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All the world's a stage, 
And all the men and women merely players. 
They have their exits and their entrances, 
And one man in his time plays many parts, 
His acts being seven ages. 

William Shakespeare, As You Like It 
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Ett tack till mina M ... 

I begynnelsen var inte ordet, det uppstod sent och mödosamt. Det 
konstaterade Artur Lundkvist redan i början av 1960-talet, men det 
var först i samband med författandet av en avhandling i historia som 
insikten träffade mig med full kraft. Ett stort antal M - mentorer, 
manusläsare, muser och mecenater - har hjälpt mig att hitta såväl tan
kar som ord och till slut även en sen och mödosam punkt. Till alla 
dessa personer vill jag nu rikta det varmaste av tack. 

Vid de tillfällen jag av olika anledningar undrat hur jag hamnat 
på forskarutbildningen, visste jag att det var mot en enda person 
som tacksamheten eller (ibland) anklagelserna skulle riktas. I egen
skap av huvudhandledare har Kim Salomon från dag ett framfört en 
stilig balansakt på den svåra gränsen mellan entusiasm och besinning, 
utropstecken och frågetecken, applåd och förmaning. Kim är också 
den som med störst eftertryck har gjort mig uppmärksam på det 
faktum att varje historiker är sin egen berättelses mitt. En bit på väg 
blev Lars M Andersson min biträdande handledare. Lars fick där
med inte endast ett välförtjänt honorar för sitt sedan länge osvikliga 
stöd, utan också tillfälle att leva upp till sitt mystiska M genom att 
ständigt ge mig nya och till synes helt Omöjliga Uppdrag i avhand
lingsgenrens för mig så besynnerliga värld. Såväl Lars som Kim har 
oräkneliga gånger kallat mig tillbaka när min prosa eller mina tankar 
vandrat iväg mot periferin och särskilt för detta är jag dem båda ett 
stort tack skyldig! 

Eva Österberg och Kristian Gerner hade båda den stora vänlig
heten att låta ett spiondrama i manusform störa julefriden. Värdefulla 
kommentarer på texten eller delar av texten i manusform har även 
lämnats av Håkan Arvidsson, Sverker Oredsson och Tom Olsson. 



8 · ETT TACK TILL MINA M ... 

Djupt tack till er alla, i synnerhet för de kloka kommentarer jag 
säkert borde, men av en eller annan anledning valde att inte beakta. 
Det som står i denna bok är jag naturligtvis ensam ansvarig för. 

På vägen har jag haft förmånen att få delta i två spännande forsk
ningsprojekt. Mina medresenärer i Kalla krigets berättelser, finansierat 
av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, har varit de textuali
serande historikerna Håkan Arvidsson, Agneta Edman, Lotta Johans
son, Stefan Nordkvist, Kim Salomon och Martin Wiklund samt de 
kontextualiserande litteraturvetarna Sara Kärrholm Ovyar-Hosseini, 
Lisbeth Larsson och Lena Malmberg. Tack till er alla - var och en -
för dynamiska diskussioner och trevlig samvaro såväl på stranden i 
Vitemölla som i Amsterdams glädjekvarter (!). Stort tack också till 
dem som medelst HSFR-slantar har vandrat den smala vägen på 
Toleransens gränser - Irene Andersson, Jakob Gustavsson, Svante 
Lundberg, Sverker, Lars och Kim - för projektmöten vars diskussio
ner om den svenska militära underrättelsetjänsten jag ibland fick 
tillfälle att vidga till oigenkännlighet, men som jag alltid satte stort 
värde på. 

Jag formades emellertid först och främst på det moderna inter
nationella doktorandseminariet vid Historicum i Lund, detta forum 
för en ständigt fortlöpande diskussion om historiskt vetande och 
medvetande under Salomonisk ledning. Där fanns från början till 
slut mina kära vänner Lina Sturfelt och Charlotte Tornbjer, två av 
det sunda förnuftets mest orubbliga förkämpar. La Lotta har intro
ducerat mig för feminism i Cubasalsa-tappning och Lina har blivit 
min trofasta vapensyster i kulregnet (och då menar jag ännu inte 
forskningsmedel - tyvärr). Mitt allra varmaste tack för era kloka och 
värdefulla kommentarer på manus och för er vänskap och dagliga 
uppmuntran! I övrigt är det väldigt många som på olika sätt men med 
samma resultat bidragit till den speciella atmosfär av vänlig öppenhet 
och forskariver som sitter i väggarna på Historicum i Lund. Tack alla 
ni kollegor och vänner, ingen nämnd och ingen glömd! 

Vänlig öppenhet och forskariver sitter också i andra väggar. Jan 
Broberg har med sin gränslösa erfarenhet, kunnighet, vänlighet och 
entusiasm väglett mig i spionfiktionens värld och dessutom läst och 
kommenterat delar av manus med stor skärpa. Personalen på UB 1, 
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UB Media och det som en gång var tidningsarkivet UB 4 i Lund har 
alltid varit hjälpsamma. Bo Stråth vid lstituto Universitario Europeo 
i Florens har vid flera tillfällen välkomnat mig, då jag längtat till Ita
liens sköna land. Två värdefulla vistelser i Bella Firenze har inramat 
min forskarutbildning och hjälpte mig i början att hitta en fråga och 
i slutet en punkt och ett språng vidare och dessa vistelser möjliggjor
des tack vare generösa stipendier från SWEA lnternational respek
tive STINT. Tryckningen av avhandlingen har finansierats av Cra
foordska Stiftelsen, Hilma Borelius stipendiefond, Stiftelsen fil dr 
Uno Otterstedts fond för främjande av vetenskaplig undervisning 
och forskning samt Humanistiska fakulteten i Lund. 

Först och sist tänker jag som alltid med värme på min stora, 
underbara familj och mina vänner, som alltid burit, tröstat, påhejat, 
oroat sig och glatt sig. Inte någon av dessa mina nära och kära utanför 
akademin kan undkomma ett visst övergripande ansvar, knappast 
för tillkortakommanden men absolut för eventuella förtjänster, i det 
som följer. Boken tillägnar jag mamma Gittan och pappa Kenth, för 
vilka jag ovillkorligen alltjämt kommer att vara lilla Mia. 

Florens, dec 2003 
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Prolog 

Hotel Svea och idyllens infiltratörer 
Hotel Svea. 

I afton ingen dans. 
I morgon officersdansafton. 

Knud Jörgens Kapell. 
Bordbest. Hovmäst. 

En till synes oskyldig annons under rubriken "Nöjen" i lokaltid
ningen Ystads Allehanda föranledde i juni 1963 ett ingripande av den 
svenska spionpolisen. Mystiska gestalter hade siktats bland korsvirkes
hus och stillsamt vajande flaggstänger i Simrishamn. Personerna ut
gav sig för att vara sportfiskare på semester, men hade misstänkt nog 
bara ett spinnspö att dela på. De talade förhållandevis god svenska 
och körde runt i något som senare visade sig vara en diplomatbil, 
registrerad på sovjetiska ambassaden i Stockholm. Och de hade med 
stor sannolikhet haft för avsikt att infiltrera Hotel Sveas dansafton 
för ett antal officerare, som hade några timmars ledighet från en 
omfattande övning på Ravlunda pansarskjutfält. Ett kvällstidnings
team åkte ned från Stockholm för att rapportera om de hotfulla 
stämningarna i Skåne. I den artikel som sedan publicerades i Afton
bladet är det nervkittlande dramats huvudaktörer markerade på bild 
med infällda skyltar. Läsaren kan tydligt följa" den CD-märkta Mer
cedesen", som blir skuggad av den svenska säkerhetspolisen i "den 
neutrala Volvon". 1 

Nyheten om sovjetiska spioner mitt i den sydsvenska sommar
idyllen en juniafton 1963 var knappast en händelse av den kaliber 
som ger avtryck i historieböcker. Det var en stunds vardaglig drama
tik som omedelbart hade fallit i glömska, om det nu inte hade varit 
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så, att den unge journalisten Staffan Heimersons artikel i Aftonbladet 
blev refererad ungefär en vecka senare när en helt annan och betyd
ligt mer omvälvande spionnyhet nådde tryckpressarna. För när nyhe
ten släppts om gripandet av flygöversten Stig Wennerström fick 
Aftonbladet anledning att påminna sina läsare om historien om den 
oansenliga annonsen rörande officersaftonen på Hotel Svea och om 
spionerna som hemsökt de skånska korsvirkeshusen. Plötsligt fick det 
ursprungliga reportaget en tyngd, en symbolik och ett sammanhang 
det inte hade haft veckan innan. Det blev mitten i en berättelse om 
kallakrigsspioneri då och nu, en påminnelse om 1950-talets grund
läggande motsättning mellan krigshot och fredlig idyll, och på samma 
gång ett varsel om och en upptakt till tidernas mest omfattande och 
mest uppmärksammade svenska spionaffär som nu, en vecka senare, 
låg i öppen dager. En högt uppsatt svensk officer hade lämnat ut 
nyckeln till Ho tel Svea. 2 

Påfallande ofta visar sig de små berättelserna utgöra ledtrådar till 
förståelse för de stora. Artiklarna eller notiserna i spalten vid sidan 
om den stora nyheten, de berättelser som senare inte hamnar i historie
böcker och uppslagsverk, kan beskrivas som samtidskänslans under
vegetation - stödjande, bekräftande och upprätthållande. Inte sällan 
kan dessa små berättelser samtidigt vara det motsatta, det som skaver 
och som definierar gränser och skillnad. Oavsett funktion är det 
många gånger just med små berättelser som den om idyllens infiltra
törer som en kulturhistoriker är bäst rustad att avläsa framträdande 
linjer i en förfluten föreställningsvärld. Den vardagliga notisen berät
tar ofta en annan historia. Förståelse och meningsskapande skjuts i 
förgrunden medan fastställandet av objektiva fakta och kausalförkla
ringar hamnar i bakgrunden. 

Det finns således flera skäl till att börja denna bok i marginalen, i 
den kriminaljournalistiska notisen, i den numera bortglömda spion
historien om idyllens infiltratörer på Hotel Svea en vecka före det 
stora Wennerströmavslöjandet. Det främsta skälet är att lyfta fram 
det faktum att min studie handlar om förflutna spionavslöjanden 
utifrån ett helt annat perspektiv än det som tidigare varit det gängse. 
Forskning om kalla kriget, spioner och underrättelsetjänst har fram 
till idag bedrivits inom en traditionellt händelse- och aktörsoriente-
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rad politisk historia. I kontrast till detta vill jag med Spionen och 
spionavslöjandet som prisma lyfta fram centrala aspekter av menings
skapande i svensk kallakrigskultur. Det handlar alltså om att tillföra 
forskningsläget om svensk efterkrigstid ett annorlunda och enligt min 
mening förbisett kulturanalytiskt och hermeneutiskt perspektiv. Jag 
vill vända på spionhistorien, föreslå ett annat sätt att se, peka på bety
delsefulla sociala och kulturella sammanhang bredvid och bakom 
politiska händelseförlopp. Det handlar i synnerhet om mediers med
skapande roll i den sociala verkligheten. Och just därför är kvällstid
ningen Aftonbladets historia om hur en dansannons orsakade larm 
till spionpolisen den 15 juni 1963 en illustrativ början. 

Spionen i folkhemmet 

Det kalla kriget medförde en omfattande fascination för spioners 
och hemliga underrättelsetjänsters arbete. Epoken var spionernas 
epok framför andra och många för efterkrigshistorien avgörande 
storpolitiska överväganden och händelseförlopp var tveklöst resultat 
av hemlig underrättelseaktivitet. Trots att verksamheten ständigt var 
omgärdad av stor sekretess, eller snarare just därför, skapades och 
blomstrade berättelser om spioner och spioneri också i människors 
vardagliga föreställningsvärld. Dessa berättelser och bilder av en 
hemlig värld, fiktiva såväl som verklighetsrefererande, hade en märk
bar genomslagskraft. Dagstidningarnas nyhetsspalter fylldes av miss
tänkta fall av spioneri och i litteraturen och i biosalongerna frodades 
genren politisk thriller - allt i en säregen sammanblandning av fakta 
och fiktion. Spionen var under kalla kriget en figur med stark kul
turell laddning, en gäckande gestalt som i egenskap av sin synliga 
osynlighet blev en orienteringspunkt för vardagliga fantasier. Han 
- för denna det kalla krigets emblematiska figur var oftast en han -
blev i flera avseenden just en samtidens mittpunkt i vilken en bipolär 
världsbild inkapslades och gjordes tydlig. 

Som "kall krigare" var denna figur, denna föreställda spion, en 
ensam soldat i kostym. Hans krigsdrama utspelades utan uniformer, 
frontförflyttningar och regementen. Det var ett drama som kunde 
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äga rum i ett samtal mellan främlingar på en järnvägsstation i Polen, 
under en fikapaus på en industriarbetsplats i Mellansverige eller i en 
nattlig, mörk gränd i Berlin. Kallakrigsspioneriet pågick var som helst, 
när som helst, och just därför var huvudpersonen också en ständigt 
undanglidande gestalt som befann sig på samma gång i samhällets 
periferi och i dess absoluta centrum. I egenskap av gränsvandrande 
man i mitten - inte bara mellan öst och väst, utan också mellan 
samhällets topp och dess botten, mellan legalt och illegalt, synligt 
och ansiktslöst, öppet och hemligt, sanning och lögn, rätt och fel, 
stat och medborgare, svart och vitt, gott och ont - navigerade Spio
nen runt i en tillvarons dolda dimension, där också den annars ofta 
helt avgörande gränsen mellan fiktion och verklighet inte sällan 
upplöses helt och hållet. Konturerna kring Spionen och dennes 
hemliga verksamhet blev endast tydliga i bilderna och berättelserna 
om honom. Det är Spionen i denna bemärkelse - Spionen med stort 
S - som utgör centrum i denna bok. Mannen i mitten betraktas i det 
som följer som en nyckelsymbol i det kalla krigets föreställnings
värld. 3 

I tidsligt och rumsligt fokus står Sverige mellan 1945 och 1965. 
Denna tidsperiod från andra världskrigets slut och fram till dess att 
den bipolära världsbilden uttryckligen började ifrågasättas i mitten 
av 60-talet har av några kallakrigshistoriker benämnts det egentliga 
kalla kriget (the high Cold War) och av andra det forsta kalla kriget.4 

Detta egentliga eller första kalla krig sammanfaller också med vad 
man kan kalla det långa 50-talet5, en period som ur svensk synvinkel 
vanligen förknippas dels med förverkligandet av folkhemmet, en 
konsensusorienterad inrikespolitisk och ekonomisk stabilitet samt 
ett fokus på välfärd och reformer präglad av en bred framtidstro och 
optimism med en stark socialdemokrati i högsätet, dels med utveck
landet av den efterkrigstida neutralitetspolitiken, det utpräglat svens
ka sättet att förhålla sig till kallakrigsstrukturen. 

Anmärkningsvärt nog är emellertid själva relationen mellan dessa 
två svenska 50-tal, folkhemmets och neutralitetens, en fråga som 
forskningen om svensk efterkrigstid med några enstaka undantag 
hittills lämnat därhän. Det föreställda kriget har ofta bortdefinierats 
ur historieskrivningen om folkhemmet och i gengäld har folkhems-
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moderniteten sällan tagits med som en viktig aspekt av historien om 
den svenska neutraliteten. Jag menar att en rimlig bild av svensk 
föreställningsvärld under åren efter andra världskriget kräver att hän
syn tas till båda. Och i kontrast till tidigare forskning om de två 50-
talen sätter jag det vardagliga meningsskapandet i fokus. Spionen är 
den symboliskt laddade gestalt jag tar till hjälp för att föra samman 
olika aspekter och argumentera för vissa samband mellan kallakrigs
föreställningen och folkhemsvardagen. Därmed kan man säga att 
historien både helt och hållet, och samtidigt inte alls, handlar om 
den man i mitten som påträffas i bokens titel. 

Den inledande episoden om misstänkta infiltratörer i den syd
svenska sommaridyllen öppnar dörren till min tolkning av det långa 
50-talets vardagliga föreställningsvärld. I all sin enkelhet belyser histo
rien två övergripande teman som kommer att genomsyra den fort
satta framställningen: motsatsparet hot-idyll och bilder av Sverige och 
svenskhet. Inledningsvis framträder kanske temat med hotet och idyl
len tydligast. Det är en i det moderna västerländska samhället stän
digt återkommande dikotomi, vilken särskilt väl representerar kalla 
krigets vardagliga, svenska slagskugga. I Aftonbladets artikel gestaltas 
detta i högsta grad visuellt med den mystiska Mercedes med mörk
tonade rutor som parkerat framför de oskyldigt hemtrevliga korsvir
keshusen med tillhörande svenska flaggor vajande i sommarsol. Den 
effektfulla kontrasten mellan den mörka, främmande Mercedesen 
och den ljusa, svenska Volvon tydliggör också den betydelse som hot 
om kaos har för återupprättande och säkerställande av ordning. Mel
lan det kaosartade hotet och den välordnade, fredliga idyllen råder 
därför inte i första hand en enkel motsättning; hotet och idyllen kan 
också sägas utgöra varandras förutsättning. Spionerna på Hotel Svea, 
dessa idyllens infiltratörer, är i 50-talets Sverige personifieringar av 
själva hotet, men också viktiga instrument för att stärka nationell 
säkerhet i en tid av oro. 

