågick sedan under resten av kriget för att 
fortsätta även efter kriget. Den första perioden av spioneriet mot Sovjetunionen och Baltikum 
pågick från 1943-46.  
 
I februari 1946 omorganiserades den militära underrättelsetjänsten i Sverige och ställde om 
sig till fredliga krav. Man bildade T-kontoret78 och utsåg Thede Palm79 som dess chef. I och 
med T-kontorets tillkomst började den andra perioden, 1946 till sommaren 1948, av spione-
riet mot Sovjetunionen och Baltikum. Dessa år var inledningen av det kalla kriget. Sverige, 
liksom övriga länder i väst, hade ännu inte fullt ut insett vad maktvakumet80 i och med 
Tysklands utplånande skulle medföra utan detta stod klart först omkring 1948-49. 
 
T-kontorets bildades i en tid då underrättelsetjänsten genomgick en stor förändring generellt. 
För att hantera de snabbt växande inhämtningsmöjligheterna och förädla denna till hanterliga 
rapporter ökade byråkratin i underrättelsetjänsterna. Detta skedde också i Sverige. Under-
rättelserna och tillgången på dem ökade i betydelse och underrättelsetjänstens agerande och 
vad man företog sig blev beroende av vad som utspelade sig på den politiska arenan i om-
världen. T-kontoret och dess chef Thede Palm fick en speciell ställning inom det svenska 
försvaret. Man fungerade mycket självständigt och hade en, genom Thede Palm själv, skarp 
gräns mot både politiker och den övriga försvarsorganisationen. Thede Palm fick inte in-
struktioner direkt av politiker eller deras företrädare, utan hade mestadels egna föredragningar 
hos ÖB Helge Jung. En länk som fanns till politikerna var mellan chefen för den militära 

                                                 
72 Ottosson / Magnusson, 1991, sid 78 
73 Carlgren Wilhelm, Svensk underrättelsetjänst 1939-1945, Helsingborg 1985, sid 166 ff 
74 Det finns olika versioner av C-byråns namn.  Den kallades ibland för Centralen – därav namnet. En annan 
version var att C-byråns chef Carl Peterséns gav namnet åt byrån C som i Carl, Ottosson – Magnusson, 1991 sid 
79  
75 Ottosson / Magnusson, 1991, sid 86 
76 Ininbergs Peteris, 2005, sid 31 
77 Frick / Rosander, 2004, sid 186 
78 T-kontoret kallades ibland för Tekniska kontoret men kan också ha fått sin benämning från Thede Palms första 
initial T. 
79 Thede Palm var redan anställd på C-byrån sedan 1939. Han hade disputerat i Lund som religionshistoriker och 
hade som akademiker i Lund sedan studietiden goda förbindelser med andra Lundaakademiker, t ex Tage 
Erlander 
80 Halle, Louis, 1970   
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underrättelsetjänsten Georg Thulin som regelbundet träffade Tage Erlander. Palm berättar81 
hur Thulin ”redogjorde för besvärliga fall och samtidigt vältrade över ansvar på stats-
ministern”. Erlander blev82 sedermera vid olika tillfällen ”upprörd över att inte ha blivit 
informerad” om dessa besvärliga fall. Thulin kontrollerade då med sina anteckningar och 
meddelade statsministern när han hade orienterat denne om saken. 
 
Förhållandena83, dvs källorna, organisationen och arbetsformerna (underrättelsecykeln) blev 
nu viktigare än tidigare. C-byrån, T-kontorets föregångare, hade tidigare haft som mål att 
”skaffa meddelanden om åtgärder som kunde antas utgöra anfallsförberedelser mot 
Sverige”84, en målsättning som också T-kontoret övertog.  
 
Källorna för T-kontoret var dels den svenska signalspaningen, FRA, dels människor (agenter) 
som förmedlade information samt även öppna källor i form av människor och olika 
publikationer. Vidare samarbetade man med andra underrättelsetjänster. Sverige samverkade 
genom T-kontoret i första hand med underrättelsetjänsterna i Finland, Danmark, Norge, 
England, och USA85. Speciellt samarbetet med den engelska underrättelsetjänsten kom att få 
stor betydelse för underrättelserna från det av Sovjetunionen ockuperade Baltikum. 

4  Spioneriet 

4.1 Den första perioden 1943-1946 

4.1.1 C-byrån och spioneriets inledning 
Under denna period börjar det svenska spioneriet i Baltikum. Inledningsvis riktat mot 
ockupationsmakten Tyskland för att senare, efter 1944, rikta sig mot Sovjetunionen. Skälet att 
man började spionaget under Nazitysklands ockupation av Baltikum var att man insåg att det 
var en tidsfråga innan Sovjetunionen skulle återbesätta Baltikum. 
 
Expeditionerna till Baltikum organiserades först av C-byrån. Agenterna rekryterades86 bland 
de baltiska flyktingar som kommit till Sverige. Bland dessa hade man en naturlig 
rekryteringskälla eftersom många av dem var ensamstående män i åldern 25-45 år. Många av 
dem hade stridit som tvångsrekryterade87 mot Sovjetarmén på tyskarnas sida i det sk Waffen-
SS och hade också i en del fall lämnat sina anhöriga i det av Sovjetunionen ockuperade 
Baltikum. Rekryteringen av agenter skedde vid flyktinglägren som hade upprättats av de 
svenska myndigheterna och genomfördes på ett till synes improviserat sätt. Exempel är 
Peteris Jansons88 och Edvards Andersons. De värvades av C-kontoret och berättelsen89 om 
dem är typisk för hur rekryteringen gick till och vad som kunde hända dessa agenter:  
 

”Inga (Peters fru) arbetade på den svenska Kristidsnämnden90 och försåg Pēteris med 
identitet som svensk fiskare samt med nödvändiga dokument vilka kom till användning 

                                                 
81 Palm, Thede 1999, sid 64  
82 Ibid, sid 65 
83 Ulfving, Lars, 2002, sid 12  
84 Carlgren Wilhelm, sid 166 ff 
85 Palm, Thede, 1999, sid 69 ff 
86 Ininbergs, Peteris, 2005  
87 Kalnins, Bruno, De baltiska staternas frihetskamp, Tidens förlag, Stockholm 1950, sid 260 ff 
88 Ibid, Intervju med Peteris Jansons  
89 Ibid  
90 Nationalencyklopedin: kristidsnämnd, lokalt organ för kristidshushållningen under och strax efter andra 
världskriget.  
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vid tyskarnas razzior på hans båt. Flera av hans resor är omskrivna91 och den mest 
dramatiska torde ha varit när han i en överlastad båt anlände Gotland den 8 oktober 
1944 med 273 flyktingar ombord.  
 
En annan person som liksom Pēteris kom att betyda mycket för flyktingarna till Gotland 
var, hans gode vän, Edvards Andersons. När han anlände till Sverige i augusti 1944, 
blev han tämligen omgående vidtalad att tillsammans med Pēteris föra befäl på 
flyktingbåtarna. Pēteris berättar hur han och Edvards blev rekryterade ”av en händelse” 
av ”docent Trotzig”92 för att föra befälet på båtarna. De återvände bägge till Gotland 
från flyktinglägret i Kummelnäs där kapten Johansson93 från svenska marinen tog hand 
om dem. Flyktingbåtarna utrustades och resorna började. Man hade dolda platser på 
båten där sändningskoderna, som skulle skeppas till Kurland, gömdes. De gömdes helt 
enkelt i en av skrovets bultar. Allt som utspelade sig var mycket hemlighetsfullt och av 
dem som deltog visste inte den ene vad den andre hade för uppdrag. Vid resorna till 
Kurland hade man på båten, förutom sådant som sändarutrustning och koder, ofta med 
sig en eller två personer som skulle lämnas kvar i Kurland, och man tog ofta med sig ett 
par som hade tillbringat en tid där, tillbaka till Gotland. Peter berättar att man var 
mycket dåligt utrustade och att vädret ofta var mycket hårt. Några väderleksrapporter 
hade man inte tillgång till utan man fick helt enkelt order att ge sig av och hade själv 
ingenting att säga till om. Pēteris berättar också  att han två gånger blev av med båten i 
Kurland. Bägge gångerna gömde han sig hos ”skogsbröderna”94 och lyckades skaffa en 
ny båt och komma tillbaka till Gotland. Den hamn som de flesta anlände till var Slite 
där cementfabrikens skorsten användes som hjälp vid navigeringen.  

4.1.2 Det sista uppdraget 
Det sista uppdraget95 till Kurland skedde den 14-15 oktober 1945, alltså en relativt lång 
tid efter krigsslutet i maj 1945. Med på båten från Gotland till Jūrkalne i Kurland på 
denna sista resa, var Edvards Andersons, Laimons Pētersons96 och Jānis Šmits97.  Denna 
resa finansierades av Svenska Kyrkans stiftelse ”Till Bröders Hjälp” men svenska 
försvaret var med på noterna. Med sig på resan hade man de hemliga kodnycklar som 
var förutsättningen för fortsatta sändningar från Kurland till Sverige. De fyra 
besättningsmännen hade denna gång ett personligt intresse av resan. Šmits hade släkt 
kvar i Lettland som han ville hämta. Men denna gång gick det illa. Alla åkte fast och 
fängslades. Laimons Pētersons berättar att man gjorde överfarten i en snabbgående 
motorbåt med maxfart 38 knop. Vädret var mycket dåligt och på morgonen när man 
nådde Lettlands kust började båten ta in vatten. Man sänkte båten och gick i livflotten. 
Efter att ha lämnat livflotten åt sitt öde (man hann inte gräva ner den), tillbringade man 
första natten i en lada. På morgonen skingrades man. Šmits togs redan andra dagen 
medan Andersons och Pētersons klarade sig en längre tid innan ryssarna tog även dem. 
Edvards Andersons blev den 28 augusti 1946 dömd till döden genom arkebusering och 
sköts efter att hans överklagande avvisades. De övriga tre blev dömda till straffarbete i 

                                                 
91 Lasmane, Valentine, Pari Jurai (Över havet), Stockholm 1990, sid 156 ff 
92 Frick / Rosander, 2004, s 185 ff: Dag Trotzig anställd av C-byrån, placerad vid Socialstyrelsens dåvarande 
lokaler vid Munkbron i Stockholm och ledde tillsammans med några  värnpliktiga rekryteringen av baltiska 
flyktingar till C-byrån   
93 Ibid s 187, Johansson var hamnkapten i Slite hamn på Gotland men arbetade också för den svenska 
underrättelsetjänsten på C-byrån 
94 Benämningen på partisanerna i Baltikum. Dessa sk ”skogsbröder” fanns i alla de tre baltiska områdena och 
deras förehavanden blev särskilt uppmärksammande av den svenska underrättelsetjänsten 
95 Ininbergs, Peteris, 2005, Peteris Jansons och Laimons Petersons i intervjuer 
96 Ibid, Leonids Petersons hade fått asyl i Sverige som politisk flykting efter att ha hoppat av en lettisk båt där 
han var anställd som sjöman 
97 Ibid, Jānis Šmits hade anlänt till Sverige tillsammans med Arnitis den 10 april 1945 
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GULAG. Av dem dog Šmits i Sibirien medan Arnitis och Pētersons överlevde och 
släpptes fria 1956 i den amnesti98 som omfattade många balter”.  