Berättelsen om Hotel Svea är därför inte enbart en berättelse om 
hotfulla spioner. Den är också en berättelse om Sverige och svenskar
na, om den svenska säkerhetspolisen och dess framgångsrika jakt i en 
annars bedräglig skuggtillvaro. I den allestädes närvarande Volvon, 
som måhända är hopplöst oglamorös men åtminstone säker, trygg 
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och "neutral", har säkerhetspoliserna, eller "SP 3-männen" som de 
kallas vid denna tid, haft en dag på jobbet. De har redan identifierat 
problemet och vidtagit tillbörliga åtgärder. Situationen verkar vara 
under kontroll. Den CD-märkta Mercedesen körs hem till ambassa
den i Stockholm och de svenska officerarna kan lugnt dansa vidare 
till Knud Jörgens kapell. Bilden av den svenska säkerhetspolisens grå 
brödraskap, dess medarbetares lugna sinnesnärvaro och professiona
lism, synliggör därmed också föreställningar om Sverige och svensk
het under 50-talet. För det är inte bara Spionen, utan även landet 
Sverige, som kontinuerligt under denna period representeras i värl
dens mitt - ibland i löftesrik mening som ett nationellt föredöme, 
ibland i hotfull mening som en i högsta grad osäker plats i den efter
krigstida europeiska geografin. Den svenska neutraliteten var i detta 
sammanhang inte bara en artikulerad politisk vision eller strategi. 
Själva begreppet neutralitet var också en orienteringspunkt för me
ningsskapande och nationell självförståelse på ett högst vardagligt 
plan. Något liknande kan sägas gälla för begreppet folkhemmet. En 
utgångspunkt i denna bok är att neutraliteten och folkhemmet kan 
ses som två centrala gemenskapskonstruktioner i det efterkrigstida 
Sverige.6 

Spionhistorien från Österlen introducerar alltså två huvudteman 
som jag valt att placera i fokus: det kalla krigets dikotomiska världs
bild med motsättningen mellan krigshot och fredlig idyll samt före
ställningar om Sverige och svenskhet. Men ur denna historia vaskar 
jag också fram bokens övergripande perspektiv, som handlar om hur 
kulturella gemenskaper berättas i moderna medier. Som ett exempel 
på mediers ofta effektfulla sätt att kommunicera en samtidskänsla 
har det här inledningsvis handlat om tidningen Aftonbladet, vars 
artikel om det som tilldrog sig vid Hotel Svea en juniafton 1963 i 
allra högsta grad snarare anknyter till och återberättar, eller återdrama
tiserar, välbekanta mytologier om den ständiga närvaron av spioner 
i det svenska samhället än den egentligen informerar om något nytt. 
På ett tydligt sätt inkapslas en grundläggande moralisk konflikt i 
dramats karaktärer. I kriminaljournalistiken kanske mer än i någon 
annan journalistisk genre, och i det långa 50-talets kallakrigstänkan
de mer än i något annat decenniums, ställs denna typ av manikeisk 
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världsbild på sin spets. Här utpekas gott och ont, svart och vitt, och 
kopplas till öst och väst, frihet och förtryck. Aftonbladet-artikeln, 
menar jag, kan ses som en del i ett större trygghetstänkande karak
täristiskt för svensk kallakrigskultur under detta långa 50-tal, en 
dramatisk berättelse om samhällelig moral där det onda lamslås och 
ordningen återställs genom säkerställandet av den goda gemenskapen. 

Min grundläggande problemställning stannar alltså inte vid att 
söka identifiera bilderna av, föreställningarna kring eller talet om spio
ner och spioneri. Boken är i första hand en studie i mediala gemen
skapskonstruktioner i perioder av kris eller hot om kris, en studie 
som tar sitt specifika avstamp i spionavslöjandet i svensk kallakrigs
kultur. I centrum står spionberättandets rituella eller terapeutiska 
funktioner, vilket betyder att jag alltså ser berättandet inte som en i 
alla lägen medvetet artikulerad tanke eller ide, utan som kulturellt 
meningsskapande handling. Något händer i själva spionberättandet; 
det är inte bara en spegling eller en effekt av redan utstakade hand
lingsvägar. Samtidigt förändras förstås kalla krigets politiska verklig
het under det långa 50-talet. Efter Kubakrisen 1962 följer en politisk 
avspänningsperiod som ger utrymme för nya meningsbyggen också 
inom ramen för det dramatiska återberättandet av 60-talets spion
avslöjanden. Och vid tiden för händelserna på Hotel Svea i skånska 
Simrishamn den 15 juni 1963 blåser förändringens vind i det långa 
50-talets spiondrama. I den stora spionaffär som står för dörren, Fallet 
Wennerström, blir såväl hotet som idyllen - och kanske till och med 
självaste svenskheten - laddade med helt andra betydelser än de som 
definierat 50-talets spiontematik. Fallet Wennerström kan ses som 
den svenska kallakrigsföreställningens dramatiska upplösning - inte 
minst, som vi skall se, genom folkhemsberättelsens slutliga seger över 
kallakrigsspioneriet. 

På ett övergripande plan rymmer svensk kallakrigskultur många 
olika och inte sällan motsägande berättelser och min avsikt är på intet 
sätt att fastställa existensen av en enda övergripande och heltäckande. 
Däremot vill jag argumentera för rimligheten i mitt sätt att läsa kalla 
krigets svenska föreställningsvärld, en värld jag menar är djupt präg
lad av en trygghetssträvan med totala anspråk. Denna strävan hand
lar till stor del om att försvara folkhemsgemenskapen mot farliga av-
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vikare och den nationella säkerheten mot landsförrädare. Två starka 
trygghetsberättelser, som kretsar kring den folkhemska avvikarpro
blematiken respektive det kalla krigets förrädarproblematik, strålar 
samman i Spionens gestalt. Genom att upprepade gånger sätta ord 
och ansikte på det samhälleliga onda erbjuder spionavslöjandet en 
möjlighet att tillrättalägga det goda "vi" -et, att upprätthålla och 
säkerställa såväl det trygga folkhemmets fyra väggar som den natio
nella säkerheten och neutraliteten. Bokens övergripande drama kan 
därmed sägas utspela sig å Hotel Svea, en plats fylld av infiltratörer i 
en tid av kallt krig. 



l. Ett dramas återkomst 

En ny synkrets 
Then it was over. It had lasted forty-five years and had proved to be one 
hell of a story. Renewing itself endlessly, it had gripped our collective 
imaginations like a strangler.7 

Denna studie av svensk kallakrigskultur är resultatet av en forsk
ningsmässig "dubbelagentur". Med det menar jag att den för sam
man två forskningsfält som hittills stått väldigt långt ifrån varandra 
- kallakrigshistoria och kulturhistoria. Såväl i Sverige som interna
tionellt sett är 1900-talets kulturhistoria ännu i hög grad oskriven, 
åtminstone om man med kulturhistoria menar historia om vad som 
karaktäriserade människors vardagliga föreställningsvärld. Om äldre 
tiders vardag och folkliga kultur finns en rik forskning med flera 
decennier på nacken, en forskning som spänner över många discipli
ner, och de nya kulturanalytiska perspektiv som vanligen går under 
samlingsnamnet new cultural history har hittills tillämpats nästan 
uteslutande på perioder och epoker före sekelskiftet 1900.8 Om man 
sedan gör en ytterligare avgränsning till kallakrigsepoken finns det 
om möjligt än mindre att hänvisa till, luta sig emot och hämta spe
cifik inspiration från. I Sverige har den kulturhistoriska forskning med 
sikte på efterkrigsvardagen som trots allt existerar bedrivits utan 
kalla kriget som övergripande periodisering.9 Med den kallakrigshis
toriska forskningen är det precis tvärtom. Perioden har tolkats och 
beskrivits nästan uteslutande i säkerhetspolitiska och utrikespolitiska 
termer medan vardagskulturella perspektiv har lyst med sin frånvaro. 

Det handlar alltså om två helt olika forskningstraditioner och 
sällan har de två mötts. En trolig anledning till detta är att fälten kny-
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ter an till helt skilda discipliner och därmed till såväl olika kunskaps
teoretiska som metodologiska traditioner, vilket medfört en brist på 
inte bara en kontaktyta utan också ett gemensamt vetenskapligt språk 
för fruktbart meningsutbyte. 10 Jag menar att det är hög tid att utmana 
och överskrida dessa gränser mellan vetenskapliga och disciplinära 
traditioner, inte minst mot bakgrund av den punkt vi nu upplever 
oss ha satt efter det kalla kriget. 

Med Berlinmurens fall, Sovjetunionens upplösning och med en 
omstrukturerad, globaliserad världsekonomi blev världen under åren 
kring 1990 plötsligt något annat än den tidigare varit. I en översikt 
över dagens historiekultur och historievetenskap skriver historikern 
Peter Aronsson att med kalla krigets oåterkalleliga slut och de kraf
tiga förändringar som detta innebar - imperium i upplösning, styck
ade världskartor, sanningar under omprövning - föddes under 
1990-talet ett starkt behov av en ny historieforståelse. Om man vill 
använda den tyske historikern Reinhart Kosellecks begreppshisto
riska terminologi kan man tala om behovet av ett nytt erforenhets
rum, bestående av nya forväntningshorisonter. 11 Man kan också 
beskriva början av 1990-talet som ett tillstånd av berättelsekris, efter
som själva frågan om hur dessa horisonter av förväntningar och för
ståelse kunde se ut, plötsligt var öppen. För första gången på länge 
fanns det inte någon rubrik för berättelser om samtiden kring vilken 
det rådde mer eller mindre konsensus, en rubrik som de flesta för
stod och kunde förhålla sig till, stödja eller kritisera. Detta orsakade 
ett slags rumslig och tidslig oreda. 

Att det kalla kriget blev en historisk epok fick naturligtvis även 
återverkningar på forskningen. Under 90-talet har det politisk
historiska paradigm som haft företräde inom kallakrigsforskningen 
utmanats av helt nya perspektiv. Kalla krigets slut skapade möjlighet 
att artikulera helt andra perspektiv än dem som under kalla kriget 
varit gängse. 12 Jag menar att forskningen om kalla kriget, såväl inter
nationellt som i Sverige, liksom de frågor till det förflutna som hit
tills ställts när det gäller svenskt spioneri och kontraspioneri behöver 
kompletteras med kulturella perspektiv för att generera en bättre 
förståelse för periodens vardagliga meningsskapande. I detta kapitel 
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vill jag inledningsvis fördjupa diskussionen om denna nya synkrets i 
relation till tidigare forskning. 

Kapitlet består av tre delar. Den första delen handlar om nuet, om 
tidigare kallakrigsforskning och om vägskäl i forskningsläget beting
ade av utsikten från kalla krigets slut, då perioden blev en berättelse 
med en upptakt, en serie konjunkturer med avspänningsperioder 
som avlöste perioder av konflikt, och till sist ett slut. Här överblickas 
först det internationella och därefter det svenska forskningsläget 
med politisk-historisk inriktning, dess historiografi och dess eventu
ella vägskäl idag. Överblickarna är just sådana och dessutom har jag, 
snarare än att göra anspråk på en heltäckande kartläggning, valt att 
ta upp ett antal centrala och för forskningsläget särskilt belysande 
verk. Min egen infallsvinkel anknyter i huvudsak till det avsnitt som 
heter "Det kalla krigets föreställningsvärld", där jag vidare specifice
rar den nya synkretsen och introducerar några av de nya perspektiv 
och teman som stått i fokus för 1990-talets forskning kring kalla kri
gets vardagliga meningsdimension. Den problematiserande forsk
ningsöversikten leder över till kapitlets andra och tredje del, som 
först på ett teoretiskt och sedan på ett metodiskt plan presenterar 
mitt eget bud på hur ett nytt, kulturhistoriskt perspektiv kan opera
tionaliseras inom ramen för en studie av svenskt kulturellt menings
skapande under kalla kriget med fokus på spionavslöjandet som tera
peutiskt iordningställande och tillrättaläggande. Förhoppningsvis 
kommer det vid det laget att vara tydligt varför det är först efter 
denna vidsträckta resa genom tidigare forskning och urskiljande av 
egna infallsvinklar, som läsaren finner bokens övergripande "drama
tiska'' disposition. Men låt mig alltså på vägen från kallakrigspolitik 
till kulturellt meningsskapande drama starta med en internationell 
utblick för att därefter åter successivt snäva in mot idyllens infiltra
törer i det långa SO-talets Sverige. 
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En internationell kallakrigshistoriografi 
Let us not be deceived. We are today in the midst of a cold war. Our 
enemies are to be found abroad and at home. 13 

Om slutpunkten för kalla kriget14 brukar placeras någonstans mellan 
1989 och 1991, så brukar startpunkten hamna någonstans mellan 
1945 och 1947. En numera klassisk och symbolmättad startpunkt 
är den brittiske premiärministern Winston Churchills tal i Fulton, 
Missouri den 5 mars 1946, där han hänvisade till en mental "järn
ridå" som delat Europa från Stettin i norr till Trieste i söder, en ridå 
som materialiserades först 15 år senare i form av Berlinmuren. Själ
va begreppet kalla kriget tillskrivs ibland författaren George Orwell 
så tidigt som 194515 men oftare sägs det härstamma från den ame
rikanske affärsmannen och regeringsrådgivaren Bernard Baruch, som 
1947 yttrade de ord som inleder detta avsnitt.16 Säkert är åtmin
stone att ansvaret för begreppets vidare spridning i stor utsträck
ning kan tillskrivas den amerikanske journalisten Walter Lippmans 
bok The Cold War, som kom ut 1947. Tillsammans med Jaltakon
ferensen 1945, det möte mellan Roosevelt, Stalin och Churchill 
vars resultat var en delning av Europa i en västlig och en östlig del, 
konstituerar dessa yttranden vanligen kallakrigshistoriens symbo
liska startpunkt. 

En exakt periodisering är annars det minst problematiska och 
antagligen det minst intressanta med forskning om och kring kalla 
kriget, eftersom de flesta är ense om att det finns en viss naturlig av
gränsning i tid. Kalla kriget har kommit att beteckna ett drygt 40-
årigt väntande krigstillstånd vars stomme var en tudelad värld, delad 
i en östlig och en västlig sfär, i vilken maktbalans mellan de ledande 
staterna Sovjetunionen och USA ansågs nödvändig för stabilitet och 
undvikande av ett tredje världskrig. Det ses som ett ställföreträdande 
krig som utspelades i huvudsak på en osynlig, ideologisk nivå, trots 
att allvarliga väpnade sammandrabbningar förekom i många länder i 
Latinamerika, Asien och Afrika.17 En viktig aspekt av det kalla krigets 
föreställda karaktär framträder till viss del i det inledande citatet från 
Baruch, nämligen en slags upplösning av traditionella krigsdikoto
mier - inte bara mellan inre och yttre, privat och offentligt, civilt och 
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militärt, utan också mellan krig och fred, allt i enlighet med parollen 
i Orwells roman 1984: "Krig är fred". 18 

Forskriingen om kalla kriget är jämngammal med detsamma och 
litteraturen är omfattande. Medan kalla kriget pågick sakriades av 
förklarliga skäl förutsättningarna att konstruera ett historiskt hel
hetsperspektiv, som kräver ett visst tidsligt avstånd och reflektion 
kring vad som upplevs vara ett avslutat skeende. Kalla kriget var istäl
let ett mer eller mindre permanent tillstånd, som förvisso hade en 
början, men ännu inget slut. Utrikespolitiska och säkerhetspolitiska 
aspekter stod i förgrunden medan analyser av kultur och ideologi 
negligerades till förmån för maktanalyser av diplomati och realpoli
tik. De historiska studierna handlade oftast om det som låg längst 
bort i tid, nämligen orsakerna till kalla krigets utbrott. Forskriings
läget har i övrigt, som alla andra forskriingslägen, under hela efter
krigstiden varit en arena för kontinuerlig omtolkriing i takt med 
tidens ideologiska strömningar, med det tillägget att när det gäller 
kalla kriget accentuerades forskriingens bäst-före-datum av att analy
tikerna själva ofta var engagerade "kalla krigare".19 En kort inblick i 
denna historiografi kan vara av värde för det fortsatta resonemanget. 

Under SO-talet dominerade moraliska berättelser om det godas 
och det ondas innebörd. Såväl i öst som i väst härleddes orsaken till 
det kalla krigets utbrott helt enkelt till motpartens imperialistiska 
strävan. I öst hade sådana tolkriingar ensamrätt på historien fram till 
Gorbatjovs glasnost-politik i mitten av 80-talet, medan de i väst redan 
under senare delen av 60-talet och början av 70-talet avlöstes av helt 
andra tankegångar, vilka benämndes revisionistiska eftersom de var 
en ny generation historikers uppror mot SO-talets stora berättelse 
om det onda öst. Revisionisterna uppehöll sig gärna vid USA:s eko
nomiska motiv och de mest kritiska uttolkarna höll landets strävan 
efter ekonomisk och militär världshegemoni som egentlig orsak till 
kalla krigets kyla. Ofta fanns en direkt korrelation till den uppgörel
se med "det goda USA" som var Vietnamrörelsens syre och jordmån. 

Kring 1980 flyttades emellertid forskriingsfronten återigen. Den 
nyorientering som följde efter revisionismen benämndes, kanske i 
brist på annat och åtminstone till namnet symptomatiskt för tidens 
vetenskapliga strömningar, postrevisionism. Nu sågs kalla kriget i 
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första hand som en utpräglat geopolitisk kamp och nödvändigheten 
i terrorbalansen betonades i takt med att hotet om kärnvapenkrig åter 
aktualiserades vid tiden för Reagans tillträde och uppkomsten av 
"det andra kalla kriget". 1980- och 90-talens kallakrigshistoriska 
studier var mindre öppet politiska och skuldfrågan var överhuvud
taget för första gången sedan kalla krigets upprinnelse inte central, 
därav möjligen det lilla prefixet post-. 20 

Det kalla krigets deklarerade slut var självfallet, som tidigare kon
staterats, en milstolpe i samband med vilken forskningen vidgades 
på många plan. I betydligt större utsträckning än förut framstod 
plötsligt hela världen som studieobjekt. Med insikten om att kalla 
kriget inte bara varit eller är Centraleuropas, USA:s och Sovjetunio
nens angelägenhet och historia placerades strålkastarljuset också på 
andra delar av världen. En god mätare på denna vidgning av forsk
ningsområdet är upplägget av sessionen "The Cold War Revisited: 
A Half-Century of Historical Writing" vid Världshistorikerkongres
sen i Oslo 2000, där ett antal inbjudna talare fick i uppgift att reflek
tera kring kallakrigsforskningens inriktning och innebörder i sina 
respektive geografiska regioner eller världsdelar - Europa, Asien, 
Latinamerika, USA och Sovjetunionen. Sessionen utmärktes alltså 
av en vilja att vidareutveckla kallakrigshistoriografin genom att glo
balisera den.21 

Att kalla krigets slut gjort perioden till föremål för historiska 
berättelser har för forskningen emellertid kanske i första hand inne
burit ett större fokus på ideer, normer och kultur. Strukturperspektiv 
och spelteoretiska eller geopolitiska resonemang har fatt lämna plats 
för humanistiska perspektiv med människan som kunskapsobjekt.22 

De historiska aktörerna har åter trätt in på arenan och blivit föremål 
för historikers frågor. När den mest inflytelserike postrevisionisten, 
amerikanen John Lewis Gaddis, ger sig på en uppsummering av vad 
hela kalla kriget handlade om i boken We Now Know. Rethinking 
Cold w:ar History från 1997, så gör han det genom att betona vikten 
av de politiska ledarnas och beslutsfattarnas idevärldar. Kallakrigsfors
kare behöver hädanefter, menar Gaddis, ägna sig åt att undersöka vad 
de människor tänkte, som såg distinktioner och motsättningar mel
lan gott och ont i politiken, men också hur de handlade i enlighet 
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med dessa överväganden. 23 Detta kan betraktas som en återgång till 
ett klassiskt historievetenskapligt förhållningssätt, där det är männi
skor, deras ideer och handlingar, och inte strukturer, som står i cent
rum. 

We Now Know är också på ett annat sätt en återanknytning till 
klassiska, och då i första hand moraliska, frågeställningar. Det är 
nämligen till stor del med denna bok som själva skuldfrågan aktualise
rats på nytt och en ny - eller åtminstone nygammal - metaberättelse 
om kalla kriget lanseras, en som ställer demokrati mot diktatur och 
frihet mot förtryck. Väst har de facto triumferat på grund av djupt 
liggande paradoxer i östsfären, menar Gaddis, därför att ett impe
rium grundat på förtryck alltid till slut kommer att förgöra sig självt. 
Den grundläggande orsaken till det kalla kriget härleder han i första 
hand till Josef Stalin och ordförande Mao som auktoritära, narcissis
tiska och paranoida maktpolitiker. 24 

Den amerikanska liberala berättelsen står i Gaddis ögon ensam 
kvar som den enda rimliga, och denna berättelse har fa motröster i 
dagens forskningsläge om kalla kriget.25 Men alldeles vid sidan om 
de diskussioner som kan uppstå kring historiesyner finns det histo
riografiskt och kunskapsteoretiskt en del frågetecken att sätta efter 
Gaddis val av titel på sin bok, att vi nu vet vad det kalla kriget hand
lade om. De nyöppnade arkiv i öst och väst som han lutar sig mot 
erbjuder inte en yttersta grund för säker och otvetydig kunskap. 
Förhållandet är snarare det omvända; det kalla krigets slut och öpp
nandet av arkiv har rest en mängd helt nya frågor istället för att fast
ställa slutgiltiga svar. Nytt arkivmaterial problematiserar i lika hög 
grad som det klargör, eftersom materialet självfallet alltid ska tolkas. 
Detta far den amerikanske kallakrigshistorikern Melvyn P. Leffler 
att i en till vissa delar kritisk kommentar till Gaddis kunskapsanspråk 
komma till den enkla och förnuftiga, men för sanningssökare frustre
rande slutsatsen att "[t]he Cold War will defy any single master nar
rative".26 

Den politisk-historiska kallakrigsforskning som beskrivits i detta 
avsnitt har alltså utvecklats i en mängd olika riktningar, men centra
la begrepp i många studier är just ideologi och kultur/kulturpolitik. 
I amerikansk forskning står ofta det djupt problematiska och ibland 
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traumatiska förhållandet mellan USA och Västeuropa i centrum, 
något man kan misstänka är lika djupt problematiskt och trauma
tiskt för historikerna själva som för de aktörer som studeras. Histo
rikern Frances Stonor Saunders har exempelvis visat hur kraftigt in
volverad den amerikanska underrättelsetjänsten CIA var i den till 
namnet oberoende organisationen The Congress for Cultural Free
dom (CCF), som verkade i Europa under 1950- och 60-talen.27 

Saunders hävdar, i linje med många andra tongivande kallakrigshis
toriker, att USA:s viktigaste kamp under kalla kriget inte var den 
mot Sovjet utan snarare den mot europeisk antiamerikanism.28 

Den huvudpoäng jag flaggade för i inledningen till detta avsnitt 
är dock att förnyelsen eller breddningen av det kallakrigshistoriska 
forskningsläget på senare år är en förnyelse eller breddning inom det 
rådande politisk-historiska paradigmet och inte i perspektiv. Fokus på 
kulturpolitiken må vara ett nytt fält eller nytt fokus inom kalla
krigsforskningen, som kan vittna om en ny uppmärksamhet när det 
gäller kulturens ofta avgörande betydelse i det kalla kriget, men det 
tycks likväl fortfarande handla om medvetna, politiska strategier. Mitt 
sätt att undersöka kallakrigskultur är sålunda annorlunda än exempel
vis Saunders, men innan jag lägger ut texten om detta finns det an
ledning att kort belysa det svenska forskningsläget kring kalla kriget. 

Sverige och kalla kriget 

Ungefär samtidigt som muren revs, östblocket föll samman och kalla 
kriget dödförklarades, så blossade det i Sverige upp en intensiv debatt 
om neutraliteten. Neutralitetsdebatten är särskilt viktig för att förstå 
förutsättningarna för senare års forskning om Sverige och det kalla 
kriget, även om den inte bara handlade om kallakrigsepoken utan 
också om samlingsregeringens politik under andra världskriget. Färd
riktningen angavs av en upplevd motsättning mellan höga ideal och 
realpolitisk pragmatism, mellan den stolta iden om neutralitet och 
ett samarbete med och hemmahörande i västsfären. Debatten, som 
tidvis var ganska intensiv, resulterade i tillsättandet av en stadig 
kommission, vars betänkande Om kriget kommit ... offentliggjordes i 
februari 1994. Kommissionen kom fram till att det mellan åren 
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1949 och 1969 fanns en omfattande svensk beredskap för militär 
samverkan med västmakterna, främst USA, Storbritannien, Norge 
och Danmark. Generellt sett var denna slutsats ingen nyhet - mycket 
hade dryftats i höga tonarter bland annat i samband med IB-avslöj
andet 1973 som i sin tur ledde till 197 4 års underrättelseutredning 
- men nu blottlades alltså även i en offentlig utredning konkreta 
bevis för Sveriges västsamarbete, som rörde sig om allt från infor
mellt utbyte av underrättelseinformation till militära övningsopera
tioner och särskilda anläggningsritningar över svenska flygplatser. 29 

I offentlig debatt kom i vanlig ordning frågorna att tillspetsas 
och det tycktes som om alternativen endast var två: antingen var den 
svenska neutralitetspolitiken en förnuftig småstatsrealism eller också 
var den ett hycklande dubbelspel. Bland dem som anslöt sig till den 
senare tolkningen var historikern Wilhelm Agrell, som sedan ett 
antal år forskat om Sverige och kalla kriget.3° För historiker och 
statsvetare i allmänhet var det oftast betydligt mer komplicerat än så 
och man började efterfråga en bredare belysning av Sveriges age
rande under kalla kriget.31 1995 sjösattes ett större forskningspro
gram med titeln Sverige under kalla kriget (SUKK) under ledning av 
bland andra statsvetaren Ulf Bjereld och historikern Karl Molin. 
Avsikten med detta nya forskningsprogram var att ta ordentligt tag 
i frågor som exempelvis utformningen av svensk utrikespolitik och 
neutralitetens egentliga innebörd. Forskningen om det svenska kalla 
kriget beskrevs som "eftersatt", vilket skulle rådas bot på genom 
denna satsning. 32 

När det gäller perspektiv och metod har detta svenska historisk
statsvetenskapliga forskningsläge sedan 199 5, och i än högre grad 
innan dess, speglat det internationella. Fokus har legat på analyser 
av utrikespolitiken kretsande kring tre problemområden, vilka har 
formulerats i termer av motsättningar: nationell suveränitet kontra 
internationellt beroende, ideologiskt hemmahörande i väst kontra 
alliansfrihet, och demokratisk öppenhet kontra militär beredskap. 33 

Jämfört med den internationella kallakrigsforskningen, där tonvik
ten i studierna ofta av förklarliga skäl har legat på det kalla krigets 
orsaker och dess formativa skede 1945- 1950, har det även kommit 
att handla om ett helt annat och för Sverige specifikt skede och det 
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är åren kring 1960. Här finns övergången i utformandet av utrikes
politiken från 1940- och 50-talens försiktiga och realpolitiska igel
kottspolitik, kännetecknande för den så kallade Undenlinjen, till 
1960- och 70-talens aktiva världssamvete, i första hand represente
rat av Olof Palme. 34 Östen Undens period som svensk utrikesminis
ter och den politik som kallats igelkottspolitiken sammanfaller unge
fär med det man i internationell forskning kallat det "egentliga'' eller 
det "första'' kalla kriget och det sammanfaller också i stort med min 
undersökningsperiod, det långa 50-talet. Perioden står även i centrum 
i Ann-Marie Ekengrens och Henrik Oscarssons studie Det röda hotet, 
som var ett av resultaten av det forskningsprogram om den militära 
underrättelsetjänsten som sjösattes 1998 och som kommit att refe
reras till som "MUST-programmet".35 

Mycket av forskningen om Sverige och kalla kriget har alltså kret
sat kring perioden 1945- 65, vilket kanske inte är förvånande mot 
bakgrund av neutralitetsdebatten och dess plats i svenskt samhällsliv 
under 90-talet. För mina syften är det emellertid inte i första hand 
studier av säkerhets- och utrikespolitiskt beslutsfattande, uttalade 
politiska hotbilder och strategier, utan istället studier av bredare sam
hälleliga föreställningar om Sverige, neutraliteten och utrikespoliti
kens utformning som kan vara användbara. Ett antal studier från 
1970-talet och framåt har på olika sätt vidgat forskningsläget om 
Sverige och kalla kriget i just en sådan riktning och i dessa har ofta 
politiska tidningsdebatter materialmässigt utgjort navet.36 Neutra
litetsiden och svensk självbild i en bredare ide- och samhällsdebatt 
har studerats av exempelvis Alf W Johansson i förhållande till andra 
världskriget, Sten Ottosson i förhållande till kalla kriget och av 
Mikael af Malmborg respektive Bo Stråth i förhållande till den väst
europeiska integrationen. Med större eller mindre emfas framhåller 
de alla att trots att den svenska neutraliteten på det konkreta, real
politiska planet var och är en myt, så har den under hela efterkrigs
tiden icke desto mindre varit en fundamental del av den svenska 
självförståelsen. Neutraliteten har alltså varit en myt i såväl negativ 
som positiv mening.37 

För att förstå de betydelseavlagringar som finns i neutralitetsbe
greppet och de förändringar som det har genomgått, krävs breda ide-
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historiska analyser av dåtidens härskande ideer om hur nationell 
trygghet skulle upprättas inom ramen för folkhemmet. I min studie 
är det, som tidigare framgått, inte folkhemmet som socialdemokra
tiskt projekt som står i centrum, utan istället som vardaglig trygg
hetsberättelse, men den socialdemokratiska hegemonin när det gäl
ler folkbegreppet vid den tidpunkt som här undersöks är naturligtvis 
inte oviktig. Därför kan det i sammanhanget vara av värde att hålla i 
minnet den kritiskt orienterade folkhemsforskning som vid sidan om 
neutralitetsdebatten också varit ett viktigt stråk i det senaste decen
niets svenska uppgörelser med det nära förflutna. 38 

I de tidigare nämnda undersökningarna av det Bo Stråth har kal
lat "neutralitet som självförståelse"39 kan man på några håll skönja 
mer utpräglat idehistoriska perspektiv på efterkrigs- eller kallakrigs
perioden, perspektiv som kretsar kring hur å ena sidan neutralitet 
och kallt krig och å andra sidan det socialdemokratiska folkhemmet 
och realiserandet av välfärdsstaten kan rymmas inom ramen för en 
politisk kultur, en sam tidskänsla eller en tidsanda. Detta är något som 
också gäller för exempelvis AlfW Johanssons bok om publicisten och 
Dagens 1\,yheter-redaktören Herbert Tingsten. Tingsten var, menar 
Johansson, med sin obändiga liberalism och sin tuffa debatteknik på 
många sätt en unik röst i samtiden och inte på något vis en röst ur 
den breda åsiktsströmmen. Hans starka engagemang för svenskt 
medlemskap i NATO under åren kring 19 5 0 var endast en av de stri
der han inte vann och även på andra plan gick han på tvärs mot den 
socialdemokratiska kallakrigsberättelsen. Ändå framstår Tingsten i 
efterhand som den som kanske allra bäst förkroppsligar 1950-talets 
tidsanda; han både gick före den och följde i dess spår. Träffande är 
Johanssons beskrivning av Herbert Tingsten som "tidsandans krafti
gaste megafon". 40 

På liknande sätt kan det sena 60-talets FNL-rörelse ses som arti
kulerande en tidsanda, vilket historikern Kim Salomon har visat. 
Särskilt kännetecknande för det sena 60-talets tidsanda var, menar 
Salomon, uppror mot auktoriteter och konventioner. Kriget i Viet
nam blev i detta sammanhang en förtätad fråga som samlade ihop 
viktiga trådar i den samtida politiska, sociala och kulturella tanke
väven - givetvis motståndet mot kriget, men också ett bredare intresse 
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för "tredje världen", vänsterradikala och kommunistiska ideström
ningar med en kritik mot den gängse socialliberala kallakrigsberät
telsen, kulturell antiamerikanism, hotet om kärnvapenkrig, miljö
frågor, ungdoms- och generationsrevolt, subkultur, hippierörelse och 
en kollektivistisk, antikapitalistisk livsstil. Vietnam blev "Vietnam'', 
ett lokus för många politiska och kulturella identitetsstrider, visio
ner, förhoppningar och besvikelser.41 

Trots deras helt olika politiska åskådningssätt kan både 1950-
talets Tingsten och 1960- och 70-talens FNL-rörelse läsas som poli
tiska motberättelser mot den socialdemokratiska, hegemoniska be
rättelsen om kalla kriget. Deras respektive röster var den politiska 
marginalens och deras visioner förblev i hög grad just visioner. De 
flesta av Tingstens "kampanjer" misslyckades - Sverige gick exempel
vis inte med i NATO - och man kan svårligen hävda att FNL-rörel
sen lyckades mobilisera svensk arbetarklass i någon vidare utsträck
ning. 42 Däremot blir det tydligt, genom Johanssons och Salomons 
studier, att såväl Tingsten som FNL-rörelsen hade nycklarna till sin 
respektive samtid. De skapade och speglade samtidskänslan och ver
kade "i takt med tiden". 

AlfW Johanssons och Kim Salomons studier kan i detta samman
hang lyftas fram inte främst för vad de säger om Tingsten respektive 
FNL-rörelsen, utan för det övergripande perspektiv som förenar dem, 
ett perspektiv inom svensk kallakrigsforskning där politiska röster 
eller rörelser ses inte bara i sitt sakpolitiska, utan också i sitt idehis
toriska, sociala och kulturella sammanhang. Johansson och Salomon 
använder båda begreppet tidsanda, vilket onekligen är ett problema
tiskt begrepp rent analytiskt, eftersom argumenten ofta har en cirku
lär karaktär: det som förklaras av tidsandan är samtidigt det som för
klarar tidsandan.43 Ändå kan begreppet användas som ett sätt att 
argumentera för ett nät av samhällsfenomen som inte har några själv
klara eller kausala kopplingar till varandra, men som ingalunda är 
fullt autonoma. Ledordet i denna typ av undersökningar är snarare 
hermeneutisk-syntetisk förståelse än logisk-analytisk förklaring. 

Begreppet tidsanda är inte centralt i min studie, men jag tar fasta 
på just förståelseperspektivet och menar att bredare föreställningar 
om såväl folkhemmet som neutraliteten och den nationella säkerheten 
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samtliga behöver tas med i en studie av kalla krigets svenska före
ställningsvärld. Jag menar dock att man kan börja i en annan ände än 
i studiet av särskilda politiska röster eller rörelser och medvetna stra
tegier och istället ta vardagskultur - i antropologisk mening - som 
utgångspunkt. Kanske är det också just därför begreppet tidsanda 
inte riktigt är behjälpligt i en studie som min, eftersom jag vill under
söka samtidens vardagliga meningsskapande i sig och inte företrä
desvis hur relationen mellan politiska aktörer och deras samtid ser 
ut, det vill säga hur de kausala linjerna i skapandet av tolkningsföre
träden löper. Nästa avsnitt handlar om hur man kan förskjuta fokus 
från politisk tidsanda till vardagskultur. 