 
Från denna första period av spionage i Baltikum finns inga rapporter eller andra dokument att 
tillgå. Det vi vet är baserat på intervjuer och sammanställningar av vittnesmål99. Denna första 
period tog också slut i och med det andra världskrigets slut och avvecklingen av C-byrån i 
januari 1946.  
 
Under den första perioden av underrättelseverksamhet i Baltikum användes baltiska 
flyktingar. Rekryteringen av dessa skedde i samverkan med personer i de organisationer som 
hade organiserat överfarterna för flyktingarna till Sverige.  
 
Sammanfattningsvis100 räknar man med att denna första period uppgick antalet operationer till 
Baltikum till 64 stycken. De flesta, 37 stycken, gick till Lettland från Gotländska hamnar. Till 
Litauen gick 14 resor samt till Estland 13. Underrättelseoperationerna var till stor del 
integrerade med flyktingtrafiken och C-byråns personal hjälpte i stor utsträckning till med 
flyktingarbetet på Gotland101.  

4.2 Den andra perioden 1946-1948 

4.2.1 Aktörerna  
Den andra perioden av det svenska spioneriet mot Sovjetunionen i Baltikum skedde under 
betydligt mer ordnade former än under den första periodens improviserade operationer. T-
kontoret hade bildats i början av år 1946 och den nye chefen Thede Palm organiserade 
verksamheten mer professionellt än sin föregångare i C-byrån, Carl Petersén.  Underrättelse-
verksamheten generellt sett hade ett paradigmskifte dessa år och var inledningen på den 
period som karaktäriseras som informationssamhället102. Den nya perioden var också en över-
gång från en underrättelsetjänst organiserad för krig till en underrättelsetjänst organiserad för 
den nya situationen i fred, det kalla kriget mellan öst och väst103. Kring T-kontoret kretsade en 
rad olika aktörer som ingick i underrättelseverksamheten riktad mot Sovjetunionen i 
Baltikum. Många hade redan medverkat under spioneriets första fas. I figuren nedan kan vi se 
de viktigaste och relationerna dem emellan104:  
 

                                                 
98 Efter Nikita Chrustjevs tal på det sovjetiska kommunistpartiets 20:e partikongress i Moskva 1956, där han 
“avslöjade” Stalins brott, blev många balter villkorligt frigivna från arbetslägren i GULAG och kunde återvända 
hem  
99 Ininbergs, Peteris, 2005 
100 Frick / Rosander, 2004, sid 191 ff 
101 Ininbergs, Peteris, 2005 
102 Ulfving, Lars, 2002 
103 Frick / Rosander, 2004, sid 217 
104 Notationssättet fritt efter: Wasserman Stanley och Faust Katherine: Social Network analysis, Cambridge 
University Press, Cambridge UK 1999, sid 69 ff.   
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 Figur 1: Aktörer i underrättelseverksamheten i Baltikum (principskiss)      
 
En viktig aktör från denna tid blev den engelska underrättelsetjänsten MI6. De använde 
mellan 1945 och 1949 Gotland som bas för att sända egna agenter till Baltikum och då främst 
Lettland. Ofta skedde det i direkt samverkan med T-kontoret där arbetsfördelningen var att 
engelsmännen ansvarade för själva operationerna medan svenskarna ansvarade för 
utgångsbasen och säkerheten105. Sveriges radios utlandssändningar användes för att hålla 
kontakt med agenterna106. Hallåmannen i Sveriges Radio uttryckte sig på ett visst sätt när  
agenterna i Baltikum skulle iaktta försiktighet etc. Redan under spioneriets första tid 
medverkade utanförstående organisationer i verksamheten. Exempel på en sådan organisation 
var Svenska Kyrkans stiftelse ”Till Bröders Hjälp”107. 
 
Englands inställning till de baltiska staterna och deras öde var hjärtligt mot de baltiska 
representanter som fortfarande verkade108 i England efter kriget. Men hjärtlighetens baksida 
var en cynisk inställning att ”det finns ingenting att göra att komma dem till hjälp och inga 
argument från de tre ländernas historia kan påverka deras framtid”109. Samverkan med 
Sverige hade redan förekommit under den första perioden av spionaget, dvs åren 1943 och 
framåt. Under 1944110 började det sovjetiska kontraspionaget att formas av den engelske 
diplomaten Kim Philby. Philby hade 1944 utsetts till chef för SIS111 sektion IX, den 
antisovjetiska sektionen. Denna fick efter en kort tid också uppdraget att starta verksamhet för 
att spåra upp ryska agenter utomlands. Philby, som tidigt värvats av den sovjetiska under-
rättelsetjänsten och rapporterade till Sovjetunionen, hade alltså tidigt kontroll över den under-
rättelseverksamhet som Storbritannien tillsammans med Sverige bedrev i Östersjön mot 
Sovjetunionen. 
 
Den svenska samverkan med engelsmännen baserade sig på uppfattningen att112 Sverige ägde 
Östersjön och att man genom detta hade informationer av stort intresse för Storbritannien. 

                                                 
105 Kadhammar, Peter, 1999, sid 52 
106 Ibid, sid 79 
107 Se kapitel 4.1.2 
108 De baltiska ambassaderna fortsatte sin verksamhet i Storbritannien efter kriget och Bower beskriver t ex den 
lettiske ambassadören Karlis Zarins som en viktig partner i den engelska underrättelsetjänstens verksamhet i 
Baltikum. Det finns dock inga spår eller bevis för detta i de av den lettiska ambassaden efterlämnade arkiven 
109 Bower, Tom, 1991, sid 72: Bower refererar till källor på engelska utrikesdepartementet där dessa 
uppfattningar framfördes 
110 Ibid, sid 55 
111 SIS var benämningen på den hemliga engelska underrättelsetjänsten (Secret Intelligence Service) 
112 Palm, Thede, 1999, sid 78 
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Chefen för den svenska underrättelsetjänsten reste regelbundet till England för att träffa sin 
engelske motpart och man kan med stor säkerhet anta att alla rapporter från Baltikum vidare-
befordrades till England. Thede Palms egen kommentar till detta samarbete var113 att han var 
medveten om att han överskred sina befogenheter men att han å andra sidan aldrig fått några 
uttalade sådana. Med ett enda undantag hade han aldrig fått något uppdrag eller instruktion 
från något statsråd. 
 
Den första periodens spionage slutar och den andra perioden fortsätter i stort sett på liknande 
sätt men med något förändrade aktörer och förutsättningar. I den expedition som beskrevs 
ovan med båten till Jurkalne i oktober 1945, var också den engelska underrättelsetjänsten en 
av uppdragsgivarna114. De tre letterna i båten till Jurkalne hade från den engelska under-
rättelsetjänsten SIS, uppgiften att ge skydd åt en tidigare ditsänd telegrafist, Arnitis. De tre 
letterna till Jurkalne tvingades avslöja var Arnitis befann sig och detta kom att bli början på 
den sovjetiska underrättelsetjänstens operationer som hade till uppgift att infiltrera den 
svenska och brittiska verksamheten i Baltikum. Vad ryssarna gjorde då, och fortsatte med 
fram till 1957, var att infiltrera agentnätet i Baltikum med egen personal som på ett skickligt 
sätt tog över operationerna med falska rapporter tillbaka till Sverige och England. På de 
klockslag Arnitis skulle ha anropat Stockholm skedde detta nu med sovjetiska agenter115. Det 
första anropet skedde i mars 1946. Flera resor företogs därefter till Baltikum av agenter från 
framförallt Storbritannien men dessa avslöjade aldrig den sovjetiska infiltrationen.  

4.2.2 Rapporterna från Baltikum åren 1946 till juni 1948 
Den nya organisationen med T-kontoret och dess chef Thede Palm hade liten personal116 
vilket förmodligen betydde att Thede Palm själv stod för den sk bearbetningen av rapporterna. 
Det totala antalet rapporter (för all underrättelseverksamhet som hanterades av T-kontoret) var 
c:a 1-3 rapporter per dag. T-kontoret rapporterade sedan till sektion II i Försvarsstaben och de 
var då grundbearbetade, översatta, redigerade och värderade enligt det värderingssystem som 
användes.  
 
Den första mer detaljerade rapporten117 om motståndet i Baltikum ges den 11.9.1946 där ”en 
utländsk källa meddelar”: 

”Under sommaren 1946 lär viss omorganisation av den litauiska motståndsrörelsen ägt rum. I 
rapport 518 av den 24.4 angavs att landet delats upp i 5 motståndsområden, men i den nuvarande 
organisationen skall uppdelning ha skett i tre motståndsregioner. Landets södra delar utgöra en 
motståndsregion under det att de i norra uppdelats i två. Partisanernas totala andel uppskattas till 
ca 30.000. Exakta siffran är inte känd på grund av de ständigt pågående ryska motaktionerna. 
Partisanerna angiva f.n som mål för sin verksamhet följande: 

1) Förhindra eller försvåra genomförandet av ryska administrativa åtgärder i landet 
2) Försvara bönderna mot rekvisitioner för statens räkning 
3) Omöjliggöra för inflyttade ryska medborgare att kolonisera landet eller på annat sätt 

utnyttja landet” 
 

Den 13.11.1946 får man information118 om detaljer rörande den ryska arméns förflyttningar 
och demobilisering av vissa årsklasser. ”De flygstyrkor som under hösten 1946 varit 
stationerade i Litauen, äro påfallande svaga. Kring Klaipeda ha ryssarna uppfört starka 

                                                 
113 Ibid, sid 80 
114 Bower, Tom, 1991, sid 80 
115 Ibid sid 83 
116 Wikström, Niklas, 2002, sid 111 
117 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A, rapport 129 
118 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A, rapport 229 
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kustbefästningar. Kustförsvarszonen är 8 km djup och hålles med vissa undantag spärrad för 
civilbefolkningen. Ur MVD finns uppskattningsvis 60.000 man i Litauen vilket innebär en 
ökning med ca 10.000 från 1945. Orsakerna till denna skärpning anses vara ryssarnas 
oförmåga att bryta motståndet från de litauiska partisanernas sida samt minskningen av röda 
arméns förband inom landet”. 
 