Kalla krigets foreställningsvärld 
We are often so fascinated by the exceptional, the especially interesting 
or challenging, that we forget that it is the normative - that which is 
considered normal - which motivates most people and determines 
their perceptions of society and their place within it.44 

Även om en betydande del av den politisk-historiska forskningen om 
kalla kriget - såväl i Sverige som internationellt sett - på senare år har 
börjat intressera sig för frågor kring ideologi, kultur och tidsanda, så 
har det, som tidigare konstaterats, oftast rört sig om skiften i fokus och 
inte i perspektiv. Men vad innebär då egentligen skiftet i perspektiv 
och varifrån kan man hämta de teoretiska och metodologiska verk
tygen? I detta avsnitt hämtas den huvudsakliga inspirationen från en 
som vanligen brukar förknippas mer med studiet av 1900-talets tidi
gare hälft än med kalla kriget, nämligen den amerikanske historikern 
George L. Mosse. Citatet ovan, hämtat ur boken The Image of Man, 
far här representera ingången till det perspektiv som står i centrum 
för min studie. Det är ett som är avhängigt det kalla krigets slut och 
som skiljer sig från den kallakrigsforskning, internationell och svensk, 
som hittills beskrivits. 

Mosse har i en lång rad böcker visat hur en politisk rörelses este
tik, dess bruk av metaforer, symboler och ritualer, kan användas som 
nyckel för att förstå denna rörelse. Med begreppet politisk kultur 
menar han inte bara hur politiker tänker, talar och agerar, utan också 
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vardagen i skuggan av politiska strukturer. 45 I en plädering för en för
nyelse av politisk historia menar Kim Salomon med inspiration från 
Mosse att just fokus på den kulturella praktiken, på berättandet och 
på användandet av symboler, ritualer och metaforer, kan fördjupa 
och även komplicera analyser av vad han kallar "det politiska ytskik
tet", det vill säga de historiska aktörerna och deras handlingar. På så 
vis förskjuts tyngdpunkten från traditionella, historievetenskapliga 
kausalförklaringar till förståelse för kulturella processer och kollek
tivt meningsskapande. Med berättelser, symboler, ritualer, ceremo
nier och metaforer skapas en politisk verklighet i det offentliga som 
medför såväl manifestationer av identitet och kulturella gemenska
per som skillnader, gränsdragning och konflikt. 46 

Det handlar alltså om ett perspektiv utifrån vilket kultur inte ute
slutande och inte främst ses såsom ett instrument för ett mer eller 
mindre drivet och medvetet politiskt maktspel, utan snarare som ett 
fält för bredare meningsskapande i den betydelse som Mosse talar om. 
Enligt detta betraktelsesätt är mening förvisso normativt föreskriven 
och aldrig helt i avsaknad av en särskild uppsättning tolkningsföre
träden, men kalla krigets föreställningsvärld undersöks inte i första 
hand såsom enkelriktat dikterad från en maktelit, utan som en del av 
den vardagliga livsvärlden - det som filosofen Edmund Husserl och 
andra efter honom har kallat Lebenswelt. 47 Den huvudsakliga teore
tiska och metodiska inspirationen kommer från cultural studies som 
inte låter sig sorteras in under någon gemensam teori eller metod. 
Intresset för (populär)kulturens meningsskapande symbolik och 
metaforik och dess relation till storpolitik kan emellertid på ett över
gripande plan sägas förena studier inom området.48 

Ett antal inriktningar kan urskiljas på detta kulturanalytiska, kalla
krigshistoriografiska fält och här har jag grupperat dem i termer av 
studier kring kalla kriget som tankestruktur eller berättelse på ett 
mer allmänt och bredare plan, analyser av kalla krigets populärkul
turella yttringar, undersökningar av det som i amerikansk forskning 
kallas containment culture och som oftast har att göra med det ondas 
framträdelseformer kontra trygghetssträvanden, läsningar av kärnva
pen- eller atombombsdiskursen, samt studiet av hur föreställningar 
om mänskliga vardagsgemenskaper, företrädesvis familjen, förhåller 
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sig till kalla krigets storpolitik. Vanligen kombineras dessa teman 
eller fokus på ett eller annat sätt, men för samtliga gäller att analy
tiska begrepp som exempelvis genus och diskurs är centrala. 

Det var kalla krigets slut som öppnade för nya perspektiv vilka 
betraktade kalla kriget som en avslutad historisk epok, som berättelse 
eller tankestruktur. Med detta avses vanligen att kalla kriget ses som 
en stor berättelse om, men också for en hel epok.49 Denna berättelse 
var inte endast en struktur dikterad av politiska ledare och försvars
analytiker, utan blev också för kulturen vad en individs livshistoria 
var för henne själv. Gott och ont företräddes av olika aktörer bero
ende på sammanhang, men den kraftfulla metaforen kalla kriget 
fungerade på ett övergripande plan som en gemensam form för tan
ken. George Lakoff och Mark Johnson menar att metaforer är centra
la meningsskapande mekanismer, eftersom i den stund ett begrepp 
används för att beskriva ett annat uppstår en tredje dimension eller 
betydelse. Det är denna tillförda, bildliga betydelse som skapar 
mening kring det som beskrivs. Metaforen är därmed inte en fråga 
om enbart språklig form och estetik, utan om människors tankar, er
farenheter och föreställningar. 50 Det är med hjälp av metaforer och 
kollektiva berättelser som "kalla kriget" vi lever och förstår vår om
värld. Kommunikationsforskarna Lynn Boyd Hinds och Theodore 
Otto Windt J r. menar utifrån ett liknande perspektiv att kalla kriget 
inte endast utkämpades med hjälp av politisk retorik utan att det 
också i grunden var en produkt av denna retorik. Kalla kriget blev till 
i politiska tal, i nyhetsrapportering, telegram och reportage.51 Det 
skapades i bilder, först pressfoton och sedan även rörliga TV-bilder, 
och det återskapades varje gång begreppet användes som en diagnos 
av samtiden. 

Kalla krigets begreppsliga genomslagskraft var avhängig dess 
"klibbighet", det vill säga att människors många olika erfarenheter 
och individuella berättelser kunde rymmas inom kallakrigsstruktu
rens ram.52 Kriget levdes på ett vardagligt populärkulturellt plan; 
man talade om "atomåldern", "kärnfamiljer", "sexiga bombnedslag" 
och "satellitstäder", kände Laikas hjärtslag, solade i den tvådelade 
baddräkten bikini, motarbetade världskonspirationer med James 
Bond eller följde från den egna vardagsrumssoffan ett världsmäster-
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skap i schack mellan USA och Sovjet.53 Efter kalla krigets slut har 
dylika populärkulturella uttryck etablerat sig som ett eget studiefält 
och då i första hand i USA. Det rör sig här om allt ifrån science fic
tion, fantasy, skräckfilm och hårdkokta thrillers som populärlitte
rära genrer till hur kallakrigstänkandet har genomsyrat utform
ningen av konsumtionsprodukter och reklamannonser. 54 

Den litteratur som behandlar kalla krigets populärkultur är av 
blandad kvalitet och karaktär. Ibland är författarens motiv endast att 
under vetenskaplig flagg fa lov att nostalgiskt återuppleva barndo
mens populärkultur, andra gånger rör det sig om humoristiskt utfor
made anakronismer.55 Men bakom all nostalgi och historisk pajkast
ning kan man skönja en betydligt djupare dimension som innefattar 
en pågående amerikansk självvärdering och reflektioner kring ett 
kollektivt historiemedvetande statt i kraftig omvandling efter kalla 
krigets slut. De gränser som containment culture satte för vad som 
kunde tänkas och sägas och vilka effekter de har i dagens amerikanska 
kultur- och idevärld problematiseras på ett betydligt djupare plan i 
en rad studier.56 Med begreppet containment (ung. "uppdämning") 
menade den amerikanske diplomaten och charge d' affaires i Moskva 
George F. Kennan ursprungligen, i sitt så kallade "långa telegram" 
från 1946, att om väst koncentrerade sig på att förhindra kommu
nismens spridning utanför Sovjetunionens gränser, så skulle Sovjet 
till slut kollapsa av sig självt av inre paradoxer och svagheter. Ganska 
omedelbart kom begreppet att beteckna kampen mellan frihet och 
förtryck och när amerikanska kallakrigskulturforskare idag talar om 
containment eller containment culture handlar det vanligtvis om 
betydligt bredare samhälleliga uppdämningar. 

Själva begreppet och förståelsen av det tredje världskriget, det 
totala kärnvapenkriget, hade förstås stor betydelse för det kalla kri
gets föreställningsvärld. Hur man talar om något spelar roll för hur 
mening skapas och därför är analyser av användningen av språkliga 
metaforer, stereotyper, tankefigurer och symboler en central del i varje 
undersökning av kalla krigets föreställningsvärld. I synnerhet talet om 
atombomber och kärnvapen har stått i fokus för en rad amerikanska 
studier av bland andra Elaine Tyler May och Margot Henriksen.57 

Det är just eufemismer, abstraktioner och metaforer som också ka-
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raktäriserar det som kallats nukespeak, kärnvapenspråk.58 Begreppet 
myntades av kritiskt orienterade forskare och samhällsjournalister i 
samband med "det andra kalla kriget" och Ronald Reagans tillträde 
i början av 80-talet och med detta avsåg de den manipulation som de 
menade att världens kärnvapenmakter, deras ledare och analytiker, 
ägnade sig åt. Nukespeak konstruerade en värld i vilken kärnvapen 
och andra massförstörelsevapen var naturliga inslag. 59 

Även genus har, vid sidan om och inom ramen för denna språkliga 
vändning, under senare år utkristalliserat sig som ett centralt analys
begrepp i denna nya kallakrigsforskning, kanske för att det på ett 
mycket tydligt sätt skiljer sig från traditionella kallakrigsstudier - inte 
minst genom att sätta en spegel framför kalla krigare och kallakrigs
historiker och problematisera "talet om" kalla kriget. Jag nämnde 
tidigare att det vetenskapliga mötet mellan den politisk-historiska 
kallakrigsforskningen och den forskning som här kallats kalla krigets 
föreställningsvärld inte riktigt har realiserats ännu, men det finns 
enstaka inspirerande undantag och i dessa är det särskilt genus
dimensionen som har öppnat för ett annorlunda tänkesätt och ny 
förståelse för hur "man" talat om kallakrigspolitik.60 I övrigt utgår stu
diet av genus i synnerhet från de litteraturteoretiska perspektiv, som 
på ett uttryckligt sätt lyft fram relationen mellan språk och kultur. 
Att det kalla kriget lämpar sig för textanalytiska studier har bland 
andra Robert Corber, Suzanne Clark, Marcel Cornis-Pope och Jon 
Lance Bacon visat. 61 

Det svenska forskningsläget om det kalla krigets föreställnings
värld är enkelt att överblicka eftersom det här, som tidigare konsta
terats, hittills rått en brist på dylika perspektiv. Det finns emellertid 
ett undantag och det är forskningsprojektet Kalla krigets berättelser, 
inom ramen för vilket min frågeställning är formulerad. Kalla krigets 
berättelser är ett samarbete mellan just litteraturvetare och historiker, 
något som avses resultera i en serie kulturanalyser kring en historisk 
epok med fokus på dess språkliga uttryck, dess texter och berättelser. 
Den amerikanska kallakrigskulturforskningen har fungerat som 
inspiration, men eftersom det är just svenska berättelser som står i 
centrum får de konkreta undersökningarna en på många sätt helt 
annan prägel.62 Jag har tidigare betonat att när det gäller den tids-
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period jag arbetar med - det långa SO-talet - så kan man exempelvis 
svårligen undvika att ta hänsyn till hur neutraliteten, men också 
folkhemmet som meningsbärande, kollektiva berättelser i vardagen, 
relateras till kalla krigets föreställningsvärld. Just av denna anledning 
har denna relation också kommit att bli navet i min undersökning av 
Spionen i svensk kallakrigskultur. 

Forskning om kalla kriget har, som jag visat i detta avsnitt, under 
90-talet vidgats avsevärt i termer av såväl ämnen som perspektiv, teo
rier och metoder. Nya perspektiv har befruktat historieforskningen 
om det kalla kriget när vi numera betraktar det som e.n avslutad 
epok. Perioden har "globaliserats" rent geografiskt, men först och 
främst har mer hermeneutiska och diskursanalytiska tolkningspara
digm fått genomslag i forskningen och till och med fått visst fäste 
inom traditionellt politisk-historiska fält som diplomati och utrikes
politik. Kallakrigsdiskursen har stått i fokus för kritiska analyser, 
företrädesvis med analyskategorin genus som inkörsport. Analyser av 
språkliga konstruktioner och meningsskapande metaforer och sym
boler får idag avsevärt större utrymme. 

Framställningen i denna bok sluter teoretiskt och metodologiskt 
upp bakom denna senare utveckling på det kallakrigshistoriogra
fiska fältet. Perspektiv och infallsvinklar hämtas i synnerhet från den 
amerikanska forskning i vilken studiet av det kalla krigets föreställ
ningsvärld stått i centrum - studier av kallakrigsvardagen och dess 
trygghetsskapande och rädslor. På ett konkret plan handlar det om 
att analysera kalla krigets vardags- eller populärkulturella texter, dess 
massmediala metaforik, bilder och berättelser, en forskning som 
bara inletts när det gäller svensk kallakrigskultur. Medan neutralite
tens och den nationella säkerhetens realpolitiska dimensioner hittills 
dominerat när det gäller studier av Sverige och kalla kriget, så hand
lar Mannen i mitten snarare om hur begrepp som säkerhet, folkhem 
och neutralitet på en vardaglig nivå laddades med betydelser för att 
skapa trygghet och gemenskap. I sådana sammanhang utgjorde spion
avslöjanden såväl den största faran som det viktigaste redskapet för 
tillrättaläggande, något som jag inledningsvis avläste i historien om 
idyllens infiltratörer på Hotel Svea. 

En grundlig genomgång av de frågor och perspektiv som karak-
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täriserat tidigare forskning är oundviklig för den som söker en dub
belagentur, en plats i mitten mellan två stora forskningssjok som 
inte bara på ett konkret och empiriskt, utan också på ett teoretiskt 
och metodiskt plan har haft ytterst litet med varandra att göra. Stu
diet av kalla kriget och studiet av 19OO-talets kultur är två fält som 
inte på ett enkelt sätt låter sig förenas, men nästa avsnitt handlar om 
mitt eget bud på hur detta kan låta sig göra. Jag vill tydliggöra den 
teoretiska och metodiska ram som omger min undersökning av 
spionberättandet som meningsskapande drama i svensk kallakrigs
kultur. 

Spionavslöjandet som sociodrama 

Den dramatiska spionberättelsen 

Ett berättelseperspektiv är, menar jag, särskilt behjälpligt då man 
avser att undersöka det vardagliga, svenska meningsskapandet kring 
spioner och spionavslöjanden under kalla kriget. Berättelser såväl 
skapar som speglar verkligheten och ger den en riktning. Den kun
skapsteoretiska grunden är vanligen densamma för användande av 
berättelsebegreppet som för diskursbegreppet, nämligen att verklig
heten är språkligt konstruerad. Berättelsen är, liksom diskursen, en 
språklig konstruktion. Den står i samma förhållande till verklighe
ten, på samma gång en del av och något annat än, på samma gång 
uppenbarande och tillrättaläggande, speglande och skapande. Meto
diskt kan båda begreppen därmed sägas höra hemma på det diskurs
analytiska faltet, vilket Marianne Winther J 0rgensen och Louise 
Phillips beskriver som ett fält av många olika typer av studier, som 
alla har det gemensamt att de är sprungna ur den språkliga vänd
ningen och ett grundläggande socialkonstruktionistiskt förhåll
ningssätt med fokus på kommunikation mellan människor. 63 

På detta diskursanalytiska fält måste därefter valet av begrepp 
bero på den fråga som ställs och till vilken eller vilka källor den 
ställs. Specifikt för berättelsen är att den strukturerar tid, det vill säga 
placerar händelser i en kedja av början, mitt och slut. Händelserna i 
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kedjan måste dessutom stå i meningsfulla relationer till varandra. 
Berättelsen vädjar till erfarenhet och syftar till att etablera inte i 
första hand objektiv sanning, utan trovärdighet, meningsfullhet och 
rimlighet. Det är alltså inte i första hand ett skapande av sanning 
eller vad Michel Foucault och andra har kallat sanningseffekter, 
utan ett skapande av mening och koherens. I ett givet sammanhang 
konstruerar berättelsen ett perspektiv som ger betydelse åt världen. 
Därmed är den aldrig - inte ens den fiktiva berättelsen - helt och 
hållet en fantasiprodukt, utan djupt rotad i tid och rum. Den refe
rerar till och kommunicerar det redan kända och alstrar nya bety
delser och ny mening utifrån detta. 