Om förhållandena för motståndsrörelsen i Estland får vi vänta till maj 1947 då vi får veta 
följande om motståndsrörelsen i Estland. Man lämnar en redogörelse119 för ”Skogsbrödernas” 
förehavanden och konstaterar: 

”Skogsbröderna utgöra uppskattningsvis 10.000 man. Antalet torde vara i stigande, 
oaktat att viss framgång förekommer. Förhoppningsvis om en väpnad konflikt mellan 
Sovjetunionen och Västmakterna är alltjämt drivfjädern för Skogsbrödernas verksamhet 
och anses av dem väl motivera de strapatser de för närvarande måste underkasta sig. 
Skogsbröderna utgör ett svårt problem för Sovjet-Estlands ledning och utgöra en 
stötesten för de estnisk-kommunistiska funktionärerna. Det råder en utbredd 
uppfattning att Skogsbröderna ha stöd från en utländsk makt. Denna uppfattning har 
även tillkännagivits av ledande estniska kommunister. 
Skogsbröderna uppträder i små, självständigt opererande grupper från 6-8 man och 
uppåt. Starkast äro grupperna i de skogrika delarna av Pernau och Viru län.  Och där 
förekommer partisaner vidare av både rysk och tysk nationalitet.. I skogarna i samma 
län förekommer bl a en rysk 20-mannagrupp under ledning av en överste, vilken 
alltjämt uppträder i Sovjetarméns uniform. En hel del kriminella element uppehålla sig 
även i skogarna och uppträda ofta i uniform. Deras plundringar tillskrivs alltid 
Skogsbröderna. Ledningen av Skogsbröderna har hela tiden utövats av folk med klart 
nationell inställning (konservativa och högermän) och har i allmänhet rekryterats bland 
officerare, som tjänstgjort i tyska armén eller i skyddskåren. 
Man har iakttagit att ryssarna visa stor återhållsamhet vid utdömande av dödsstraff. I 
allmänhet dömas fasttagna skogsbröder till omkring 15 års tvångsarbete och de inom 
civilbefolkningen, som haft kännedom om förhållandena, till 8 år”. 

 
Den första rapporten120 T-kontoret lämnar specifikt om förhållandena i Lettland, är daterad 
16.8.1947 och berättar om militära förhållanden i Lettland med angivande av divisioner rysk 
militär specificerad på vapenslag samt militär utrusning. 
 
Två dagar senare, den 18.8.1947 ser vi den första rapporten121 om motståndet i Lettland: 

”Den lettiska motståndsrörelsen säges numera ha utbredning inom praktiskt taget alla 
befolkningslager med undantag för den ryskkontrollerade lettiska armén eller de 
kommunistiska organisationerna. Vilken numerär motståndsrörelsens aktiva, militärt 
organiserade del omfattar, är ej känt. De finnas i huvudsak i skogstrakterna. 
Motståndsmän ha också under sken av att vara kommunister kunnat nästla sig in i den 
ryssdominerade förvaltningen. Deportationerna till Ryssland pågå alltjämt. Sedan 1945 
uppskattas antalet deporterade till mellan 60 och 80 tusen, vilka företrädesvis sänts till 
trakten av Ural eller Sibirien. Orter nämnda i dessa sammanhang är bl a Molotova och 
Vorkuta. Deporteringarna sköts av den ryska hemliga polisen som i övrigt inom landet 
arbetar i intim samverkan med de lettiska kommunisterna. Industrins produktions-
kapacitet ligger betydligt under förkrigsnivån, vilket beror på de dåliga kommunika-
tionerna och dels på råvarubrist. Färdigställda varor gå företrädesvis till Ryssland för 
den ryska krigsmaktens behov”. 

 

                                                 
119 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A, rapport 426 
120 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A, rapport nr 74 
121 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A, rapport nr 75 
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Rapporteringen122 från Litauen rapporterar i augusti 1947 om ökad partisanaktivitet:  
”Efter upprättandet av de litauiska partisanernas högkvarter och omorganisationen av 
de fem distriktsstaberna ha även lägre staber upprättats. Sålunda ha regementsstaber 
organiserats inom varje landsdistrikt och i fyra av de större städerna. Inom varje 
landsdistrikt (32 st) och i varje av de fyra större städerna finns motståndspersonal 
uttagen för ett regemente. Partisanrörelsen beräknar sålunda att vid mobilisering 
sammanlagt uppsätta 36 regementen. Fullständiga mobiliseringsplaner med 
personalrullor är upprättade. Vid mobilisering skall partisanrörelsen kunna uppnå en 
sammanlagd personalstyrka om ca 100.000 stridbara män ur alla ålderskategorier. För 
närvarande äro endast 6.200 man ”inkallade” och beväpnade. Denna styrka kan på 
några timmar utökas till ca 12.000 män, som har fått ut vapen. För närvarande upptages 
inte strid med ryska förband ur armén”.  

 
Den 16.9 .1947 får vi en förklaring över de till synes lägre aktiviteterna i den lettiska 
motståndsrörelsen. I rapporten123 lämnar utländsk iakttagare följande uppgifter beträffande 
den lettiska motståndsrörelsen:  

”Under 1946 vidkändes den lettiska motståndsrörelsen genom MVD:s aktiviteter 
betydande förluster, samtidigt som det blev allt svårare för rörelsens ledning att 
upprätthålla förbindelserna med utlandet, sedan ryska kustbevakningen och 
patrulltjänsten till sjöss effektiviserats. Motståndsrörelsens ledning har under inne-
varande år genomfört en kraftig nedskärning av de aktiva kadrerna, och de demobi-
liserade har genom olika förfaringssätt återgått till verksamhet inom samhällslivet. Den 
nu alltjämt ”inkallade” personalen utgör rörelsens elit, som endast uppgår till något 
hundratal man inom vartdera av landets olika skogsområden. Eliten har uppdelats i 
grupper med uppgift att i främsta rummet söka sabotera samarbetet mellan vissa 
onationella lettiska element och ryssarna samt att likvidera angivare. Grupperna utföra 
även industrisabotage men uppträda aldrig aggressivt mot sovjetarmén. Materialbrist 
och svårigheterna att utföra längre förflyttningar försvåra gruppernas verksamhet. Den 
allmänna politiska utvecklingen och ryssarnas framgångar mot motståndsrörelsen har 
medfört allvarliga defaitistiska symtom bland befolkningen. Motståndsrörelsens ledning 
söker emellertid på alla sätt att stärka lettiska folket motståndskraft såväl i hemlandet 
som bland flyktingarna utomlands och anser att ett huvudvillkor för att kunna lyckas är 
motståndsrörelsens vidmakthållande”.   

 
Fortfarande i februari 1948 anses det starkaste motståndet förekomma i Litauen. T-kontoret 
rapporterar124 att: 

”I Litauen finns sedan mer än ett år tillbaka den starkaste baltiska motståndsrörelsen, 
vilken med sin aktivitet och smidiga taktik tvingat ryssarna att här tillgripas skarpare 
åtgärder än på andra håll. Efter hand ha icke mindre än fem ryska och sovjetlitauiska 
organ insatts i kampen mot partisanerna: MGB, MVD, OBO (specialorganisationen mot 
banditer), Smertsch (rysk organisation ”Död åt spioner” som bedriver sin verksamhet 
oberoende av ryska inre gränser eller andra organ) och Iztrebitely (litauiska rysklojala 
förband som upprättats för att bekämpa partisanerna)”. 

 

                                                 
122 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A, rapport nr 80 
123 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A, rapport nr 119 
124 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A, rapport 319 
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4.3 Den tredje perioden från juli 1948-1953 

4.3.1 Sverige ökar ansträngningarna 
Hösten 1948 började underrättelsetjänstens upptrappning av spioneriet mot Baltikum. I 
december 1948 meddelar T-kontoret att man hyrt en fastighet på Lidingö utanför Stockhom 
för ”balter som skola inkvarteras i villan”125. I januari 1949 hyrde man villa Ludvigsberg på 
Lidingön för ”inkvartering och och utbildning av radioagenter”. I januari anhåller man126 hos 
Arméförvaltningen om införskaffande av vapen för agenterna. Denna materiel beställs av 
Försvarsstabens sektion II, vilken T-kontoret var underställd. Man beställer: ”12 st 
Sturmgewehr 7,92 mm med tillhörande ammunition och magasin, 36 Kpist, 9 mm, pistoler 
7,65 mm (främst Wahlter)”.  
 
I juni skickas radioassistenten T till London för att köpa materiel för radiosändare. Thede 
Palm ber den (8/6/1949)  i brev127, överstelöjtnant A vid Svenska Beskickningen om hjälp att 
sända materialet tillbaka till Sverige med kurirpost. Beskickningen svarar positivt i 
handskrivet brev128 tillbaka till Thede Palm (20/6/1949) och erbjuder också sina 
inköpskanaler i England för sådant material. 
 
Curt Andreasson (med titeln aktuarie på T-kontoret) skriver den 29/6129 till Stabschefen vid 
VII MO, Visby och pekar på att de radiosändare man där innehar ”kan komma till användning 
inom en framtida organisation och att för att undvika onödiga transporter vore det önskvärt att 
apparaterna tillsvidare omhändertagas av milosignalofficeren för Sekt II räkning”.  
 
Den 21.9.1949130 utfärdas ”Rapport över prov med utländsk uk-station för agentbruk”: 

”Följande personer ha medverkat vid provens utförande: 2 engelsmän samt 6 svenskar 
(namngivna). 
Materielens prestanda: Materielen består av 2 st FM- uk-stationer – en markstation 
(agentens) samt en flygplansstation. Frekvensområde 30-36 Mc/s 
Sändningsmetod: Telefoni. Fplstationen kan uppspela trafiken från markstationen på 
ståltrådsapparat tillhörande stationen 
Måndagen den 12.9 utfördes prov på marken med båda stationerna i Järvaterrängen. 
Proven utfördes utan anmärkning. Under tisdagen den 13.9 på sammanträde på FOA 
varvid tekniska detaljer ang  flygning mm genomgicks. Engelsmännen ej närvarande. 
Torsdagen den 15.9 anordnades antenner mm samt utfördes vissa arbeten med huvor 
och syrgasmasker, varefter uppstigning och förberedande prov utfördes under em. 
Emedan ”Blondie”131 ej kunde flyga över 5.000 – 5.500 meters höjd erhölls ej maxräck-
vidden vid försöken. På 5.000 meters höjd erhölls förbindelse från Bromma till Arboga, 
dvs 110 km, vilket får betraktas som tillfredsställande. Agenten skall sträcka sin L-
antenn i en förut bestämd riktning, så att fpl med hänsyn till sin antenn kan flyga 
vinkelrätt mot agentens. Ett försök bör ske med fpl, som kan komma upp till ca 7-8000 
m höjd (helst tryckkabin) och därmed utröna bästa markantenn. Är räckvidden 160 km 

                                                 
125 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A, meddelande signerat av Curt Andreasson den 18/12/1948 
126 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A, meddelandet undertecknat av G Tham den Chef för försvarsstabens 
sektion II 
127 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A 
128 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A  
129 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A 
130 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A 
131 Redan 1946 genomfördes de första försöken med flygburen signalspaning under ledning av FOA (Försvarets 
forskningsanstalt). Fram till att flygplan av typen DC-3 anskaffades användes ett gammalt bombflygplan av typ 
Junkers Ju 86, i svenska flygvapnet betecknad B 3. Det då aktuella flygplanet kallades ”Blondie”. Källa: 
www.fra.se/omfra_faq_dc3.shtml 
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blir stn användbar från Baltikum (Windau132), Dagö, Ösel m fl platser till strax utanför 
Gotland samt i Bottenhavet från Härnösand norrut och i hela Bottenviken. Räck-
vidderna ökas givetvis om fpl kan flyga ännu längre ut från Svenska landet, med torde 
det under krigsförhållanden vara bäst att räkna med flygning strax utanför svenskt 
territorium”. 

  
Vapnen som rekvirerades133 från Arméförvaltningen ingick i de svenska agenternas 
utrustning. Agenterna fick utbildning i vapnen på försvarets övningsbana som tillhörde K1 på 
Gärdet nära Lidingö där de var förlagda. Agenterna fick också utbildning i telegrafi. De satte 
upp antenner vid sin förläggning på Lidingö och sände morse till en mottagare i Norrland. De 
fick noggranna instruktioner i hanteringen såsom att aldrig sända från städer där de lätt kunde 
pejlas. I spelet ingick också Sveriges Radio med sina utlandssändningar. De sände på begäran 
av T-kontoret kodade meddelanden till agenterna på fältet, t ex när dessa behövde varnas och 
byta bostad eller om någon i deras krets hade blivit fast hos de sovjetiska myndigheterna.   

4.3.2 Rapporterna från Baltikum från juli 1948 till december 1953 
Då den tredje spioneriperioden inleddes baserades det svenska förvaret på det sk FALL II – 
Krig med Sovjetunionen, där krigsfall II S antog att ett sovjetiskt anfall skulle ske mot södra 
Sverige134. 
 
Rapporteringen från juli 1948 fortsatte som för perioden innan men nu med förberedelser att 
skicka egna agenter till Baltikum. T-kontoret hade två sätt135 hur man värvade agenter. Dels 
hade man meddelat tullen, kustbevakningen och säkerhetspolisen att rapportera ”intressanta” 
balter till underrättelsetjänsten och dels intensifierade man kontakten med sina baltiska 
kontaktmän/rekryterare. Man hade en sådan för varje land och deras uppgift var att finna 
agenter åt T-kontoret. Urvalet och rekryteringen bland balterna i Sverige sköttes helt och 
hållet av dessa och kontakt med T-kontoret togs först när man hade avtal med den rekryterade 
att han skulle återvända till hemlandet. Här samarbetade136 man den engelska under-
rättelsetjänsten som använde sig av samma rekryterare i Sverige. T-kontoret hade vissa grund-
krav på agenternas fysik, civilstånd och uppförande och man tycks haft en godtagbar sekretess 
kring rekryteringarna137. 
 
En viss kontakt förekom också med amerikanska ambassaden. Dessa försåg138 agenterna med 
radiosändare medan de flesta övriga praktiska råd kom från den engelska underrättelsetjänsten 
MI6. Engelsmännen betraktade sig som något av experter på Baltikum och berättade för T-
kontoret att de regelbundet mottog radiomeddelanden därifrån. Thede Palm hade också stor 
respekt för engelsmännen medan han hade sämre uppfattning om amerikanarna.  
 
Under det andra halvåret 1948 rapporterar T-kontoret sex rapporter från Baltikum, således nio 
färre än halvåret innan. Den stora förändringen kommer 1949. Under året rapporterar man om 
samma företeelser som under tidigare perioder. Rapporteringen är nu betydligt mer varierad 

                                                 
132 Ventspils i Lettland 
133 Kadhammar, Peter, 1999, sid 78 
134 Oredsson, Sverker, 2001 
135 Kadhammar, Peter, 1999, sid 58 
136 Bower, Tom, 1991 berättar detaljerat om Jonas Deksnys, sid 79 samt Verners Tepfers, sid 61 och deras 
samarbete med SIS (MI6) 
137 Tepfers avslöjade inte ens för sin familj vad han höll på med vilket hans dotter nu långt senare berättat för 
mig. Han efterlämnade inte ett enda dokument som kan avslöja verksamheten utan det vi vet bygger helt på 
intervjuer och andras vittnesmål. Jämför vad som sagts om svårigheter i kapitel 1.6 
138 Kadhammar, Peter, 1999, sid 71 
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än under perioden innan. Man rapporterar om flygfält, trupper och trupprörelser, 
radioanläggningar, hamnar, varv, officersutbildningar och värnpliktsförhållanden, kust-
bevakning, deportationer samt fortsatt om motståndsrörelserna i samtliga baltiska länder. 
Fortfarande, med viss eftersläpning i rapporteringen, bedömer man139 att den litauiska 
motståndsrörelsen är den starkaste:  

”De litauiska partisanerna, som i början av 1947 utgjorde minst 30.000 man, torde vid 
denna tidpunkt ha varit de bäst organiserade, utbildade och disciplinerade av alla 
antikommunistiska friskaror. Periodvis under 1947 hölls praktiskt taget hela landet med 
undantag av de sovjetiska garnisonerna av motståndsrörelsens trupper. Striderna under 
47-48 kostade partisanerna omkring 20.000 i stupade, åtskilliga tusental i deporterade. 
De ryska förlusterna torde ha varit avsevärda”. 

 
Fortsatt ser vi utförliga rapporter om motståndsrörelserna i alla de tre baltiska länderna och 
under våren 1950 kan vi se140 att de försvagas: ”Motståndsverksamhet längs Sovjets väst-
gräns: I Baltikum är motståndsrörelsernas inbördes styrka sedan flera år oförändrad, den 
litauiska starkast, den estniska svagast. Dyrköpta erfarenheter från tidigare partisan-
verksamhet har sedan 1948 framtvingat en rent defensiv taktik i de tre länderna. Antalet 
partisaner ha nedgått till 10.000 i hela området”.  
 
Under våren rapporteras141 också att Sovjet stärker greppet om Lettland:  

1. ”Regelbundna transporter av fältutrustad sovjetisk trupp i Kurland och Zemgallen. 
2. Förstärkning av truppstyrkorna sker generellt 
3. Utökning av flygstyrkorna 
4. Bostadsbristen har försvårats i Riga” 

I augusti samma år rapporteras detaljerat om de baltiska järnvägarna. Vi får en inledningsvis 
en allmän överblick142 där den strategiska betydelsen av järnvägsnätet varpå man ger en 
beskrivning av spårvidder och omlastningsplatser. Därefter en uppräkning av 143 olika 
järnvägslinjer i Baltikum med angivande av spårvidder och kommentarer till de flesta av  
sträckorna varefter det följer en rapport143 från Lettland där det ges en beskrivning av 
reparerade och nya järnvägsbroar i Lettland. T ex rapporteras att den längsta reparerade 
järnvägsbron är den över Daugava vid Riga vilken trafikeras av tre viktiga järnvägslinjer. 
”Arbetena med återställande av den permanenta bron pågå sedan länge. Två fotografier av 
bron från 1949 bifogas”. Rapporteringen från Riga i Lettland blir alltmer detaljerad och 
omfattande. Man rapporterar att:  

”En större radiostation, i dagligt tal kallad ”Riga”, är belägen i en skogsdunge ca 15 km 
nordöst Riga. Från huvudvägen till Sigulda, som här löper parallellt med järnvägen, 
leder en smalare avtagsväg från en textilfabrik till den 600 m österut belägna 
radiostationen. Till anläggningen höra två höga samt ca 20 lägre master. De två 
förstnämnda äro stålkonstruktioner, de senare enkla trästolpar. Av stålmasterna är den 
ena 126 m hög, fyrkantig och med varje sida romboid till utformningen. Den är byggd i 
18 sektioner. Största bredden, 63 m över markytan, är ca 3,5 meter. Den nedre är 
utformad till en pivot, som vilar på en isolator med 0.5 meter diameter på en 
betongplint om 6 meters höjd och med 1.5 m sida”.  

 
En del av rapporteringen riktar sig från denna tid mot utbyggnaden av industrin och 
rapporterna är nu betydligt mer detaljerade. Från Estland rapporteras144 att:  

                                                 
139 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A, rapport 722 
140 KrA, T-kontorets rapporter, film 2, rapport 181 
141 KrA, T-kontorets rapporter, film 2, rapport 228 
142 KrA, T-kontorets rapporter film 3, rapport 332 
143 KrA, T-kontorets rapporter film 3, rapport 341 
144 KrA, T-kontorets rapporter film 3, rapport 366 
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”Nordväst Kohtla-Järve ligger den stora kemiska anläggningen Gaslanstroj, som bl a 
levererar gas till Leningradområdet genom den mycket omtalade gasledningen. 
Gaslanstroj har byggts upp sedan 1946 och arbetena torde i stort sett ha avslutats till 
årsskiftet 1949/50. Chefskonstruktör har varit en ryss vid namn Hefes. Arbetsstyrkan 
hade under uppbyggnaden en största omfattning av ca 3.500 man, huvudsakligen 
krigsfångar. I den reguljära driften, som går dygnet runt i  tre 8-timmarsskift, torde 
numera 400 ryssar vara sysselsatta. Av dessa äro 70 % kvinnor”.  

 
Sedan följer en detaljerad redogörelse för skifferoljeverket i Kiviöli och dess produktion samt 
elförsörjningen i oljeskifferområdet. Exempel är:  

”Den nordliga linjen, som troligen går till Narva, består av tre 16 mm2 kopparkablar 
med 55.000 volts kapacitet. Tillförseln sker från Pussi och Ahtme. En större 
transformatoranläggning finnes nära Jöhvi, 800 m öster sammanstrålningspunkten för 
järnvägslinjerna Pussi-Narva och Höhvi-Ahtme, norr förstnämnda linje. Utrustningen 
utgöres bl a  av en oljekyld AEG-transformator med en kapacitet av 3.000 KW för 
transformering av 55.000 volt till 15.000. Av tre utgående 15.000 voltsledningar gå två 
till gruva 10 i Ahtme och en till gruva nr 8 i Tammiku”. 

 
I Lettland fortsätter rapporteringen om olika förhållanden som berör både den militära och 
civila sidan av samhället: I rapport under september 1950 får vi veta145 att:  

”I Riga förekomma sedan någon tid uniformerade tyska folkpoliser på gatorna. De 
uppträda vanligtvis i smärre grupper och tala sinsemellan alltid tyska. Någon uppgift 
om anledningen till denna vistelse i staden föreligger ännu icke. På nordöstra sidan av 
Daugava inrättade ryssarna under 1948 en vapendepå i en fd kemisk fabrik, vilken 
tidigare tjänstgjort som krigsfångeläger med en genomsnittlig beläggning av 1.500 man. 
Härvid utfördes en del omändringar i den tidigare krigsfångeanläggningen varefter 
sovjetisk trupp inkvarterades där. Förrådsbyggnaderna ombyggdes samtidigt för att 
passa militära ändamål. En skiss över anläggningen jämte förklarande text bifogas”.  