Till sin form är berättelsen beroende av en intrig (plot). "Plot as I 
conceive it", skriver litteraturvetaren Peter Brooks, "is the design and 
intention of narrative, what shapes a story and gives it a certain direc
tion or intent of meaning. "64 Rörelsen från ett tillstånd till ett annat, 
från anslag till slutpoäng, är berättelsens grundläggande riktning. 
Litteraturvetaren Frank Kermode har i sin tur beskrivit denna intri
gens drivande kraft från utgångspunkt till slutpunkt som "a sense of 
an ending". Berättelsens målinriktade karaktär skänker den mer eller 
mindre tydliga drag av förutbestämdhet och nödvändighet. I siktet 
finns den retrospektiva slutpunkt varifrån berättelsen kan betraktas i 
sin helhet. En berättelses början är helt enkelt ett löfte om dess slut.65 

Den dramatiska berättelsen kan ses som en särskild typ av berät
telse, vars mest framträdande drag är att den väcker känslor och 
renodlar moraliska positioner. Det spontana berättandet är alltid 
mer eller mindre dramatiskt, menar dramatikern Mats Ödeen, efter
som det uppstår ur ett behov av att kommunicera något som upplevs 
som konfliktfyllt och oroande. "När världen upphör att vara själv
klar", skriver Ödeen, "krävs att det otänkbara och det upprörande 
blir gestaltat i en form som inte bara gestaltar själva brottet mot det 
vedertagna, utan också ger form åt de känslor som brottet uppväcker 
hos berättaren. Förändringarna föder ångest och ur ångesten föds ett 
behov av att skapa ordning ur kaos."66 

Den dramatiska berättelsen behandlar någon form av djupgå
ende moralisk polarisering eller konflikt, som måste personifieras på 
ett eller annat sätt i form av handlande människor.67 I den drama-
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riska berättelsen står alltså en eller flera aktörer och deras handlingar 
i centrum. Ödeen menar, i likhet med bland andra litteraturteoreti
kern Tzvetan Todorov, att varje sådan berättelse är ett dialektiskt 
resonemang i sokratisk mening. 68 Som grund finns en konflikt mellan 
två eller flera personer som representerar olika värden eller vilje
inriktningar. Dramat är ytterst en uppgörelse mellan tes och antites, 
mellan huvudperson (protagonist) och motståndare (antagonist) där 
det inledningsvis är den senare som är aktiv, men där aktiviteten 
snart överförs på den förre. Upplösningen består av en dramatisk 
klimax som vetter mot en sensmoral eller syntes, en ny stabil situa
tion. 69 I denna förändring är intrigen central. Ju mer framskjuten 
plats intrigen far, desto synligare blir moralen. Såväl moral som omo
ral personifieras på olika sätt i protagonist respektive antagonist.70 

Detta ställs på sin spets i det kalla krigets spionberättelser. Perio
dens moraliska universum kännetecknas av den ständiga kampen 
mellan gott och ont i dess olika skepnader. I min undersökning är 
Spionen i första hand en av det ondas skepnader - den främsta och 
i egenskap av sin osynlighet mest skrämmande skepnaden. Han blir 
den antagonist kring vilken intrigen föds, varefter dramats tyngd
punkt och aktiva pol sedan snabbt förskjuts i riktning mot protago
nisten, som i det svenska 50-talets föreställningsvärld är den lika 
ansiktslösa men ändå resoluta och omisskännliga Detektiven Allmän
heten, den goda gemenskapens förkämpe. Men innan jag återkom
mer till hur man kan läsa spionavslöjandet som drama, behövs en 
ytterligare precisering av den hermeneutiska förståelse av berättelse
begreppet till vilken jag i min undersökning vill knyta an. 

Homo narrans - den berättande människan 

Litteraturvetare, författare och dramatiker har länge talat om berät
telsen och dess form, men idag är berättelsebegreppet inte längre 
deras egendom utan används också inom andra humanistiska och 
samhällsvetenskapliga discipliner. 71 En möjlig förklaring till denna 
berättelsebegreppets expansion under senare år kan man söka i en be
tydligt bredare intellektuell diskussion om det postmoderna, där det 
ofta är förhållningssättet till berättelser som utgör navet. I sin bok The 
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Postmodern Condition, som kom ut i en första engelsk översättning 
1984, menade exempelvis Jean-Frarn;ois Lyotard att det postmoder
na tillståndet kännetecknades just av en misstro mot metaberättelser 
av olika slag, i första hand mot stora teleologiska teoribyggen som 
gav historien ett stort H och en förutbestämd riktning.72 Samtidigt 
implicerar naturligtvis även kritiken och misstron mot metaberät
telser paradoxalt nog oftast just precis en berättelse, som placerar 
"det postmoderna" efter "det moderna''. 

Det ökade intresset för berättelser och meningsstrukturer tycks 
vara såväl en reaktion mot som en viktig del av diverse proklamatio
ner om berättelsens död, berättelsens kris eller historiens död efter 
det kalla krigets slut. Berättelser har nämligen en tendens att få för
nyad aktualitet i samma ögonblick de förklaras döda. Berättelsens 
död - uttryckt i såväl farhåga som befrielse - är i sig ingen ny erfa
renhet, utan ett återkommande tema i det moderna samhället. 
Redan 1936 uttryckte den tyske filosofen Walter Benjamin en oro 
inför informationssamhällets triumf över berättelsesamhället. Infor
mationen, menade Benjamin, lever endast i den stund den är ny 
medan berättelsen aldrig förbrukas. Han tyckte sig se den moderna 
föränderligheten, de många rösterna, det ständigt nya och det fastas 
förflyktigande, en föränderlighet som i samband med det postmoder
na tillståndet ibland har beskrivits med hjälp av metaforen cultural 
flow, ett polyfoniskt flöde som aldrig stannar upp och tar om.73 Man 
kan emellertid se det på ett helt annat sätt, att berättelser inte alls är 
hotade utan att de tvärtom aldrig varit så viktiga som i modernite
tens eller postmodernitetens tidevarv. TV-mediet och kanske i syn
nerhet såpoperan som genre har i olika sammanhang lyfts fram som 
exempel på företeelser i det moderna som spinner vidare på upprep
ning och igenkännande. Det kulturella flödet skulle i detta sam
manhang omfatta såväl strukturer som post-strukturer, såväl stabi
litet, fasthet och kontinuitet som fluktuation och förändring. 74 

Den inomvetenskapliga förståelsen av berättelsebegreppet tar 
emellertid oftast sitt avstamp just i narratologin, en riktning inom 
den strukturalistiska, lingvistiska och textanalytiska traditionen.75 

Men medan strukturalistiska narratologer länge endast intresserade 
sig för strikt formella aspekter av olika typer av berättelser, så har 



SPIONAVSLÖJANDET SOM SOCIODRAMA · 41 

senare kulturteoretiker vidgat detta i en bredare cultural studies
inspirerad riktning. Eller som Peter Brooks uttrycker sitt eget för
hållningssätt och intresse för berättelser: 

Narratology has, of course, properly been conceived as a branch of poet
ics, seeking to delineate the types of narrative, their conventions, and 
the forma! conditions of the meanings they generate; whereas I am more 
concerned with how narratives work on us, as readers, to create models of 
understanding, and with why we need and want such shaping orders.76 

Tonvikten på läsarkontext av den typ Peter Brooks här ger uttryck 
för, har under senare år öppnat för en flervetenskaplig, hermeneu
tiskt orienterad förståelse av berättelsebegreppet. Denna har hämtat 
mycket från den franske filosofen Paul Ricoeurs tankegångar, som 
han utvecklade bland annat i sin magistrala trilogi Time and Narra
tive. 77 Enligt Ricoeur kan berättelsen ses som ett kognitivt schema, 
som bringar reda i oordning och skapar synteser av det heterogena. 
Eftersom mänsklig erfarenhet kännetecknas av tidsmedvetande är 
berättelsen en kulturell grundform för människors förståelse av och 
kommunicerande kring de företeelser som har en tidslig dimen
sion.78 "Or, to put it indifferent terms", skriver Ricoeur, "narrativity 
is the mode of discourse through which the mode of being which we 
call temporality, or temporal being, is brought to language."79 Faktum 
är att just begreppen berättelse och tid ibland har fatt stå i viss analy
tisk motsatsställning till begrepp som diskurs och text, som ansetts 
ha en mer abstrakt och ahistorisk karaktär. Eller som Roland Barthes 
har uttryckt det, lika suddigt som kristallklart: "[Narrative] is simply 
there, like life itself" . 80 Homo narrans, den berättande människan, 
blir ett alternativ till den rationalitetsmodell som kännetecknat väs
terländsk filosofi från Descartes och framåt. 81 

Den kanadensiske filosofen David Carr, som i likhet med Ricoeur 
har argumenterat för det nära sambandet mellan temporalitet, narra
tion och mänsklig kognitiv aktivitet, men som tar ett ännu tydligare 
avstamp i den fenomenologiska traditionen efter Husserl och Heid
egger, menar att just distinktionen mellan berättelse och liv över
huvudtaget är ett vilseledande tankefel. 82 Berättandet är inte i första 
hand en form utan en handling, ett sätt att leva, tolka och förstå. Fokus 
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ligger på livsvärlden, Lebenswelt, ett begrepp jag tidigare introduce
rat i samband med diskussionen om kalla krigets föreställningsvärld. 
Berättelser finns i livsvärlden på den individuella, men i än högre 
grad på den sociala nivån: 

[Stories] are told in being lived and lived in being told. The actions and 
sufferings of life can be viewed as a process of telling ourselves stories, 
listening to those stories, and acting them out or living them through. 
And here I am thinking only of living one's own life, quite apart from 
the social dimension, both cooperative and antagonistic, of our action, 
which is even more obviously intertwined with narration.83 

Något som, utifrån Ricoeurs och Carrs perspektiv, blir direkt omöj
ligt att bedriva utan berättelser är historieskrivning och historie
vetenskap, som ju behandlar meningsfulla förändringar över tid. 
Under senare år har historisk forskning också uppvisat ett brett 
intresse för historiska berättelser, historiografi, historieförmedling 
och historiebruk. 84 En närmast ofrånkomlig referenspunkt i detta 
nyvaknade intresse för historiska berättelser är boken Metahistory 
från 1973 i vilken idehistorikern Hayden White lade fram sin tes att 
när historiker skildrar det förflutna handlar det i första hand alltid 
om att konstruera en intrig varigenom historiska händelser kan bin
das samman på ett meningsfullt sätt. Det historiska verket är en 
språklig framställning vars form är den fiktiva prosaberättelsens. 85 

Filosofen Louis 0. Mink framförde ungefär vid samma tidpunkt en 
liknande tankegång när han hävdade att historiker återger liv genom 
att imitera konst. Liv, menade Mink och det är detta som bland 
andra Ricoeur och Carr senare har vänt sig emot, har ingen början, 
mitt eller slut. Liv levs, till skillnad från berättelser, som återges i efter
hand. 86 

En skillnad mellan å ena sidan Whites och Minks och å andra 
sidan Ricoeurs och Carrs perspektiv är alltså var berättelsen placeras 
i förhållande till tolkningen. För de förra är berättelsen i huvudsak en 
.framställningsform, om ock i allra högsta grad väsentlig och överallt 
förekommande, med vars hjälp en kaotisk verklighet sorteras, kate
goriseras och kommuniceras. Tolkningen görs och först därefter kom
mer berättelsen. Utifrån de senares mer utpräglat hermeneutiska per
spektiv ses berättelsen däremot just som ett kognitivt schema eller 
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tankeform; den går före, eller åtminstone jämsides med, tolkningen. 
Dessa två perspektiv på relationen mellan berättelse och verklighet 
kallas av Lewis P. & Sandra K. Hinchman för svag respektive stark 
berättelsetolkning. 87 Min egen ståndpunkt ligger närmare den senare 
eftersom jag har svårt att tänka mig en tanke eller tolkning ren från 
betydelser och från rumsliga och tidsliga sammanhang och som 
skulle vara en del av detta ursprungliga, mystiska kaos. 88 Dessutom 
lämnar Ricoeurs och Carrs berättelsebegrepp, möjligen i direkt mot
sats till Whites, ett visst svängrum för ett berättande och ibland mot
strävigt subjekt. Litteraturvetaren Lisbeth Larsson konstaterar, apropå 
problematiken kring biografiska berättelser, att det under senare år 
har funnits "en allt starkare tendens att [ ... ] använda narrativitets
teorier för att konfrontera den språkmaterialistiska människosyn som 
varit förhärskande inom de senaste decenniernas (anti)humanistiska 
teori bildning och återinföra människan som ett agerande subjekt". 89 

Larsson själv välkomnar denna tendens och jag med henne. 
Verkligheten är alltså för evigt och alltjämt intrasslad i berättelser, 

men på det analytiska planet blir berättelsebegreppet förvisso oan
vändbart om man låter det förklara och innefatta precis allt. Meto
diskt kan man resonera som narratologen Mieke Bal, som menar att 
narration finns överallt, men det är inte alltid det viktigaste. Narra
tologi kan snarare ses som ett perspektiv på kultur. Alla former av 
mänsklig, kulturell kommunikation och meningsskapande kan sägas 
ha en berättelseaspekt precis som alla former av kulturell kommuni
kation har en semiotisk aspekt. Men inte alla sammanhang lämpar sig 
för en berättelseanalys precis som det inte heller för alla undersök
ningar faller sig naturligt eller relevant med en kultursemiotisk ana
lys framför någon annan typ. Syftet och problemställningen är till 
syvende och sist det viktigaste. 90 

I ett antal mindre, konkreta studier har berättelsebegreppet på 
senare tid också kommit att betraktas mer som ett analysinstrument 
än som en storvulen kunskapsteoretisk position. Man skulle kunna 
säga att det numera inte handlar så mycket om berättelseteorier som 
just berättelseanaryser av vardagens specifika eller små berättelser: att 
plocka fram narrativa strukturer integrerade i nationalekonomisk 
teori, i rättegångsprocedurer, i media, i biologiska evolutionsteorier 
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etcetera, och därigenom belysa dessa fenomen eller diskursiva fält på 
ett nytt sätt. 91 Jag sympatiserar med denna typ av studier och kom
mer fortsättningsvis att ägna energi åt att visa vad det kan tillföra en 
undersökning att studera sociala fenomen och kollektiva identiteter 
som berättelser. Om jag knyter an till den episod som fick inleda 
denna bok: På vilket sätt ordnas och tillrättaläggs historien om det 
som tilldrog sig vid Hotel Svea i Simrishamn? Vilka metaforer och 
symboler används för att skapa mening kring nyheten? Hur berättas 
det "vi" som ska försvara idyllen? 

Ett berättelseperspektiv är särskilt behjälpligt när det gäller just 
frågor om hur skapandet och upprätthållandet av kulturella identi
tetsgemenskaper ser ut. Anledningen till detta, menar exempelvis 
sociologen Margret L. Somers, är att identitet aldrig uteslutande 
kommer ur det självupplevda; såväl på den individuella som på den 
sociala nivån skriver vi alla och ständigt in oss i redan existerande 
berättelser av olika slag. Den narrativa identiteten står i relation till 
tid och rum och är dessutom förankrad i historiskt specifika sociala 
nätverk och praktiker. Somers skisserar en interaktions- eller nät
verksmodell, vari identitetsteoretiska resonemang sålunda kombine
ras med narrativistiska. Detta innebär att historiciteten utmanövrerar 
essentialistisk identitetsteori och karaktärisering ersätter kategorise
ring, något som vittnar om att Somers intresse för kontextualisering 
och ett historiskt perspektiv särskiljer henne från många andra socio
loger.92 

Historikern Richard Slotkin är en annan forskare som tillämpar 
ett berättelseperspektiv på studiet av identitetsgemenskaper. Slotkin 
diskuterar begreppet myt och menar att myten intar strukturen av en 
berättelse snarare än ett diskursivt fält. Det språk med vilket denna 
berättelse läggs fram är dessutom metaforiskt och syntetiskt snarare 
än argumenterande, logiskt och analyserande, vilket gör berättelsen 
kulturellt specifik och på samma gång så vag, generell och "klibbig" 
att människor kan skriva in sina individuella berättelser i den. I sin 
kulturhistoriska trilogi om den amerikanska gränslandsmyten talar 
Slotkin om mytiska ikoner som är meningsbärande begrepp eller sym
boliska förtätningar väsentliga för det kollektiva historiemedvetandet. 
De utgör en slags förflutenhetens krokar att hänga upp kollektiva 
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berättelser på. För en amerikan är sådana samlande, mytiska ikoner 
till exempel Custer's Last Stand, The Alamo och Pearl Harbor. 93 Med 
största sannolikhet kommer även September 11 att bli en sådan, om 
detta inte redan är fallet. Alla innehåller de en mängd underförståd
da föreställningar om ett förflutet scenario och dess betydelse för den 
amerikanska nationella identiteten och den historiska utveckling som 
lett fram till den plats där amerikanen själv befinner sig. 

I centrum för studiet av kollektiva berättelser, myter och myto
logier94 står alltså begrepp som mening, symboler, metaforer, språk, 
kommunikation, tolkning och förståelse. Kollektiva berättelser hand
lar om hur mening och betydelse uppstår i social interaktion, om 
deltagande och medvetande med tonvikten på med - det jag vet, det 
vet jag med andra. På detta sätt lever vi i och med myter, menar 
bland andra historikerna Raphael Samuel och Paul Thompson, vilket 
påminner om Ricoeurs och Carrs resonemang om symbiosen mellan 
temporalitet, liv och berättelse.95 Mytiska berättelser tillrättalägger, 
förklarar och upprätthåller föreställningar om dåtid, nutid och fram
tid, men myt förstås i detta sammanhang inte som något fiktivt, sta
tiskt, ahistoriskt eller som ett falskt medvetande, utan i allra högsta 
grad som något dynamiskt och autentiskt, ett levande kollektivt 
minne som i sig självt är historiskt betingat.96 

I dagens kunskapsteoretiska klimat, trots hermeneutikens åter
komst, är ändå inte begreppet myt särskilt populärt. Dess tonvikt på 
kollektiva identiteter, kulturella gemenskaper och stora berättelser 
skaver mot den betoning på subjekt, skillnad och motstånd som till
hör det rådande vetenskapliga frågeparadigmet. I det sammanhang 
jag studerar skulle man, om man använder Samuels och Thompsons 
mer dynamiska mytbegrepp, kunna tala om en kalla krigets rättfär
digande myt syftande till att skapa ordning ur en kaotisk värld. Jag 
menar, i likhet med många andra forskare inom det kallakrigskultu
rella fältet, att kraften i kalla krigets metaberättelse var stor nog att 
omfatta och förekomma människors individuella berättelser på 
många olika plan.97 Att jag väljer bort begreppen myt och stor be
rättelse handlar därför mindre om en bestämd innebörd än om det 
faktum att de bär med sig ett teoretiskt bagage som fortfarande i hög 
grad associerar till falska medvetanden och dupering av breda mas-
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sor. Såvida det inte är myten eller den stora berättelsen i sig som är 
ens studieobjekt, som hos Samuel och Thompson, där också mytens 
levande karaktär understryks av att det handlar om oral history, kan 
man vara bättre betjänt av ett annat begrepp. 

Istället för att tala om myter, metaberättelser eller stora berättel
ser kan man välja att tala om starka berättelser. En stark berättelse är 
en som slår an hos en grupp individer och som återkommer och åter
upprepas och används som gemensam form för tankar och åsikter. 
Detta säger inget om hur många människor det måste handla om; 
starka berättelser återfinns inom familjer såväl som inom nationer 
eller ännu större sociala eller politiska gemenskaper. Motsatsen, en 
svag berättelse, kan ses som ett bud på en ny stark berättelse som av 
en eller annan anledning inte slår an, ett alternativ som stannar ute i 
kylan. Denna kan vara lika intressant att studera, eftersom den givet
vis säger lika mycket eller mer om gemenskapen genom att ange dess 
gränser och möjligheten att formulera kritik. 98 I min undersökning 
kommer jag emellanåt att lyfta fram sådana svaga berättelser som 
figurerar i mediekonstruktionerna av kalla krigets svenska spionav
slöjanden, även om fokus ligger på de starka. 

Som jag konstaterade i anslutning till forskningsläget i förra 
avsnittet, kan kalla kriget ses som en stark berättelse om och för en 
hel epok - tillräckligt vag, men också tillräckligt specifik - som 
strukturerade människors tänkande och angav tydliga vägval i en 
orolig värld. En liknande inställning till kollektiva berättelsers funk
tion och kraft propageras det för i antologin Memory, Identity, Com
munity. I inledningen skriver Lewis P. och Sandra K. Hinchman: 

The stories that individuals create often strike variations upon a reper
toire of socially available narratives that, in tum, legitimize the com
munity and guarantee its continued existence. [ ... ] People tel1 stories 
because they need to know who they are and how to behave in a world 
that is complex and often dangerous. They want to know whom to trust 
and who is trying to deceive them, why things are done one way and 
not another.99 

Här aktualiseras alltså temat om en hotad värld där det behövs ett 
tydligt artikulerande av tänkbara vägar och värden, vilket för mig 
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tillbaka till detta avsnitts inledande diskussion om den dramatiska 
berättelsens form, intrig och behov av avslut. Spionavslöjanden i 
media kan man, menar jag, läsa som ett hanterande av en tilltrass
lad kallakrigsverklighet på ett vardagligt plan, ett uttryck för beho
vet av att ange tidens och verklighetens färdriktning, ett sätt att 
diagnostisera och behandla krigsrädsla och vidmakthålla tillförsikt 
och nationell gemenskap. I centrum finns grundläggande antagan
den om hur världen är ordnad, hur saker och ting förhöll sig en 
gång, och hur problem och konflikter kommer att lösa sig om bara 
kampen mot Spionen förs vidare - antaganden som speglar en när
mast kausal kedja och en utpräglad "sense of an ending", för att 
använda Kermodes språkbruk. Intrigen binder berättelsens delar 
samman och bidrar med förklaringar som renodlar och begripliggör 
verkligheten. Då man vill undersöka hur social ordning berättas 
och återberättas men samtidigt lämna ett viktigt utrymme för be
rättande subjekt kan begreppet socialt drama eller sociodrama vara 
en behjälpligt. 

Det dramaturgiska samhället 

I vardaglig bemärkelse har drama- och teatermetaforer alltid funge
rat i återberättandet av mänskligt liv. De tycks lämpa sig väl för detta 
ändamål; en händelseutveckling berättas, ett drama iscensätts, roller 
och biroller gestaltas, rekvisita skapar stämning och dekorer bildar 
bakgrund. Också i vetenskapliga sammanhang har dramaanalogin, i 
likhet med andra flitigt använda analogier som till exempel spel, lek 
och text, tillfört extra dimensioner till förståelsen av mänsklig social 
och kulturell interaktion. Man skulle kunna säga att tillförseln består 
i betydelser som tillkommer då man ser något som något, denna 
metaforikens meningsbärande kraft som bland andra Ricoeur och 
Lakoff & Johnson, och i Sverige i synnerhet sociologen Johan Asp
lund, har skrivit om. 100 Det handlar alltså inte i första hand om ett 
mer eller mindre omedvetet användande av ett estetiskt tilltalande 
bildspråk, utan om liknelser eller analogier med en tydlig invävd syste
matik. Många av human- och samhällsvetenskapernas klassiska och 
mest belysande tankegångar är metaforer eller analogier. Exempelvis 
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skrev filosofen Adam Smith om "marknadens osynliga hand" och 
sociologen Emile Durkheim menade att "sociala fakta är ting". 

I en ofta citerad artikel som behandlar vad han kallar "the re
figuration of social thought" talar antropologen Clifford Geertz just 
om vikten av analogier för humanvetenskapligt tänkande. För Geertz 
är det medvetna användandet av analogier ett grundläggande ifråga
sättande av forskarens möjlighet att inta ett "olympiskt" fagelper
spektiv, en moraliskt neutral och ren position i förhållande till såväl 
sitt studieobjekt som sin egen omvärld. Analogier aktualiserar frågor 
kring själva tankens anatomi, det vill säga hur vi tänker kring hur 
vi tänker. Denna reflexivitet i forskningen far nödvändigtvis bäring 
på vilken typ av frågor som forskaren ställer till sin omvärld eller, i 
historikerns fall, det förflutna. Det handlar inte längre så mycket om 
att etablera exakt vad kunskap är som att djupare reflektera över vad 
det är vi vill veta och hur vi ställer våra frågor, något som i grunden 
beror på att man inte längre i första hand söker etablera kopplingen 
mellan, som Geertz målande uttrycker det, "planeter och omlopps
banor" utan mellan "krysantemum och svärd". Sociala händelser och 
institutioner har inte på något sätt upphört att vara inflätade i 
mönster av orsak och verkan, skriver Geertz, men det verkar förhålla 
sig så, att vägen till förståelse för vad vi egentligen är ute efter att slå 
fast när vi ställer våra forskningsfrågor leder oss mindre i riktningen 
mot att stipulera och mäta samhälleliga maktrelationer än mot att 
upptäcka, belysa och inspektera dessas uttryck. 101 

Jag ansluter mig till det sätt att tänka som Geertz här ger uttryck 
för och det är i linje med detta jag har format mina frågor. Pro
blemställningen är här inte formulerad utifrån ett intresse för den 
makt som innehas av fysiska institutioner och aktörer, utan istället 
ett intresse för starka och svaga berättelsepositioner inom ramen för 
ett bredare kulturellt meningsskapande. Jag är alltså inte i första 
hand ute efter att positionsbestämma och väga samhälleliga makt
förhållanden i vågskålar, utan att undersöka kollektiva berättelser 
och deras uttryck samt att se hur de förändras över tid. 

I denna tolkande, semiotiska, eller kulturella vändning spelar me
taforer och analogier, som till exempel det dramaturgiska samhället, 
en viktig roll. Metaforer är metamorfa; de är transformativa eftersom 
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det är just genom en fusion av två betydelser som en tredje upp
står. 102 Men precis av denna anledning bör man också som forskare 
välja sina grundläggande metaforer eller analogier med särskild akt
samhet. 

Många redogörelser för den inriktning som brukar kallas drama
turgisk sociologi (dramaturgical sociology) börjar med litteraturteore
tikern Kenneth Burke. I en serie böcker under 1930- och 4O-talen, 
däribland Permanence and Change (1935), A Grammar of Motives 
(1945) ochA Rhetoric ofMotives (1950), utvecklade Burke sin drama
tism-teori, enligt vilken social interaktion inte är en process i största 
allmänhet utan ett kollektivt, dramatiskt uttryck. I en vidareutveck
ling av Burkes tankegångar menade sociologen Hugh D . Duncan att 
social ordning alltid är resultatet av en kamp om auktoritet och hie
rarki, och att denna kamp tar formen av ett drama, som i sin tur kan 
vara antingen komiskt eller tragiskt i aristotelisk mening. Dramat 
utspelas alltså på ett symboliskt och offentligt plan, varpå samhällets 
medborgare aktivt identifierar sig med hjältarna och buar åt skurkar
na.103 

Den som idag vanligen förknippas med dramaturgisk sociologi är 
sociologen Erving Goffman. Hans epokgörande bok The Presenta
tion of Self in Everyday Lift kom ut redan 1959.104 I denna fördju
pade han sig i något man kan kalla impression management, nämligen 
hur individen iscensätter sig själv, "klär ut sig" till sig själv eller" spelar" 
sig själv i olika sociala sammanhang. Men med The Presentation ofSelf 
in Everyday Lift tycks ändå förståelsen av det dramaturgiska samhället 
ha svängt av en aning från den väg som angetts av Burke och Duncan. 
Problemet är, vilket också Geertz pekar på, att social interaktion 
under Goffmans penna blir mer spel än drama, mer strategiska masker 
än levda karaktärer, mer oäkta än äkta identitet. Själv är Goffman 
ganska tydlig med att han inte tänker sig dramaanalogin som något 
annat än en byggnadsställning som ska tas bort när poängen är 
gjord.105 

Mot Goffmans användande av dramaanalogin kan man då ställa 
ett som inte bara pekar ut skådespeleri och masker, utan autentiska 
identiteter. 106 Ett sådant perspektiv - som speglas i uttrycket "making, 
not faking" 107 - tillskrivs i första hand den brittiske socialantropolo-
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gen Victor Turner, som med socialt drama menar den berättelse
struktur som en spännings- eller konfliktsituation inom en social 
eller kulturell gemenskap följer: 

Although it might be argued that the social drama is a "story'' in Hay
den White's sense, in that it has discernible inaugural, transitional, and 
terminal motifs, cultural markers that it hasa beginning, a middle, and 
an end, my observations convince me that it is, indeed, a spontaneous 
unit of social process and a fact of everyone's experience in every human 
society. [ ... ] Social dramas occur within groups bounded by shared values 
and interests of persons and having a real or alleged common history. Their 
main actors are persons for whom the group which constitutes the field of 
dramatic action hasa high value priority.108 

Det handlar alltså även här, som hos Duncan, om två eller flera bud 
eller principer som står mot varandra i en gemensam strävan mot 
social ordning. Stora likheter finns också med den dialektik i det 
dramatiska berättandet som Mats Ödeen talar om, även om dialek
tiken här är överflyttad från en individuell till en social eller samhäl
lelig nivå, vilket naturligtvis får vissa konsekvenser. 

Dramat, menar Turner, har berättelsens struktur med början, 
mitt och slut även om han själv urskiljer fyra faser. Det inleds med 
en konflikt (breach) till följd av ett brott mot den vardagliga, frid
fulla ordningen eller ett offentligt överskridande av en sammanhål
lande norm. Konflikten som hotar den kollektiva gemenskapen 
leder till en kris (crisis), som medför ett uppbåd av konsensusmeka
nismer syftande till att läka de sår som uppstått (redress) . Därefter 
följer en lösning av situationen, ett återställande av ordning, som kan 
innebära att konfliktens parter antingen återförenas eller enas om att 
vara oense (reconciliationlreintegration eller schism). 109 

Det sociala dramat förekommer på alla samhälleliga nivåer från 
stadig till familjenivå, menar Turner. I och genom dramat konstrue
ras den kollektiva identiteten; det tar formen av vad Geertz kallat en 
grupps metasociala kommentar, det vill säga "a story they tell them
selves about themselves" .11° I denna process finns inslag av referen
ser till ett gemensamt förflutet och här anges det också tydligt var 
makt och mening är lokaliserade. Begreppet socialt drama plockar 
alltså fram det narrativa och genuint rituella elementet i kollektiv 
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krishantering. En ritual är i Turners begreppsvärld inte i första hand 
en retorisk struktur dikterad uppifrån och inte heller i första hand 
ett spel eller en lek, utan en genomlevd, autentisk förändringspro
cess. 111 I det sociala dramat skriver människor in sig själva, engage
rar sig, och det är just deras vilja och benägenhet att bli aktörer som 
studiet av sociala dramer i T urners tappning lyfter fram. 

Ur denna diskussion kan alltså två olika och möjligen inte alltid 
helt förenliga sätt att närma sig sociala dramer eller sociodramer 
urskiljas, ett som fokuserar på ritual och ett som fokuserar på retorik. 
Det senare förhållningssättet kan lämpa sig för studiet av "självets 
iscensättande", vilket på en kollektiv nivå ofta handlar om någon 
form av institutionaliserad (stats)makt. Retorik behöver förvisso inte 
alls förutsätta ett monolitiskt förhållande från centrum mot periferi. 
Snarare har senare teoribildning just betonat retorikens kommuni
kativa, meningsbyggande funktioner och syftet att etablera trovär
dighet istället för att betrakta den enbart som en fråga om form, stil 
och övertalningsteknik. I boken Negara analyserar Geertz själv till 
exempel 1800-talets balinesiska "teaterstat" och dess sociala drama
turgi utifrån det semiotiskt orienterade kulturbegrepp han utvecklat 
i sin klassiska The Interpretation of Cultures, där stor vikt lades vid 
teckens och symbolers meningsskapande och kommunikativa funk
tioner. 11 2 Geertz menar att i teaterstaten Negara var kungens faktiska 
makt helt och hållet avhängig hans förmåga att dramatisera den, vil
ket ägde rum i en mängd olika offentliga ceremonier och ritualer. 11 3 

Ett ritualteoretiskt och, om man så vill, icke berättelsedeterminis
tiskt angreppssätt har jag emellertid här låtit representeras av i första 
hand Victor Turners sociala drama. Det indikerar mer autentisk be
rättelse än spelad teater. Det sociala dramat, eller det jag hädanefter 
väljer att kalla sociodramat är enligt denna definition inte något som 
i första hand konstrueras strategiskt eller iakttas, utan något som levs, 
som är en del av livsvärlden. Det påkallar gemenskap, markerar utan
förskap och utgör därmed en arena för samhällelig hantering av 
identitetskonflikter. Sociodramat pekar ut handlingsvägar som inte 
är till fullo förutbestämda utan helt avhängiga människors vilja att 
inta positioner, det vill säga att bli karaktärer i dramat. Det handlar 
alltså inte i första hand om ett maktcentrum eller institutionaliserad 
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auktoritet - i 1800-talets balinesiska teaterstat "kungen'' - som drama
tiserar sig självt inför "folket" och där det senares reaktion är implicit 
i analysen, utan istället om ett socialt interaktivt fält inom berättelsen. 

Just begreppet ritual kan naturligtvis, beroende på hur det defini
eras, användas eller förkastas i studier av båda slagen. Att jag väljer bort 
begreppet beror mest på att jag menar att det skaver mot det fält jag 
undersöker och det material jag i första hand arbetar med, nämligen 
moderna massmedier. I nästa avsnitt, som konkretiserar denna teo
retiska diskussion ytterligare, far jag anledning att närmare diskutera 
det mediala fältet eftersom min studie skiljer sig från Turners, som 
handlar om samhällen rumsligt och ofta även tidsligt långt ifrån det 
senmoderna, industrialiserade massamhället. I övrigt menar jag att 
ett avslöjande av en landsförrädare i ett svenskt kallakrigssamman
hang kan ses som ett sociodrama. Spionavslöjandet utlöser en kol
lektiv kris, som omgående utsätts för en offentlig behandling i syfte 
att åter etablera ordningen, ungefär enligt den struktur Turner talar 
om. Det är en samhällelig renings- och läkningsprocess vari Spionen 
far rollen som Den syndande avvikaren som offras för den kollektiva 
tryggheten och den svenska, nationella gemenskapens varaktighet i 
en orolig tid av kallt krig. I utpekandet av dramats antagonist skapas 
i första hand ett kollektivt "vi" vars medlemmar aldrig skulle förfalla 
till landsförräderi, trolöshet och en upplevelse av brist på mening och 
tillhörighet. 