Som bilaga kan vi se en skiss som är välritad och exakt anger vad olika byggnader har använts 
till (exempel är bostadshus, bageri, garage, livsmedelsförråd, bastu, förråd för ammunition, 
inomhusskjutbana, sädesförråd, brännvinsfabrik mm). Den som gjort ritningen måste ha haft 
god insyn och gott om tid på sig att färdigställa denna. 
 
I oktober 1950 får vi en första rapport i en lång rad om förhållanden vid Spilveflygplatsen 
utanför Riga. Rapporten är klassificerad som ”tillförlitlig” vilket torde indikera att man har 
någon på plats man känner. Det rapporteras146 att: ”Under innevarande månad ha för första 
gången observerats reaktionsjaktplan på Rigas aerodrom i Spilve. Verksamheten som var 
intensiv bestod främst av start- och landningsövningar med reaplanen. På uppställningsplatser 
kring fältet iakttogos ett stort antal fpl av skilda typer”. I november får vi veta147 att:  

”Flygfältet Spilve nr 1 har numera en betydande utsträckning i nordvästlig riktning från 
administrationsbyggnaderna, vilka befinna sig omedelbart väster om den å tillgänngliga 
stadsplaner utsatta cementfabriken vid Daugavahamnen mitt emot Exporthamnen. Flera 
permanenta startbanor finnas. Ett stort antal jaktplan, däribland reafpl, äro stationerade 
på fältet. Flygverksamheten är livlig med ständiga start- och landningsövningar.. 
Omedelbart söder flygfältet ligger en nyuppförd flygplans- eller flygmotorfabrik. Från 
denna höres motorbuller dygnet runt. Den iakttagna typen av reaktionsjaktplan 
beskrives på följande sätt av en, vanligen god, icke-miltär iakttagare: Kort, relativt tjock 
flygkropp med luftintag i nosen och utblåsningshål under stjärtsidplanet, vilket senare 
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146 KrA, T-kontorets rapporter, film 3, rapport 457 
147 KrA, T-kontorets rapporter, film 3, rapport 510 
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har bakåtlutande framkant. Vingarna äro raka och relativt breda. Hastigheten i luften 
föreföll mycket hög”. 

 
Hösten 1950 rapporteras148 om inkallelser till armén. Rapporterna är nu också aktuellare med 
rapportering om iakttagelser som ligger nära i tiden. Rapporteringen fortsatt koncentrerad om 
förhållandena i Lettland:  

”Inkallelser i Lettland ha ägt rum bl a våren 1950 och senast i oktober i år”. Huruvida 
samtliga balter i värnpliktsåldern inkallats, och om en klyvning i miltär- och arbetstjänst 
består, har icke kunnat fastställas. De senast inkallade lettländarna tillhör årsklass 1932 
(födelseåret). Rigas garnison: Det militära inslaget i gatubilden i Riga är betydande. På 
kvällar och söndagar, dvs fritid, utgör det uppskattningsvis 15-20% av trafikanterna. 
Huvuddelen utgöres av personal ur armén, vidare ett starkt inslag av flygvapenpersonal 
samt betydligt mindre folk ur marinen och MVD. Ett lettiskt gardesförband är förlagt 
till kaserner vid Korskyrkan i Rigas norra del. I trakten av Citadellet finnes likaså en 
större förläggning. En högre stab, dock sannolikt inte staben för Baltiska miltärområdet 
befinner sig i ett hörnhus vid korsningen av Lenin- (fd Brivibas149-) och Gertrudgatorna. 
Kring Kruttornet, i de fd Jacobkasernerna m fl byggnader ligger numera Nachimov-
skolan”.  

 
En ”god källa” rapporterar150 i december om stämningen mot ockupationsmakten:  

”Under trycket av den långvariga sovjetockupationen har en icke obetydlig del av 
befolkningen ställt sig lojal med den rådande regimen. Det tyngst vägande skälet härtill 
torde vara opportunism, känslan av omöjligheten att skapa en människovärdig tillvaro 
under ens en fördold opposition mot sovjetmakten. En vittgående defaitism verkar i 
samma riktning. Stämningen inom lettiska folkets flertal är dock alltjämt avgjort 
avvisande, icke blott mot kommunismen utan även mot ryssarna i deras egenskap av 
främmande element i den lettiska nationen. Erhuru lettländarna och det lettiska språket 
officiellt erkännes som likaberättigade, gives ryssar och det ryska språket i praktiken 
alltid företräde, vilket icke sällan leder till en förstärkt känsla av förtryck hos 
lettländarna och en viss herrefolksmentalitet hos de inflyttade ryssarna. 
Motståndsrörelsen har icke dött. Dess verksamhet har emellertid starkt begränsats sedan 
de aktiva åren 1946-47. Särskilt gäller detta partisanrörelsen, som dels fått vidkännas 
svåra förluster, dels målmedvetet reducerats genom legalisering, utvandring etc av så 
många partisaner som man överhuvudtaget kunnat hjälpa”.  

 
Rapporten beskriver vidare befolkningskontrollen, arresteringar och deportationer, för-
hållanden på landsbygden, försörjningsläget, de inre politiska förhållandena mm. Rapporten 
är mycket detaljerad och anger i detalj priser och löner. Under befolkningskontroll framgår 
det att man ifört ”lättnader” för befolkningen i det dagliga livet. ”Den tidigare metoden för 
dokumentkontroll på gatorna, dvs genom anordnandet av spärrar, som måste passeras av 
samtliga trafikanter, har numera övergivits. Istället förekommer stickprovskontroller av 
enskilda gatutrafikanters papper, ”erhuru dessa är relativt sällsynta”. Även kontrollen av 
resande har lättat betydligt. Under arresteringar och deportationer konstaterar rapporten att 
”MGB:s arresteringsaktioner fortgå under samma former som tidigare. Varje natt hämtas 
alltid några till dess förhörscentraler, i regel för att icke vidare återvända. Öppna rättegångar 
mot politiska förbrytare förekomma icke. Razzior på gator och i offentliga lokaler förekomma 
sedan våren 1950 endast undantagsvis. Den sista stora deportationen från Lettland ägde rum i 
                                                 
148 KrA, T-kontorets rapporter, film 3, rapport 515 
149 Brivibas iela är Rigas huvudgata. Gatan har ständigt bytt namn beroende på vem som regerat landet. Vid 
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gatan åter Brivibas (Frihets) iela   
150 KrA, T-kontorets rapporter, film 3, rapport 537 
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mars 1949. Under försörjningsläge konstaterar rapporten att ”I jämförelse med förhållandena 
under de första efterkrigsåren är livsmedelsförsörjningen i städerna nu avgjort bättre. 
Ransoneringen hävdes i samband med valutareformen och efterföljdes av en period med 
ojämn livsmedelstillgång som dock stabiliserats”. 
 
I juni 1951 ges en rapport151 om stämningarna i Litauen. Intressant är att se att motståndet i 
Litauen fortfarande verkar större än i Lettland trots att rapporten är skriven ett halvår senare:  

”Den litauiska folkstämningen är i allmänhet oförminskat antisovjetisk och antirysk. Moralen 
står fortfarande högt och präglas av en stark nationell känsla. Flertalet litauer tro fast på ett 
oundvikligt tredje världskrig som enda medlet för landets frigörelse. De ryska 
ansträngningarna att höja levnadsstandarden ha härvidlag icke haft någon nämnvärd inverkan 
på litauernas längtan efter oberoende och självstyre. Den ständiga fruktan (för arrestering, 
deportation eller trakasseri), som präglar det dagliga livet motverkar effektivt varje ryskt 
försök att popularisera regimen. Särskilt följande faktorer ha bidragit till att vidmakthålla och 
stärka de antiryska känslorna: 

- massarresteringar och deportationer 
- bristen på överensstämmelse mellan den officiella propagandan och det faktiska 

sakläget 
- flertalet av de högre statliga och kommunala befattningarna är besatta av ryssar 
- familjen har förblivit den viktigaste stödjepunkten för litauerna 
- det skärpta världsläget har stärkt moralen 

Stämningen mot ester och letter är god, kanske tom bättre än före kriget. Ett nära samgående 
mellan de baltiska folken anses som önskvärt”. 

 
Det nya sovjetiska skolsystemet börjar 1951 att ta form i Lettland152:  

”Sjuårig skolplikt råder i Lettland. Skolgången är kostnadsfri och såväl lettiska som 
ryska skolor förekomma. Alla särskilda skolor för övriga nationaliteter ha stängts efter 
hand, möjligen med undantag av den vitryska skolan i Daugavpils. Tidigare förekommo 
tyska, polska, litauiska och judiska m fl skolor. Stor vikt lägges vid den politiska 
undervisningen. Varje skola har en särskild förordnad instruktör, som leder all politisk 
verksamhet. Denne är oftast en av de yngre lärarna och som regel medlem av 
Komsomol153. Ofta tjänstgör instruktören även som ledare för den politiska 
barnorganisationen Pionjärerna, som givetvis har  avdelningar vid varje skola. Eleverna 
i grundskolornas sista klass deltaga obligatoriskt i alla offentliga politiska demon-
strationer. Alla undervisning i historia, geografi och litteratur färgas av en kraftig 
glorifiering av Sovjet och dess ”hjältar” på olika områden”. 
 
Kyrkorna och gudstjänstlivet har överlevt de första ockupationsåren. I juni 1951 
rapporteras154: Under den lettiska självständighetstiden utgjorde de katolska 
trosbekännarna ca 25% av befolkningen. Någon förskjutning mellan lutheraner och 
katoliker torde knappast ha skett sedan dess. Riga är administrativt centrum för kyrkan, 
och de katolska församlingarna äro alltjämt tillräckligt stora för att fylla kyrkorna. 
Starkast är kyrkan i provinsen Latgale med städerna Daugavpils, Rezekne, Kraslava, 
Balva, Ilukste och Jekabpils. Utöver de finansiella svårigheterna tillkommer en 
minutiös övervakning av kyrkans åtagande från myndigheternas sida. Varje brevväxling 
med t ex curian underkastas censur varjämte gudstjänster och verksamhet bland 
församlingsborna kontrolleras av särskilda observatörer. Från kommunistpartiets sida 
göres mycket för att hålla folk borta från kyrkorna. Sålunda förläggas ”frivilligt” 
söndagsarbete för vuxna och sportövningar mm för barn och ungdom i regel till 
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gudstjänsttid. Ungdomen samlas därvid skol- och klassvis, varigenom kontroll över de 
deltagande erhålles. Frånvaro utan skäl är en allvarlig sak och kan påverka 
vederbörandes möjligheter att studera vidare. En söndag om året är i Lettland vigd till 
högtidlighållandet av de dödas minne. Den har efter kriget utvecklats till en tyst 
demonstration mot regimen. Folk samlas då så mangrant som möjligt till 
kyrkogårdarna, där friluftsgudstjänster avhållas”. 

 
Fortfarande i oktober 1951 verkar155 partisanrörelsen i Litauen inte bruten:  

”Erhuru partisanrörelsen lidit svåra förluster genom sovjetiska åtgärder, har styrkan 
efter de stora förintelseaktionerna under 1947-48 hållit sig relativt konstant. Under den 
senaste tiden har ett icke obetydligt tillskott till partisangrupperna kommit från 
lantbefolkningen, där emellanåt sådana, som alltför öppet gått emot kollektiviseringen 
av jordbruket, för att undgå deportation varit tvungna att sätt sig i säkerhet i skogarna. 
De stort upplagda partisanoperationernas tid är förbi. Numera måste grupperna i 
främsta rummet inrikta sig på att överleva”.  
 

Strax därefter rapporteras i november156 från Estland att:  
”Rekryteringen till partisangrupperna sker numera i huvudsak genom att folk, som av 
en eller annan orsak frukta arrest eller deportation, söka sig till skogarna. Jordbrukets så 
gott som totala kollektivisering och den därav följande utvidgningen av 
kommunistpartiets och myndigheternas kontroll har medfört tilltagande 
försörjningssvårigheter för partisanerna. De ha tvingats överge sin tidigare defensiva 
taktik och ordna i flertalet fall underhållstjänsten genom räder på kooperativa magasin 
och mejerier etc. Penningtransporter plundras likaså, och det uppgives att posttåget från 
Lettland vid ett tillfälle stoppades mellan Valga och Vöru och tömdes på allt av värde. 
De stora skogs- och träskmarkerna äro partisanernas basområden. Starka grupper finnas 
i Virumaa, Pärnumaa, Valgamaa och Vörumaa. Svagare grupper i Läänemaa och 
Tartumaa”. 

  
I början av 1952 kan vi se att kustbevakningen verkar kontrollera Sovjets västgräns 
effektivare än tidigare. Man rapporterar157 i januari 1952 att:  

”Kustbevakningen är koncentrerad till lettiska västkusten, från Kolkasrags till litauiska 
gränsen. Tjänsten upprätthålles av ryska gräns- och kustbevakningsförband. Lettländska 
avdelningar förekomma icke. Bevakningstorn och strålkastarposteringar förekomma 
längs kusten. På vissa håll förekomma 2-mans patruller till fots mellan de olika 
kustposteringarna. Direkt bevis föreligger icke att kustbevakningen disponerar radar 
och hydroakustiska anläggningar, men befolkningen påstår att så är fallet.  
Kustbevakningsbåtar avpatrullera kusten, i regel med land i sikte. Endast undantagsvis 
ha fiskefartyg påträffat dem längre ut. Huvudbaserna för dessa båtar äro Liepaja och 
Ventspils”. 

 
Rapporteringen från ”Spilveflygplatsen” i Riga är regelbunden och ibland mer omfattande. I 
mars 1952 rapporteras158 att:  

”Flygverksamhet, flygmotorprov vid Riga i januari-februari 1952 
1. Flygverksamheten över Riga var synnerligen livlig under två observationsperioder i 
resp jan och feb. Som exempel kan anföras att vid ett tillfälle 14 starter och 22 
landningar ägde rum på Spilve under loppet av en halvtimme. 
2. Flygmotorbullret från verkstaden invid flygfältet (jmf rpt 108 den 16/11 1950) är 
ständigt hörbart. Möjligen provköras nu även reaaggregat därstädes”. 
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I juni 1952 ges en bild av Rigas politiska flyktingar 159från en god underrättelsekälla: ”En 
meddelare har lämnat nedanstående redogörelse för förhållandena i den icke-kriminella undre 
värld, som bildats i Riga av politiska flyktingar och liknande element. Med vissa lokala 
variationer råda likartade förhållanden i övriga större orter i Baltikum”: 

”I Riga har utvecklats en icke-kriminell undre värld, som rekryterats och ständigt 
erhåller nya tillskott ur kretsar som av en eller annan anledning frukta arrest och 
deportation. Det är omöjligt att exakt uppskatta storleken av denna flyktingkoloni i 
Riga, men den antas vara betydande då praktiskt taget varje familj har någon eller 
känner någon, som lever under jorden. 
Denna ”under värld” har som regel intet samband med stadens kriminella element, vilka 
här som annorstädes huvudsakligen utgöras av legalt levande personer. Icke heller 
tillhöra dessa flyktingar i någon större utsträckning motståndsrörelsen, då denna av 
säkerhetsskäl icke kan anförtro mer betydelsefulla uppgifter åt folk i ständig fara att bli 
arresterade. Många av dem finnas däremot upptagna på motståndsrörelsens listor över 
lämpliga rekryter för ett eventuellt uppdrag i samband med en framtida befrielseaktion. 
Flyktingarnas legitimationshandlingar utgöras i regel av deras gamla dokument, som 
amatörmässigt ändrats för att någorlunda motsvara det dagsaktuella behovet. Flertalet 
av dessa amatörförfalskningar avslöjas dock vid en rutinkontroll”. 

 
I augusti 1952 får vi en rapport160 om ”russificeringen” och förhållandet mellan folk-
grupperna, dvs letter och ryssar i Lettland:  

”I Lettland har sedan krigsslutet pågått en omfattande russificering erhuru någon 
immigrationskampanj i egentlig mening icke bedrivits ha de ryska och sovjetlettiska 
myndigheterna på skilda sätt underlättat omflyttningen för intresserade element genom 
arbets- och bostadsanskaffning etc En betydande grupp av de nu i Lettland bosatta 
ryssarna utgöres av demobiliserade från de vid krigsslutet därstädes förlagd 
sovjetstridkrafter.  
Russificeringen är särskilt märkbar i de större städerna där numera omkring 50 % av 
hela befolkningen utgöres av ryssar. På landsbygden har däremot en viss nedgång i 
antalet ryssar kunnat märkas under de senaste månaderna. Orsaken torde främst vara 
avsevärt sämre försörjningsmöjligheter som förorsakas av avflyttning, dels till 
tätorterna, dels till hemlandet. 
Förhållandet mellan de lettiska och ryska befolkningselementen kännetecknas av 
ömsesidig misstro och kyla vartill bidragit en viss rysk herrefolksmentalitet visavi 
lettländarna. Ryssarna gör t ex anspråk på att bli betjänade med förtursrätt i affärerna 
och armbåga sig fram utan hänsyn till övriga kunder. De begära även privilegier i fråga 
om bostäder och bristvaror. På grund av de berörda motsättningarna förekommer 
praktiskt taget intet privat umgänge mellan ryssar och lettländare utanför de högsta 
parti- och administrationskretsarna. Blandäktenskap äro en sällsynhet”.  

 
Rapporterna161 från flygverksamheten i Riga fortsätter med samma initierade rapporter som 
tidigare.:  

”1. Genom pejlingar på ett antal från Spilve startande flygplan har fastställts, att den 
vanligen använda start- och landningsbanan sträcker sig i riktning 150-330 grader. 
Flygplan startande på denna bana passera rätt över Exporthamnen. 
Parallellt med ovanstående startbana, eller med synnerligen ringa avvikelse, löper 
ytterligare start- och landningsbana ca 70-80 meter söder därom.  
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2. En del nattflygningar observerades. Starterna skedde i mörker. Vid landning tändes 
en eller två, emellanåt tre, starka strålkastare, som äro uppställda intill banorna. Sedan 
flygplanet tagit mark släcktes dessa regelbundet åter. 
3.Flygverksamheten är livlig. Bl a iakttogs 2-motoriga passagerarflygplan av 
Dakotatypliknande typ, ensitsiga fpl med stjärnmotor av Harwardliknande typ samt 
reajaktplan”. 

 
Under 1951 och 1952 har ett flertal korta rapporter sammanställts om utvecklingen i Liepaja i 
Lettland och utvecklingen av den hamn som finns där. Under 1953 formligen exploderar 
rapporterna från Liepaja. Rapporterna162 är av hög klass (sannolikt tillförlitliga men oftast 
tillförlitliga samt dokumenterade) och rapporterar:  

”Härmed överlämnas skiss jämte teckenförklaring över örlogsvarvet och 
sovjetmarinens anläggningar vid Tosmare, Liepaja. Uppgifterna grunda sig på fleråriga 
iakttagelser. Under första hälften av 1952 demonterades, utan föregående officiellt 
tillkänna givande, större delen av anläggningarna i Liepajas handelshamn. 
Hamnförvaltningen upplöstes och även sjukhuset inom hamnområdes lades ned. 
Flertalet av kranarna flyttades till Venstpils eller Riga. Varvet sysselsätter 1.200 – 1.350 
civilanställda arbetare. Därutöver arbetar marin personal tillhörande örlogsbasen till 
minst samma antal vid varvet”. 

 
Rapporteringen från Estland har under 1953 avtagit men i december (alltså efter Stalins död i 
mars samma år) får vi den första större rapporten163: 

”1. Livet i den estniska sovjetrepubliken har under de senaste åren icke undergått några 
större förändringar. Visserligen har efter hand en påtaglig förbättring inträtt på 
försörjningsmarknaden så att de egentliga bristvarorna nu äro få, men trots detta är 
tillvaron för folkets stora massa grå och monoton. Man sätter sitt hopp till 
omvälvningar och tror gärna rykten, som förutsäga krig och befrielse, men gång på 
gång kommer en sådan ”avgörande” tidpunkt – och passerar utan att något sker. Trots 
allt håller folk dock envist hoppet om en frigörelse från Sovjet. 
2. Den estniska folkstammen i hemlandet torde numera omfatta ca 700.000 personer, 
varav flertalet är kvinnor. Särskilt fåtaliga äro männen i åldern över 25 år. Bland-
äktenskap ryssar – estländskor ha som följd härav blivit vanligare än förr. 
Någon deportation av större omfattning har icke skett från Estland sedan mars 1949, då 
t ex enbart från Tartu med närmaste omgivningar ca 8.000 personer bortfördes. 
Tillvägagångssättet var vid detta tillfälle något mer humant än vid tidigare 
deportationer. Folk gavs någon timmes tid att samla ihop det nödvändigaste av sina 
tillhörigheter och även transporten skedde under uthärdliga former”. 

4.3.3 Avslöjandet  
Min undersökning slutar 1953 eftersom material efter 1953 inte gjorts tillgängligt. Dock vet vi 
en del om epilogen till spioneriet från andra källor. 
 
Den 5:e mars 1957 protesterade Sovjetunionen officiellt mot spiontrafiken164. Man påstod165 
att ”Vid undersökningen har fastställts att de i Sovjetunionen utsläppta svenska agenterna 
sysselsatt sig med att på Sovjetunionens territorium insamla uppgifter av underrättelsekaraktär 
och även diversionsverksamhet. Hos de gripna spionerna har påträffats radiostationer, chiffer, 
koder, vapen, falska sovjetdokument och annan spionutrustning som tillverkats i Sverige”. 