Det massmediala spionavslöjandet är på samma gång en plats för 
många berättare. Det är ett fält på vilket ett antal personer far möj
lighet att inta positioner inom ramen för det övergripande dramat 
och därmed också ibland ändra riktning eller åtminstone inriktning 
på detta drama. Inte bara Spionen själv, utan även andra positioner 
som till exempel Spionpolisen, Åklagaren, Medlöparen, eller, som vi 
skall se, Detektiven Allmänheten, kan frambringa olika bud på socio
dramats utformning och inkapsla moral genom sina platser i intrigen 
som helhet. Dessa bud kan växa till starka berättelser eller förbli svaga, 
men viktigt att påpeka är dock att det här handlar om just berättelse
positioner och inte aktörer utanför berättelsen. 
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Brottsnyheten som sociodrama 

Sociologen David Chaney menar, i likhet med T urner, Geertz, 
Goffman och andra som sysslat med dramaturgisk sociologi, att just 
dramametaforer kan hjälpa oss att förstå vissa förutsättningar för 
mänsklig interaktion, men det specifika med Chaney är att han 
undersöker just moderna massmedier. Att förstå omvärlden i termer 
av till exempel en arena (stage), en publik (audience), och ett fram
trädande eller en föreställning (performance) är inte bara belysande 
ur ett rent presentationsperspektiv, menar Chaney, utan det är så vi 
uppfattar och berättar vår omvärld. Förändringar i dramaturgin är 
förändringar i vår bild av det kollektiva och det är därför också så, 
att dramat inte bara speglar utan samtidigt konstruerar verklig
heten. I synnerhet 1900-talets massmedier har förstärkt ideer och 
föreställningar om politiken som teater eller skådespel. Politiken 
inte bara framställs som, utan blir ett drama i vilket politiker och 
andra figurer framträder eller framställs och spelar roller i offentlig
heten.114 

Den journalistiska nyheten är, precis som såpoperan, en genre i 
vilken upprepningar och mönster framstår tydligt och under de 
senaste två decennierna har det funnits en riktning inom den inter
nationella medieforskningen som propagerar för en läsning av nyhe
ter just som berättelser. S. Elizabeth Bird och Robert Dardenne be
skriver detta narratologiska perspektiv på följande sätt: 

The news as narrative approach does not deny that news informs; of 
course readers learn from the news. However, much of what they learn 
may have little to do with the "facts", "names" and "figures" that jour
nalists try to present so accurately. These details - both significant and 
insignificant - all contribute to the larger symbolic system of news. 115 

I denna större symboliska helhet skall nya delar, nya fakta, detaljer 
och händelser inordnas. Nyhetsläsaren bjuds in i en värld av arke
typiska historier, som den svenske litteratur- och pressvetaren Claes
Göran Holmberg har uttryckt det. Detta betraktelsesätt innebär att 
verkligheten i en berättad sekvens inte ligger i en naturlig kedja av 
händelser utan i den logik och den struktur enligt vilken den är 
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exponerad. Att säga att nyhetsberättandet är ett sådant narrativt 
system är alltså att lägga den analytiska tonvikten på hur handlingar 
och händelser presenteras genom flera lager av kulturella filter som 
innehåller den aktuella kulturella gemenskapens grundläggande nor
mer. 116 

Nu börjar vi alltså närma oss spionavslöjandet som meningsbyg
gande berättande, eftersom detta informationssystem inbäddat i be
rättande i synnerhet gäller den moderna kriminaijournalistiken, som 
i betydligt högre grad handlar om att återupprepa tidlösa ledmotiv 
och teman än att bistå med användbar samhällsinformation. Igen
kännande och upprepning är centralt, men i brottsjournalistiken 
finns också en tydlig guidande och fostrande funktion och de sam
hälleliga normerna framstår tydligt. Den svenska medieforskaren 
Ester Pollack, som har studerat relationen mellan medier och brott 
och hur medier skriver om brott, menar att det mediala brottsberät
tandet i högsta grad kan ses som en arena för kulturella identitets
konflikter. Framför allt anger det hur samhället vid en given historisk 
tidpunkt ser på avvikande beteende. Rätt och fel pekas ut; hjältar 
och skurkar identifieras. Den specifika brottsberättelsens funktion är 
att orientera läsarna och hjälpa dem att lösa betydligt större och mer 
allmänna moraliska dilemman. 117 

Med det moraliska medieberättandet av brott och straff som 
övergripande perspektiv finns det en del medieforskare som har vänt 
sig till Turners begrepp socialt drama eller sociodrama. Några brotts
händelser har visat sig mer lämpliga än andra för en dramaanalys. 
Watergateaffären i USA i början av 1970-talet har av flera forskare, 
däribland Turner själv, tagits upp som ett exempel på ett massivt so
cialt drama. Anledningen till detta är onekligen inte bara den mass
mediala uppmärksamhet som affären fick, utan också det faktum att 
medierna spelade en central roll och att ett par journalister - främst 
Bob Woodward och Carl Bernstein från tidningen Washington Post 
trädde fram som i allra högsta grad aktiva nyhetskreatörer. Watergate 
blev en av de första riktigt stora mediehändelserna i det att händelse
förloppet utspelades i realtid i medieoffentligheten. Dramat skapade 
sina speciella symboliska typer eller personligheter, sina hjältar och 
skurkar, sina förrädare, martyrer, helgon och syndabockar som alla 
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blev framträdande gestalter i offentligheten. Ordningen återställdes 
till slut med hjälp av iscensatta offentliga förhör där presidenten "off
rades" i det nödvändiga återställandet av samhällelig ordning. 11 8 

En amerikansk sociolog, Robin Erica Wagner-Pacifici, har gjort 
en närstudie av ett annat massmedialt socialt drama. I hennes fall 
rör det sig om den vänsterradikala terroristorganisationen Röda bri
gadernas kidnappning av den italienske politikern och före detta 
premiärministern Aldo Moro i Italien 1978. 119 Röda brigaderna, 
Aldo Moro själv, regeringen, Moros eget parti kristdemokraterna, 
den italienska pressen - alla var de aktörer i ett socialt drama, menar 
Wagner-Pacifici och det som är spännande med hennes analys är att 
hon tar upp den centrala frågan om hur olika berättelser förhåller sig 
till det sociala dramats struktur. Somliga berättelser marginaliseras 
direkt då de inte alls passar in i den övergripande struktur som dra
mat anger; somliga karaktärers eller berättelsepositioners intrig "vin
ner" över andras. Med den terminologi som introducerats tidigare 
kan man alltså beskriva detta som starka respektive svaga berättelser. 
Wagner-Pacificis undersökning visar även i övrigt tydligt hur kid
nappningen och till slut mordet på Aldo Moro erbjuder en utmärkt 
ingång till en diskussion om dramaturgiskt iscensättande av social 
interaktion i det moderna samhället. I sin studie gör hon anspråk på 
så mycket mer än en historia om hur medier, politiker och andra 
skrev om eller framställde kidnappningen. För min undersökning 
om svenska spionavslöjanden är "the Moro morality play" intressant 
eftersom den är inget mindre än en studie i "sociala krisers epistemo
logi". Inte heller jag är endast ute efter att beskriva hur spionfram
ställningarna ser ut, utan istället hur de genom att inta strukturen av 
en berättelse om samhälleligt gott och ont bidrar till att producera 
"social ordning". 120 

Internationella händelser som Watergate och kidnappningen av 
Aldo Moro är inte de enda exemplen på offentliga sociodramer. Ett 
svenskt sådant är den händelse som i Sverige faktiskt allmänt fort
farande går just under benämningen "Norrmalmstorgsdramat" eller 
"Rånardramat". Också detta drama från augusti 1973 utspelades live 
i nyhetssändningar i radio och TV. Sociologen Gert Nilson har läst 
det som en tragedi i aristotelisk mening. Rånardramat är, menar 
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Nilson, "ett drama om hierarki, om olydnad mot de realiserade ord
ningsprinciperna och om offer och försoning": 

Rånardramat är ett drama om makt och avmakt, om rikedom och fat
tigdom, om överordnade och underordnade: POLISEN - PALME -
KREDITBANKEN kontra RÅNAREN - OLOFSSON - GISSLAN 
och mellan POLISEN - PALME - KREDITBANKEN. När RÅNA
REN tar GISSLAN och kräver pengar och bil bryter han mot den rea
liserade ordningens privilegiefördelning, men han känner föga skuld 
inför denna sin olydnad. Genom att vi bestraffar och offrar RÅNA
REN, OLOFSSON och GISSLAN, sonar de ställföreträdande vår olyd
nad och skuld; vi renas från skräck, oro och skuld. RÅNAREN och 
OLOFSSON är dramats syndabockar, som vi tillskriver oordningen 
och som POLISEN är beredd att offra, och GISSLAN är dramats goda 
martyrer. 121 

Dessa exempel på stora offentliga, massmediala, sociala dramer från 
1970-talet - Norrmalmstorgsdramat, kidnappningen av Aldo Moro 
samt Watergateaffären - har det gemensamt att de utspelade sig 
under korta och intensiva tidsperioder, i det första fallet under något 
dygn, i det andra knappt två månader och i det tredje något längre, 
då det offentliga hanterandet krävde all kraft och utrymme i medi
erna. En forskare som har en längre tidsperiod och som arbetar på 
ett lite annorlunda sätt, men som fortfarande laborerar med begrep
pet socialt drama är amerikanskan Virginia Carmichael. Hon har 
fördjupat sig i det amerikanska berättandet och återberättandet av 
avrättandet av paret Julius och Ethel Rosenberg 1953, vilka dömdes 
till döden för grovt spioneri för Sovjetunionens räkning. Fallet Rosen
berg har, menar Carmichael, i amerikanskt kultur- och samhällsliv 
blivit en central kulturell berättelse, till spränggränsen ideologiskt 
laddad ungefär på det sätt som Richard Slotkin beskriver sina "my
tiska ikoner". "The Rosenberg Story" är, enligt Carmichael, en ännu 
oavslutad och levande kamp om tolkningsföreträde, vilket syns i 
återberättande och omförhandlande i ständigt nya filmer, romaner, 
biografier, dokumentärer och bildkonst. Inte minst hennes egen bok 
är ju en del av detta återberättande. 122 

Analyserna av dessa fyra brottshändelser visar att begreppet socialt 
drama eller sociodrama erbjuder en analytisk ram för studiet av of-
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fentlig krishantering. Watergateaffären har lyfts fram och studerats 
av bland andra Victor Turner själv, Gert Nilsons analys av Norr
malmstorgsdramat ger en inblick i den svenska mediedramaturgin, 
Wagner-Pacifici diskuterar kampen mellan starka och svaga berät
telsepositioner inom ramen för kidnappningen av Aldo Moro, och 
slutligen visar Carmichael hur begreppet socialt drama kan tilläm
pas i en undersökning av just ett spionavslöjande inom ramen för 
det kalla krigets föreställningsvärld. Med inspiration från nämnda 
studier menar jag sålunda att just det sammanhang jag studerar, 
spionavslöjandet i svensk kallakrigskultur, lämpar sig väldigt väl för 
en dramaanalys. Ett avslöjande av en landsförrädare är en nationell 
kris, inte bara en utrikes-, inrikes- och försvarspolitisk utan kanske i 
första hand en kulturell och social kris, efter vilken den kollektiva 
ordningen måste återställas på ett acceptabelt sätt. Exakt hur detta 
sker, det vill säga vad som är en acceptabel lösning på krisen och 
exakt vilka värden som tillskrivs hjältar och skurkar, är dock inte till 
fullo på förhand givet, vilket kommer att tydliggöras bland annat i 
konkreta närläsningar av mediekonstruktionerna Hilding "marin
spionen" Andersson och Fritjof Enbom, där starka och svaga bud på 
dramats utformning utkristalliseras, och slutligen på liknande sätt i 
fallet Stig Wennerström som är denna boks narrativa slutpunkt och 
dramats upplösning. 

Det var emellertid inte någon slump att boken inleddes med ett 
betydligt mindre känt spiondrama än Andersson, Enbom och Wen
nerström. I Aftonbladets historia om infiltratörerna i den österlenska 
sommaridyllen blir läsaren presenterad för ett händelseförlopp, som 
i all sin korthet har klara dramaturgiska drag och ett bildrikt och 
känsloladdat språk. Från en tillbakablickande slutpunkt där ordning 
återställts och de svenska säkerhetspoliserna i "den neutrala Volvon" 
har oskadliggjort de sovjetiska spionerna i "den CD-märkta Merce
desen" återberättas ett drama som utspelat sig en junieftermiddag 
1963 utanför Hotel Svea i Simrishamn. Hjältarna och skurkarna är 
synliggjorda till och med i bokstavlig mening med på bilden infällda 
skyltar. 123 

I detta skede finns det anledning att tillföra ännu en dimension 
till denna bortglömda nyhetshändelse, nämligen den journalistiska 
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självreflektionen, det vill säga Aftonbladets framlyftande av den egna 
rollen i det mediala spektaklet. När tidningen en dryg vecka senare, 
i ljuset av Wennerströmavslöjandet, åter far tillfälle att hänvisa till 
händelserna på Österlen, skriver tidningen in sig själv som aktör och 
denna gång i Wennerströmdramat. För kanske var militärövning
arna på Ravlunda pansarskjutfält helt enkelt en fälla gillrad av säker
hetspolisen i syfte att samla bevismaterial mot Stig Wennerström? 
Och var det då inte i själva verket Aftonbladets gedigna detektivarbete 
i den skånska myllan som påskyndade gripandet av storspionen?124 

Det som en gång varit en fjäder, en lustig anekdot om vad som hände 
efter en oskyldig dansannons i lokaltidningen, blev en höna av av
sevärt större tyngd. Kanske var det rent av så, menade Aftonbladet, 
att just det egna reporterteamet spelade en icke oväsentlig roll i det 
storpolitiska drama som nu utspelade sig, att själva avslöjandet av 
katt-och-råtta-leken utanför Hotel Svea "tvingade de svenska spion
cheferna till en snabbaktion". 125 

Lägga pussel 
Kunskapande historia 

Pusselläggandet var i den svenska 50-talskulturen en välkänd metafor 
för spioners verksamhet. "Spionen lägger pussel" löd en känd appell 
som kunde läsas på civilförsvarsaffischer i samband med den så kal
lade tystnadskampanjen under andra världskriget. En kulturhistori
ker lägger också pussel, även om ingen kan befria henne eller honom 
från ansvaret att ha sett och lagt saker samman, tolkat och värderat 
innebörder - ja, faktiskt att själv i förstone ha sågat pusslet. Som 
många andra utgår jag ifrån att allt är tolkning och att den bild som 
till slut framträder i den historia vi skriver aldrig helt och hållet är en 
överraskning. Eller som VictorTurner uttrycker det, då han beskriver 
sociodramat: 

Social dramas and social enterprises - as well as other kinds of processual 
units - represent sequences of social events, which, seen retrospectively 
by an observer, can be shown to have structure. 126 
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2. Civilförsvarsaffisch 

från andra världs

kriget. 
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Det är alltså i första hand i den tillbakablickande observationen som 
berättelsens struktur framträder. Här ska pusslets bild eller berättel
sens struktur komma att placera Spionen i korsdraget mellan två 
trygghets berättelser i svensk kallakrigskultur mellan 1945 och 1965. 
Viktigt är emellertid att reflektion alltid medföljer tolkningen, så att 
den senare inte tillåts släta över utan tvärtom lyfter fram, belyser och 
väger motsättningar och problem. 127 Öppenheten att på vägen kunna 
testa helt andra infallsvinklar har varit helt central för mig, vilket har 
inneburit att även om jag tidigt i arbetsprocessen formulerade det 
övergripande syftet att försöka blottlägga viktiga aspekter av kalla 
krigets vardagliga meningsskapande, så var undersökningens opera
tionalisering, dess specifika problemställning och analysinstrument, 
betydligt senare val. Fokus på Spionen som kulturell gestalt och att 
se spionavslöjandet som sociodrama var just sådana val, som växte 
fram ur intresset för och i mötet med spåren av SO-talet, en vid
sträckt läsning av tidningar och tidskrifter, romaner och filmer. Men 
boken är för den skull inte ateoretisk eller antiteoretisk. Jag valde 
bort möjligheten att luta mig mot ett på förhand givet teoretiskt ras
ter, men har i gengäld försökt låta arbetet genomsyras av ett teore
tiskt frågande genom att ständigt för mig själv föreslå andra sätt att 
se. Det du läser här, spionavslöjandet som sociodrama i svensk kalla
krigskultur, är den bild som slutligen framträdde, det som blev resul
tatet av min dubbelagentur mellan empirisk och teoretisk reflektion, 
mitt kunskapande, min tolkning. 
· Empiri är alltså redan teori. Att som forskare benämna något 

empiri och att tala om det man arbetar med i termer av ett källmate
rial är att redan ha klassificerat och kategoriserat, att ha skänkt en 
form. Medan kulturhistoriker som ägnat sig åt äldre tid av förklarliga 
skäl i första hand har arbetat med andra typer av historiskt material, 
är medier eller massmedier i det närmaste ofrånkomligt för den som 
ägnar sig åt 1900-talet. Mitt material står alltså att finna inom 1950-
och 60-talens medieoffentlighet och min framställning anknyter till 
det forskningsfält som lägger tonvikt vid det ömsesidiga, symbio
tiska förhållandet mellan medier och kultur, det vill säga att medier 
såväl speglar som skapar sin samtid. Det handlar följaktligen inte om 
presshistoria i vanlig mening. Jag hänvisar i detta sammanhang till 
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socialantropologen Ulf Hannerz, som har kallat medier för "kultu
rens kommunikationsteknologier". Det är med hjälp av medier som 
människor producerar och sprider budskap. Medier möjliggör och 
konstruerar tolkningsgemenskaper, eller det sociologen Benedict 
Anderson kallat "föreställda gemenskaper", eftersom de binder sam
man människor som inte vistas på samma geografiska plats sam
tidigt.128 

Frågeställningen avgör vad som blir ett relevant källmaterial och 
eftersom jag är ute efter kommunikativa meningsskapanden har jag 
arbetat med såväl texter som bilder. De konkreta bilderna läses på 
samma sätt som texterna, det vill säga som text. 129 Dessutom arbetar 
jag, liksom Hannerz, med ett brett mediebegrepp som inte inskrän
ker sig till det vi vanligen kallar medier, nämligen press, radio och 
TV Om man ser kultur som socialt organiserad mening och medier 
som kulturens kommunikatiönsteknologier, så ryms oändligt 
mycket mer inom denna sfär. Hannerz själv tar upp exempel som 
brev, telefonsamtal, film, reklam och internet. 130 

De utsågade bitar som kommer att utgöra denna boks pussel är 
texter och bilder av Spionen som publicerats i en rad olika samman
hang eftersom spiondramat medialiseras på en mängd olika områ
den i samhället. Som avslutningen i föregående avsnitt gav vid han
den ligger en tyngdpunkt på det kriminaljournalistiska nyhetsberät
tandet, men tre andra typer av källmaterial är civilforsvarsupplysning, 
veckopress och spionromaner och -filmer. Gemensamt för dessa mate
rialtyper eller genrer är deras genomslagskraft och spridning i det 
svenska samhället vid denna tid, men också deras formelartade struk
tur med betoning på upprepning av tidlösa problemställningar kring 
gott och ont. De är också i hög grad medierade texter genom vilka, 
sedda var för sig men i synnerhet sedda tillsammans, man kan iden
tifiera bredare kulturella föreställningar om krigshot och fredlig 
idyll, om Sverige och svenskheten. I analysen ligger tonvikten i högre 
grad på kvalitativ än kvantitativ representativitet, vilket betyder att 
tolkningar av särskilt utvalda exempel står i förgrunden. 