                                                 
162 KrA, T-kontorets rapporter, film 4, rapport 76, 105, 107, 112, 114, 115, 116, 120, 121, 123, 124 
163 KrA, T-kontorets rapporter, film 5, rapport 756 
164 Kadhammar, Peter, 1989 
165 Ottosson / Magnusson, 1991, sid 182 
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Sverige avvisade självfallet noten. Skälet att Sovjet protesterade och valde att avsluta 
operationerna torde ha varit att Sverige och T-kontoret sedan en tid misstänkte att man ut-
sattes för ett dubbelspel från Sovjetunionens sida. Den sovjetiska underrättelsetjänsten hade 
då lurat Sverige och Storbritannien under flera år.   

5         Analys av data 

5.1 Innehåll  

Vi kan betrakta rapporterna utifrån klassificeringen civil verksamhet, allmän militär 
verksamhet, motståndsrörelserna, flygverksamhet och flygplatser samt hamnar och rapporter 
om örlogsfartyg. Vi kan se att under period 2 av spioneriet dominerade allmänna militära 
rapporter samt rapporter om motståndsrörelserna medan under period 3 dominerade 
(sammantaget) de militära rapporterna och rapporter om hamnar och flygfält. Av motstånds-
rörelserna dominerade den litauiska motståndsrörelsens rapporter och de flesta bestod av 
beskrivningar av organisation och utbredning och mindre om hur man bedrev själva mot-
ståndet. Rapporterna om den militära verksamheten är ofta allmänna och oprecisa och man 
kan, mot bakgrund av den svenska militära hotbilden, förstå att underrättelsetjänsten ökade 
ansträngningarna under nästa period. 
 
  Civil  Militär Motståndsrörelsen / Flygverksamhet / Hamnar /  
  verksamhet Verksamhet "skogsbröderna" Flyplatser örlogsfartyg 
Period Område      

 Est 3 2  1 1 

1946 / I Lett 1   2 4 

 Lit 1   2 1 

Total  5 2  5 6 
 Est 2 2   1 

1946 / II Lett 2 2    

 Lit 1 2 3   

Total  5 6 3  1 
 Est  1 1 1  

1947 / I Lett 1   1 1 

 Lit   1 1  

Total  1 1 2 3 1 
 Est 1 4   2 

1947 / II Lett  2 2   

 Lit 1 4 5   

Total  2 10 7  2 
 Est  1  2 1 

1948 / I Lett  1   1 

 Lit 3 3 1 2  

Total  3 5 1 4 2 
Summa  11 22 13 7 6 

 
  Figur 2: Sammanställning av rapporter per verksamhet (period 2)
  
Under period tre minskar rapporteringen om motståndet succesivt. Målet för operationerna 
under period tre torde ju ha varit att öka underrättelserna om den militära verksamheten och 
även kvalitén på rapporterna. Vi fick nu fokus på militära underrättelser med prioritering av 
hamnar/örlogsfartyg samt flygplatser och flygverksamhet. Att just dessa prioriterades ska ses i 
perspektiv av behovet för Sverige att kartlägga eventuella baser för en sovjetisk invasion. 
Mest iögonfallande är rapporteringen om lettiska hamnar och här intar rapporteringen om 
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Liepaja en särställning. Man konstaterade redan 1948166 att ”den nuvarande örlogshamnen 
gav under den lettiska tiden närmast intryck av förfall och man räknar knappast med att några 
större förbättringar ha inträffat vare sig under tysk eller nuvarande ryska regim”. Hamnen 
utvecklades efter hand av Sovjetunionen och kom att bli den viktigaste marina basen för 
sovjetflottan i Östersjön och därför också av mycket stort intresse för den svenska under-
rättelsetjänsten. Vi kan under 1953 summera 13 rapporter167 om förhållandena i Liepajas 
hamn. Liepaja hade redan 1950 förklarats168 som stadsfästning. Av rapporterna från Liepaja 
var en av god kvalitet (C2), fem av tillförlitlig kvalitet (C3) samt sju av sannolikt tillförlitlig 
(C3-4) kvalitet. Till exempel är rapport 105 (klassad som C3) från den 27 februari 1953 
mycket detaljerad med exakta uppgifter om varvets administration, tekniska utrustning, 
driftsförhållanden m fl uppgifter. Förutom hamnen i Liepaja hade Sverige också stort intresse 
av andra marina anläggningar i Baltikum. Under 1953 ser vi rapporter även om förhållandena 
i Rigas hamn (7 rapporter) samt från Klaipeda i Litauen (3 rapporter). Man kan dock notera 
att rapporterna från dessa inte var så detaljerade som rapporterna från Liepaja. Från Riga och 
Klaipeda rör det sig mest om iakttagelser om örlogsfartyg samt översiktliga rapporter. 
 
Rapporter om flygplatser och flygverksamhet intar också en framskjuten plats. Även här är 
rapporteringen av hög klass och många rapporter rör flygplatsen Spilve utanför Riga i 
Lettland samt den flygindustri som fanns i staden. Rapporteringen från Spilve är detaljerad 
och man får intrycket av att rapportören har vistats där under lång tid för att göra sina 
iakttagelser169. Rapporteringen om flygverksamheten i Riga återkommer sedan konti-
nuerligt170 med detaljerade rapporter. 

 
  Civil  Militär Motståndsrörelsen / Flygverksamhet / Hamnar /  
  Verksamhet verksamhet "skogsbröderna" Flygplatser örlogsfartyg 
 Est  1  2 1 

1948 / II Lett  1   1 

 Lit 4 2 1 2  

Total  4 4 1 4 2 
 Est 1 1  1  

1949 / I Lett     1 

 Lit  1 1 1  

Total  1 2 1 2 1 
 Est 3 6    

1949 / II Lett 6 2  1 4 

 Lit 1 3 1   

Total  10 11 1 1 4 
 Est 2 5 1 3 5 

1950 / I Lett 2 5 1 2 6 

 Lit   1 1 1 

Total  4 10 3 6 12 
 Est 3 3  1 2 

1950 / II Lett 10 7  3 2 

 Lit 1 11  1  

Total  14 21  5 4 

                                                 
166 KrA, T-kontorets rapporter, film 1A, rapport nr 27 
167 KrA, T-kontorets rapporter, film 4, rapporterna 76, 105, 107, 112, 114, 116, 120, 121, 123, 124, 188, 352, 679    
168 KrA, T-kontorets rapporter, film 4, rapport 330 
169 KrA, T-kontorets rapporter, film 3, rapport 510 där rapportören (C3) beskriver starbanor, byggnader samt 
flygverksamheten. Rapportören beskriver också en nyuppförd flygplans- eller flygmotorfabrik samt utseendet på 
flygplanen  
170 KrA, T-kontorets rapporter, film 3, rapport 530, 559, film 4 rapporter 108, 150, 176, 230, 481, 582 
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 Est 2 1  1 1 

1951 / I Lett 2 7 1 3 5 

 Lit 3 2   3 

Total  7 10 1 4 9 
 Est 2 3 1 1  

1951 / II Lett 1 2  3  

 Lit 4 4 3 2 1 

Total  7 9 4 6 1 
 Est 5 5   2 

1952 / I Lett 2 7  3 11 

 Lit 1 2  2 2 

Total  8 14  5 15 
 Est     1 

1952 / II Lett 4 3  3 7 

 Lit 1 1   1 

Total  5 4  3 9 
 Est  1  1 2 

1953 / I Lett 1 3  1 17 

 Lit     2 

Total  1 4  2 21 
 Est 3   1 3 

1953 / II Lett 1   4 16 

 Lit     3 

Total  4   5 22 
Summa  65 89 11 54 100 

 
Figur 3: Sammanställning av rapporter per verksamhet (period 3)  

 

5.2 Värdering 

Den sammanfattande värderingen av 77 rapporter för period två kan sammanfattas till: 
 
År       1946171     1946     1947     1947     1948 
Halvår          1        2           1        2        1 
Antal rapporter        18       15        8       21       15 
Värdering 
Källa/meddelande 

 
   3.8/3.9 

 
    3.8/3.6 

 
   3.5/4.0 

 
       3.7/3.6 

 
   3.4/3.4 

 
Figur 4: Rapporter 1946  – 1948 I med värdering av källa / meddelande 

 
Sammanfattningsvis för period tre, andra halvåret 1948 till och med 1953, producerar T-kontoret 284 
rapporter från Baltikum med följande värdering av källa och meddelande: 
 
År  1948 1949 1949 1950 1950 1951 1951 1952 1952 1953 1953 
Halvår     2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2 
Antal rapporter     6    6   30    36   28   38   24   39   20   27   30 
Värdering  
Källa/meddelande 
 

 
3.0/3.5 

 
3.2/3.4 

 
3.1/3.4 

 
3.0/3.4 

 
3.1/3.4 

 
3.2/3.5 

 
3.4/3.6 

 
3.1/3.4 

 
3.0/3.3 

 
3.0/3.3 

 
3.1/3.5 

 
Figur 5: Rapporter 1948 / II – 1953 med värdering av källa / meddelande 

 
Generellt sett en viss förbättring av källan respektive meddelandet kan ses mellan perioderna.  

                                                 
171 Första halvåret 1946 startar med observationer från 1/2 
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Källan i rapporterna klassas oftast som C, dvs källa som vanligen inte är känd av oss i detalj, 
men som bedöms som god (tillförlitlig). För rapporter från Baltikum finns fram till 1953 över 
huvudtaget inte någon högre klassificering än C. Beroende på rapporter som klassats som D 
(oprövad) så drar dessa, för en del perioder, ner den generella värderingen, desto fler 
meddelanden som klassats som D, desto lägre värdering på källan generellt i statistiken. 
Samma gäller för meddelandets värdering. Desto fler meddelanden som klassats med 4 
(iakttagelse eller meddelande som bedöms vara troligt, men som i detalj inte kan kontrolleras) 
desto lägre generell värdering får meddelandena för perioden ifråga. Intressant kan därför vara 
att titta på den positiva delen av standardavvikelsen, dvs ökade antalet rapporter som 
klassades som C3 (god/tillförlitlig källa och god iakttagelse). 
 
För C3 kan vi se följande utveckling för samtliga år: 
 
År  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953 
Antal    3     3     1    14    19     5    21      13 
 
    Figur 6: Utveckling av rapporter klassificerade som god källa och god iakttagelse 

 5.3 Förändringar 

I följande graf framgår tydligt den förändring av antalet rapporter som skedde under den 
tredje perioden av spioneriet. De ökade ansträngningarna från svensk sida gav betydligt fler 
rapporter från och om Baltikum. Vi kan se att under den andra perioden 1946-48 låg antalet 
rapporter per halvår mellan fem och tjugo medan perioden senare hade ett antal som pendlade 
mellan tjugo och fyrtio. Rapporterna var också mer omfattande och detaljerade även om 
bedömningen av källa och meddelande fortfarande var försiktig:  
 

 
 
Figur 7: Totalt antal rapporter från Baltikum för perioden 1946 - 1953 

 
Sovjetunionen genomförde en medveten immigration av rysk befolkning till Baltikum, i 
synnerhet till Lettland. Till Lettland hade man den största invandringen av ryssar, följt av 
Estland med betydligt färre i Litauen. De tillgängliga folkräkningar172 vi har är från 1934-

                                                 
172 Iwaskiw, Walter, Area handbook series, Estonia, Latvia and Lithuania country studies, Library of Congress. 
Federal Research Division, Headquarters of the Army, Lanham Maryland 1996 
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1935173 respektive 1959. I dessa kan vi se att Estland, Lettland och Litauen hade följande 
antal etniska ryssar: 
 

         1934-1935           1959 

Estland             8.2 %           20.1 %       

Lettland             8.8 %           26.6 % 

Litauen             2.3 %174             9.4 %175 

 
Figur 8: Antal etniska ryssar i de baltiska länderna 1934-35 samt 1959 

 
Den svenska underrättelsetjänsten bedömning kan ha varit att Sovjetunionen genomförde en 
mer genomgripande sovjetisering i Lettland än i de andra baltiska staterna. Bedömningen ver-
kar ha varit riktig och kan ha haft bidragande militära skäl. Hamnarna i Liepaja och Ventspils 
i Lettland var strategiska för den sovjetiska flottan och det svenska spioneriet i Liepaja under 
lång tid är iögonfallande. Även flygplatserna i Lettland ådrog sig speciellt svenskt intresse där 
flygplatsen Spilve strax utanför Riga var den som intresserade svenskarna mest. Vi kan se 
fördelningen176 (mellan Estland, Lettland och Litauen) av rapporterna i nedanstående tabell 
och graf:.     
 
 
År Period Estland Lettland Litauen 
1946 ½ – 30/6          7           4          7      

  1/7 – 31/12         5          4        6 
1947 1/1 – 30/6           3          3        2 
 1/7 – 31/12           7          4       10 
1948 1/1 – 30/6         4          2        9 
 1/7 – 31/12           3          2         1 

1949 1/1 – 30/6           3          1        2 
 1/7 – 31/12        13         10         7 

1950 1/1 – 30/6        16         16         3 

 1/7 – 31/12          9           22         4 

1951 1/1 – 30/6         15           16         7 

 1/7 – 31/12           7             6        14 

1952 1/1 – 30/6         14            19          6 

 1/7 – 31/12           1            17          3 

1953 1/1 – 30/6          4          22        2 
 1/7 – 31/12         7          21        3 
Totalt                                                                       98                                  161                             70 

 
Figur 10: Fördelning av rapporter i de tre baltiska länderna. 

 

                                                 
173 Folkräkningar genomfördes i Estland och Lettland 1934 resp 1935 samt av Sovjetunionen i de baltiska 
sovjetrepublikerna 1959 
174 Vardys V Stanley / Sedaitis Judith B, LITHUANIA The Rebel Nation, Westview Series on the Post-Soviet 
Republics, HarperCollins Publishers, Oxford UK, 1997, sid 7, uppgiften är från 1938   
175 Ibid, uppgiften är från 1989 
176 Skillnaden mellan civil och militär verksamhet är ofta flytande. I någon mening var mycket av 
ockupationsmaktens civila verksamhet att betrakta som militär verksamhet  
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Figur 11: Fördelning av rapporter i de tre baltiska länderna 

6 Sammanfattning och reflektioner  
 
Hur var de möjligt att mot bakgrund av den svenska neutraliteten genomföra ett omfattande 
spioneri mot en av stormakterna? Skedde det utan politikernas vetskap?  Handlade Sveriges 
ledande politiker på ett enhetligt sätt eller drog man åt olika håll? Var det värt priset och var  
informationen man fick från underrättelsetjänsten till gagn för Sverige eller måste operatio-
nerna betraktas som ett fiasko? 
 
Underrättelsetjänsten var, när Thede Palm tillträdde som dess chef, ännu i sin linda som de 
demokratiska institutionerna i landet hade långt ifrån kontroll över, om ens kännedom om 
den. Det neutralitetsbegrepp som växte fram under åren 1945 – 1948, gav utrymme för 
tolkningen att ”neutraliteten knöts till alliansfriheten och inte till landets säkerhet under 
fredstid”177 vilket gav den militära underrättelsetjänsten handlingsutrymmet att agera på egen 
hand. 
  
Thede Palms självständiga ställning betydde mycket, både mot den egna militära organisa-
tionen och mot politikerna. Den rapportering han själv gjorde var mestadels till ÖB Helge 
Jung. En ytterligare faktor som fick stor betydelse var ledande regeringsföreträdares olika 
uppfattningar om hur Sovjetunionen skulle betraktas, där Sveriges utrikesminister, Östen 
Undén, representerade den Sovjetförstående sidan medan andra, såsom Tage Erlander, uppen-
barligen var mer västorienterad. Försvarsministern, Torsten Nilssons, roll verkar mer oklar. 
Det är anmärkningsvärt att denne fick igenom fortsatt signalspaning på regeringssamman-
trädet den 17 juni 1952 mot bakgrund av den internationella kris som Sverige var delaktig i, i 
och med nedskjutningen av den svenska DC-3:an. Det var uppenbart att politikerna i viss 
utsträckning avskärmade sig från att befatta sig med vad som hände, kanske för att kunna stå 
fria i ett förnekande när och om ett eventuellt spioneri skulle avslöjas. Dessutom kan man se 
tecken på att beslut om viktiga försvarspolitiska åtgärder, inte fattades av regeringen i dess 
helhet, utan att vissa ministrar, som t ex Torsten Nilsson, fattade egna beslut i samråd med 
den svenska militären. Beslut där utrikesministern inte var informerad och statministern höll 
sig utanför.     

 

                                                 
177 Kapitel 2  
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Det fanns två uppfattningar av vad man kunde göra eller inte. Å ena sidan en väl avvägd och 
försiktig attityd mot Sovjetunionen och dels en uppfattning baserad på insikten att Sovjet-
unionen utgjorde det största hotet mot Sverige och att man skulle göra så mycket som möjligt 
för att skaffa underrättelser om förhållanden som kunde underlätta ett försvar av Sverige. De 
ledande politikerna Erlander och Undén verkar ha följt den första linjen, baserad på 
uppfattningen hur Sovjetuninen skulle betraktas, medan försvarsminister Torsten Nilsson och 
militärerna följde den andra ståndpunkten, baserad på hotbilden och den svenska försvars-
planeringen. Man verkar ha undvikit samstämmighet i för Sverige mycket viktiga säkerhets-
politiska frågor. Hur kan det komma sig att statminister Erlander, utrikesminister Undén och 
försvarsminister Nilsson178 hade så olika uppfattningar hur Sovjetunionen och  krisen i juni 
1952 skulle hanteras? Det verkar som om Torsten Nilsson var informerad om militärernas 
förehavanden medan Erlander undvek att bli informerad och landets utrikesminister hölls 
utanför. Denna fråga har inga svar i tillgänglig forskning och borde vara ett fält att utforska. 
Vidare saknar vi koppling till den bakomliggande frågan huruvida signalspaningen över 
Österjön också inkluderade kontakt med svenska eller åt Sverige arbetande agenter i 
Baltikum179. 
 
Åren 1946 - första halvåret 1949 rapporterades mellan 8-20 rapporter per halvår. Även om 
rapporteringen från 1946 var mer organiserad än under den första perioden 1943–46, präg-
lades rapporterna av en viss håglöshet och man får intrycket av att rapporteringen skedde med 
hjälp av tillfälliga rapportörer. Undantaget var rapporteringen om motståndsrörelserna. Hösten 
1949 ökar antalet rapporter rejält. I fortsättningen rapporteras mellan 20-40 rapporter per 
halvår. Sveriges intresse för Baltikum resulterade således i en intensifierad underrättelse-
verksamhet från området. Huvudskälet var att Baltikum och speciellt Lettland med dess 
hamnar och flygplatser kunde få stor betydelse som utgångspunkt vid ett eventuellt anfall mot 
Sverige. Huruvida rapporteringen kan knytas till de egna agenterna vet vi inte. Det finns inga 
länkar eller belägg i rapporterna vem som levererat dem. I underrättelsecykelns samman-
ställning av materialet ingick det att avkodifiera rapporterna med avseende på källan. Man har 
också varit restriktiv i bedömningen av källan. Ingen rapport är klassificerad bättre än C, 
vilket för övrigt gällde alla rapporter som T-kontoret sammanställde från länderna bakom 
järnridån.  
 
Om vi återknyter till uppsatsens frågeställningar kan vi konstatera att: 
 

a) vi kan se att de ökade svenska ansträngningarna under period tre av det svenska 
spioneriet mot Sovjetunionen i Baltikum gav betydligt ökat antal rapporter med bättre 
kvalitet 

b) från att man under period två i första hand rapporterade om motståndsrörelsernas 
organisation blev man under period tre betydligt mer fokuserad på militära mål med 
prioritet för flygfält och flygverksamhet samt hamnar och militära fartygs-
observationer 

c) efter hand fokuserades rapporterna mot Lettland och lettiska hamnar, främst Liepaja, 
och lettiska flygfält, och då speciellt flygplatsen Spilve utanför Riga 

 
Undersökningsresultatet inrymmer dock ett flertal osäkerhetsmoment. Hur mycket av iakt-
tagelserna gick utanför den ordinarie rapporteringen? Fanns det rapporter som inte kopierades 

                                                 
178 Torsten Nilsson tillträdde som försvarsminister 1951 
179 Vi ser i rapport daterad 18/12/1948, att T-kontoret planerade detta (Rapport över prov med utländsk uk-
station), kapitel 4.3.1. Ingenstans i tillgänglig litteratur framgår det att underrättelseverksamheten mot 
Sovjetunionen och signalspaningen också skulle kunna innefatta kontakt med egna agenter i Baltikum.  
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och som inte överlämnades till Krigsarkivet? Hur många av rapporterna innehöll vilseledande 
uppgifter  från KGB? Trots osäkerheten ger rapporteringen under den tredje perioden en god 
kännedom om viktiga militära installationer såsom hamnar och flygfält i Baltikum som skulle 
kommit till användning vid en eventuell invasion av Sverige.  
 
Det har framgått att den svenska politiken under det kalla krigets inledning och fram till 
undersökningens slut 1953, i många stycken var en politik med dubbla budskap, men skickligt 
genomförd. Neutraliteten hindrade inte Sverige från ett starkt samarbete med väst, i synnerhet 
Storbritannien, och den svenska underrättelsetjänsten tog sig mandat att starta en omfattande 
spioneriverksamhet, med egna agenter i Baltikum, utan direkt ordergivning från politikerna. 
 
Uppsatsens rubrik ”En studie av ett fiasko?” indikerar att Sveriges ansträngningar var 
förgäves och att människor dog i onödan. Mot bakgrund av de resultat vi sett i under-
sökningen kan vi dock påstå att Sverige fick en god kännedom om vad som hände i Baltikum 
både vad beträffar förändringen av Baltikum i sovjetisk riktning och kunskaper om vissa, för 
Sverige viktiga, militära mål i Baltikum.  
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