I sin studie av Rosenbergsrättegångens plats i amerikanskt historie
medvetande gör Virginia Carmichael en helhetstolkning av SO-talets 
USA genom studier av vad hon beskriver som olika kulturella fält 
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vilka kompletterar och stödjer, men samtidigt också komplicerar 
och motsäger varandra. 131 Det är själva de symboliska kopplingarna 
eller tangeringspunkterna mellan dessa fält, exempelvis den eventu
ella gemensamma metaforiken, som Carmichael studerar. På lik
nande sätt menar jag att Spionen kan ses som en centralfigur i en 
mängd sammanflätade vardagliga kontexter i kalla krigets svenska, 
mediala kulturklimat - kontexter som inte har några enkla kopp
lingar till varandra, men som ingalunda är fullt autonoma. Resulta
tet såväl som utgångspunkten när det gäller detta sätt att arbeta blir 
över lag en tonvikt på samstämmighet och närvaro snarare än av
vikelser och frånvaro, men som framhållits tidigare menar jag att 
även inom samstämmigheten - och till och med som förutsättning 
för samstämmigheten - finns avvikelser och bud på nya berättelser. 

Dramats iscensättning 

I avsnittet om tidigare forskning framhölls att ett av syftena med 
min studie är att skapa ett område mellan två forskningsfält som 
tidigare haft ytterst lite med varandra att göra, nämligen politisk
historiska studier av det kalla kriget och hermeneutiskt orienterade 
kulturstudier med fokus på meningsskapande och på sambandet 
mellan liv och berättelse. Det är i detta sammanhang, för att intro
ducera ett nytt sätt att betrakta det långa 50-talet, som jag för in 
begreppet drama. Syftet är varken att bygga en fullständig teori eller 
att bevisa ett avgränsat spiondramas existens. Istället vill jag med 
hjälp av detta begrepp föreslå vissa kopplingar och argumentera för 
deras rimlighet i en strävan att bidra till en större förståelse för kalla 
krigets föreställningsvärld. Bokens upplägg ska inte förväxlas med 
studieobjektet, det långa 50-talets spionberättelser, men det ska inte 
heller ses enbart som en ambition att nå en estetiskt tilltalande fram
ställningsform. I främsta rummet handlar det om att synliggöra mitt 
eget pusselläggande, mitt sätt att liksom Virginia Carmichael "inrama 
historien". Men det handlar också om att lyfta fram och betona 
metaforer och analogier - här till exempel pussel, prisma och drama 
- och deras meningsskapande funktion i mänskliga tankemönster, 
som diskuterades i avsnittet om det dramaturgiska samhället. Inte 
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ens forskaren står utanför dessa mönster utan befinner sig ständigt 
mitt i, men i enlighet med ett tolkningsorienterat hermeneutiskt 
perspektiv kan detta ses som en nödvändig utgångspunkt istället för 
ett besvärligt hinder på vägen mot vetenskaplighet. I denna bemär
kelse kan man säga att berättelsens eller narrationens återkomst i 
historievetenskapen är en del av det som bland andra Frederic Jame
son har talat om i termer av "crisis of representation", det vill säga ett 
grundläggande ifrågasättande av 

[ ... ] an essentially realistic epistemology, which conceives of represen
tation as the production, for subjectivity, of an objectivity that lies out
side it [and] projects a mirror theory ofknowledge and art, whose funda
mental evaluative categories are those of adequacy, accuracy, and Truth 
itsel( 132 

Detta påminner om en av Ricoeurs huvudpoänger, nämligen att ve
tenskap, och i synnerhet historievetenskap, inte är en kumulativ 
massa av faktaobjekt för kunskap utan istället berättelser och åter
berättelser om dessa objekt. Jag ansluter mig till denna tankelinje 
och för att ytterligare understryka det har jag valt ett upplägg som 
aktivt tar avstamp i föreställningen om den berättande människan, 
eller här den berättande historikern. 

"Världens mitt i ofärd och välfärd" är rubriken på dramats scen
anvisningar, vilka utgör bokens andra kapitel. Utifrån en diskussion 
om i första hand neutraliteten och folkhemmet som bredare själv
förståelse ges en översiktlig bild av Sverige under det långa 50-talet. 
Därefter tar jag i tre tematiska kapitel upp olika aspekter på spion
dramat i 50-talets tidsanda. Dess protagonist och moraliska intrig 
undersöks i kapitel tre, dess antagonist behandlas i kapitel fyra, och 
dess dekor och biroller tecknas i kapitel fem. Respektive tyngd
punkter i dramat motiverar användandet av olika typer av källmate
rial. Kring de materialtyper jag använder mig av finns redan forsk
ningslägen, som på grund av sin underordnade karaktär är inbakade 
i respektive kapitel. 

I kapitel tre stiftas bekantskap med den så kallade Detektiven All
mänheten som är spiondramats hjälte och protagonist och tillika 
intrigens drivande kraft. I centrum står ett antal upplysnings- och 
informationsskrifter publicerade i första hand av olika civilförsvars-
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organisationer. Dessa skrifter hade stor spridning i svenska hem och 
på arbetsplatser under hela 50-talet, men i synnerhet mellan åren 
1950 och 1954, vilket var resultatet av att Centralkommitten Folk 
och Försvar (CFF) under dessa år ägnade särskild uppmärksamhet åt 
hotet från vad man benämnde "den femte kolonnen". I detta förhål
landevis enhetliga och välavgränsade material är det offentliga dra
mat om kaos och ordning, hot och idyll, som allra tydligast. Här 
finns en tung, meningsskapande metaforik, skarpt utmejslade roller 
och en effektiv iscensättning. 

Om Spionen själv - antagonisten - är ganska ansiktslös i kapitel 
tre, så blir han desto tydligare i det fjärde kapitlet, som tar upp före
trädesvis dagspressens framställningar av det tidiga svenska 50-talets 
två stora spionavslöjanden, nämligen Hilding "marinspionen" An
dersson, dömd till livstids straffarbete för grovt spioneri på hösten 
1951, och Fritjof Enbom, som fick samma dom i juli 1952. Anders
son och Enbom blir i samtidens kriminaljournalistik två diametralt 
motsatta ansikten i en spiontypologi med närmast oändliga varia
tioner. Kallakrigs- och landsförrädarproblematiken relateras här till 
den avvikartypologi som angav var folkhemsgemenskapens gränser 
gick och till syndabekännelsen såsom intrigens "sense of an ending". 

Det femte kapitlet, "Att leva kalla kriget", behandlar spiondra
mats stämningsskapande dekor, något som framträder allra tydligast 
i en annan vardaglig textgenre eller snarare kluster av olika genrer, 
nämligen vecko- eller populärpressen. Här tonar hotets ansikte åter
igen bort till förmån för just atmosfären runt omkring. Samtids
känslans metaforik tecknas och typiskt för veckopressen är också att 
andra karaktärer tar plats på scen, nämligen birollerna. Här rör det 
sig i synnerhet om Spionens fästmö och Spionens mor och det blir 
också tydligt att dramats protagonist, Detektiven Allmänheten, även 
kan inta en birollsposition - här i egenskap av Spionens vän. 

"Äventyr i vår tid" är rubriken på det sjätte kapitlet, som tar for
men av ett scenbyte. Här vidareutvecklas det populärkulturella spåret 
genom att jag tar upp den fiktive kalla krigaren och dennes något för
dröjda genombrott i Sverige. Det svenska mottagandet av de första 
Bond-filmerna i recensioner och artiklar bearbetas, men jag lyfter 
också särskilt fram två svenska spionromaner från 1954 respektive 
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1965 som också representerar två olika berättartraditioner i genren 
politisk thriller sedan 1900-talets början. Scenbytet har på sätt och 
vis formen av en paus eller mellanakt, eftersom jag för en stund läm
nar återgivningarna av verklighetens spionaffärer, men samtidigt 
menar jag att spionfiktionen utgör en viktig del av det vardagliga 
meningsskapandet kring 1960. Det utgör således en betydelsefull bit 
av tolkningsramen inför det sjunde och avslutande kapitlet. 

Kapitel sju handlar om den så kallade Wennerströmaffären. Här 
tar jag upp viktiga linjer och teman från tidigare kapitel och överför 
dem till ett nytt historiskt sammanhang: 1960-talets början. Samt
liga element i det övergripande spiondramat - scenanvisningar, intrig, 
protagonist, antagonist, dekor och biroller - läses samman och bil
dar en tät beskrivning av denna det kalla krigets tveklöst mest 
omfattande och omnämnda spionaffär på svensk mark. Kapitlet står 
således för sig självt, men har likväl fått rubriken "Upplösning", vil
ket ger läsaren en fingervisning om att jag ändå menar att det relate
rar till bokens övergripande drama. I Wennerströmaffären far det 
långa 50-talet sin avrundning och en ny version av spionberättelsen 
far utrymme. 

Av dispositionen i stort kan man alltså utläsa att även om boken 
är huvudsakligen tematiskt/dramatiskt upplagd, så döljer här sig 
även en övergripande kronologi. Med Wennerströmaffären skulle 
man kunna säga att handlingen har "återvänt till brottsplatsen" och 
till tiden för händelserna på Österlen. Men, som jag skall visa, har 
det ändå någonstans på vägen skett ett tonartsbyte i spiondramat. 
De betydelser som omger och skapar mediekonstruktionen Wen
nerström är radikalt annorlunda än de betydelser som tillskrivs det 
tidiga 50-talets svenska spioner - ja, kanske till och med helt annor
lunda än det drama som utspelades på Österlen bara en vecka innan 
nyheten om Stig Wennerströms gripande nådde löpsedlarna. Så, för 
att tillföra boken som helhet en dramaturgisk "sense of an ending", 
kan det redan nu avslöjas att också jag far anledning att återkomma 
till och utvärdera spiondramat utanför Hotel Svea. Historien om 
den sydskånska idyllens infiltratörer är den historia i den vardagliga 
marginalen som här används för att sprida ett förståelsens ljus över 
det kalla krigets svenska föreställningsvärld och mannen i dess mitt. 



2. Scenanvisningar 
Världens mitt i ofärd och välfärd 

Den svenska livsformens inre front 

Mitt under brinnande krig, 1941-42, utgav Sektionen för kulturell 
folkberedskap inom Statens informationsstyrelse (SIS), allmänt kal
lad Folkberedskapen, tillsammans med Brevskolan en korrespon
denskurs med titeln "Den svenska livsformen". Syftet med kursen 
var att upplysa Sveriges medborgare om "vad vi ha att försvara" och 
därmed stärka deras intellektuella och moraliska motståndskraft. En 
"inre front" skulle upprättas och den skulle ha sitt fotfäste i den 
svenska folkrörelsetraditionen och dess gemenskapsbyggen. På ett 
av uppslagen avbildas ett antal representanter för den svenska livs
formen i livets olika skeden. Bakom dem reser sig en mur som skyd
dar mot världskrigets mörka och hotfulla vindar utanför. Några av 
denna symboliska murs byggstenar är "folksemester", "mödravård", 
"egnahemsverksamhet" och "folkpension", frambringande budska
pet att det i första hand är dessa värden svenskarna ska stå redo att 
försvara i tider av ofred. 133 

I projektet "Den svenska livsformen" sammanstrålar flera viktiga 
linjer som kan relateras till konstruktionen av svensk nationell iden
titet under 1900-talet. 134 Bilden av människorna som av folkpen
sion, sjukvård och treveckorssemester byggt ett ointagligt fort i en 
krigisk omvärld är ett talande exempel på kopplingen mellan det 
som historikern Alf W Johansson har kallat 1900-talets två centrala 
identitetsföreställningar, nämligen folkhemmet och neutraliteten. 135 

Det är en koppling mellan fredlig stabilitet och hot om krig, mellan 
inre gemenskap och yttre splittring. I den svenska nationella själv-
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förståelse som propagerades av Folkberedskapens korrespondenskurs 
fick historia och krig stå tillbaka till förmån för modernitet och fred. 
Den svenska freden skulle försvaras med hjälp av det modernistiska 
folkhemmets löftesrika välfärdsreformer. Livsformen, den svenska 
nationella identiteten, lyftes fram som själva den högre symbiosen 
mellan demokratiskt folkhem och frihetsälskande, egensinnig neu
tralitet: en särskilt utvald väg - inte i första hand en medelväg, utan 
en tredje väg, eller kanske snarare en icke-väg, en vägran att inordna 
Sverige i en europeisk historia präglad av krig och förstörelse. 

En analys som min behöver med nödvändighet ta sin början i just 
dylika bilder av krig och fred, bilder som utgör själva de fysiska och 
mentala förutsättningarna och orienteringspunkterna, eller det jag 
här valt att kalla scenanvisningarna, för det långa 50-talets kallakrigs
drama. Och, om man ska följa denna tankegång, tycks 1945 inte 
vara någon självklar brytpunkt. Ar 1945 var den svenska kallakrigs
berättelsen redan påbörjad. Dess föreställningsvärld - bestående av 
lika delar neutralitet och folkhem - var redan introducerad. Eller 
också kan man vända på resonemanget och hävda att beredskapsårens 
livsstil, dess utsuddande av gränser mellan sociala klasser och partier, 
dess tystnadskampanjer och dess långtgående åsiktscensur och brev
kontroll, hade återverkningar åtminstone långt in på 50-talet. 

Oavsett utsiktspunkt är min avsikt med detta kapitel att precisera 
spiondramats övergripande tolkningsram och beskriva den kultu
rella miljö och de övergripande tankekomplex eller meningskluster 
som jag menar kännetecknade svensk föreställningsvärld under det 
långa 50-talet. Och jag väljer att ta avstamp i just den samtidskänsla 
som präglade krigsåren, här representerad av Folkberedskapens kam
panj om den svenska livsformen. En röd tråd är det neutrala folk
hemmet, det vill säga svensk självförståelse i termer av dels neutrali
tet, dels det som benämnts folkhemmet eller den svenska modellen. 
En annan är det foreställda krigshotet, ett hot som förvisso 1941-42 
främst kom från Nazityskland, men som under större delen av 1900-
talet kopplades till en ständigt uppdaterad ryss- och kommunist
skräck. Dessa två trådar tvinnas samman i ett tredje avsnitt, som 
handlar om de politiska visionerna kring, men också talet om och 
föreställningarna kring, det totala försvaret. Detta görs utifrån en dis-
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kussion av de, inte totalitära, men väl totaliserande trygghetsanspråk 
som ytterst var gemensamma för folkhemsprojektet och den efter
krigstida civilförsvarstanken. Därefter är själva scenen för det kalla 
krigets svenska spiondrama skisserad och dramat kan börja. 

Det neutrala folkhemmet 

En svensk välfordsmodell 

Efter krigsslutet 1945 stod det klart att Sverige än en gång lyckosamt 
hade manövrerat sig förbi världsbranden. En samlingsregering be
stående av socialdemokrater och borgerliga under ledning av social
demokraternas Per Albin Hansson hade, genom såväl tur som en 
realpolitisk balansakt mellan eftergifter till Tyskland i form av per
mittenttrafiken, hemliga överenskommelser med stormakterna i väst 
samt diplomatiska och senare även ekonomiska avtal med Sovjet
unionen, lyckats i sin ambition att hålla landet utanför världskriget. 
Genom denna politik, som kom att benämnas småstatsrealism, hade 
trots allt freden och tryggheten inom landets gränser framgångsrikt 
försvarats. Den efterkrigstida "svenska livsformen" eller nationella 
identiteten kom i anslutning till detta i allt högre grad att byggas 
kring värden som fred och trygghet, värden som skulle uppnås och 
försvaras till varje pris. 136 

Den andra världskrigserfarenheten var kulturellt sett, precis som 
den första, smärtsam också för ett land som Sverige, som stod utan
för striden. 137 Icke desto mindre var det erfarenheter gjorda just från 
en åskådarplats, för norr om ett Europa som bokstavligen låg i spill
ror fanns trots allt ett Sverige som åtminstone var materiellt i det 
närmaste oskatt. Efter kriget blomstrade den svenska industrin på 
en europeisk marknad av köpare och en period av ekonomisk till
växt utan tidigare motstycke i svensk historia inleddes, en period av 
närmast exceptionell expansion som sträckte sig över åtminstone två 
decennier och som i senare historieskrivning fatt benämningen 
"rekordåren". Vid mitten av 60-talet stod det klart att Sverige hade 
etablerat sig som ett av världens rikaste länder med en specialiserad 
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och rationaliserad industri som betalat uppbyggandet av en stark 
välfärdsstat. Först omkring 1970 planade tillväxten ut och industrin 
kom att svara för en successivt minskande del av landets BNP. 

Under 50- och 60-talen omsattes i praktik de på 30-talet formu
lerade ideer som har kommit att kallas den svenska modellen. Begrep
pet är mångbottnat, omstritt och undflyr alla försök till slutgiltiga 
definitioner, men vanligen sägs denna modell inrymma en solidarisk 
lönepolitik enligt den så kallade Saltsjöbadsandan med centralise
rade förhandlingar mellan arbetsgivare och fack; en konsensusorien
terad, socialliberal och generell välfärdspolitik samt en keynesiansk 
ekonomisk politik under en stark statsmakt. 138 Det var under det 
sena 40-talet och under SO-talet som den svenska modellen, ofta pre
senterad i metaforen folkhemmet, förverkligades genom en serie so
ciala reformer - däribland det generella barnbidraget, den allmänna 
tilläggspensionen, "industrisemestern" och den obligatoriska sjuk
försäkringen - och omfattande investeringar i sjukhus, skolor och 
vägar. Socialdemokratin var inte ensamt drivande i denna utveckling 
med det trygga välfärdssamhället som mål, men såväl den svenska 
modellen som folkhemmet kom ändå att betraktas som socialdemo
kratins och arbetarrörelsens stora projekt. 139 

Den svenska modellen kan emellertid också ses i ett vidare per
spektiv, ett som har kopplingar till den efterkrigstida konstruktio
nen av svensk nationell gemenskap. AlfW Johansson är en av flera 
forskare som menar att svensk självbild under större delen av 1900-
talet har varit intimt knuten till föreställningar om modernitet och 
"det moderna''. I efterkrigstidens Sverige innebar detta att en positiv 
identifikation med den egna historien, kulturarvet och traditionen 
var omöjlig. Istället sattes nuet och framsteget i huvudsätet och kon
servativa idemönster marginaliserades till förmån för en "svensk 
socialliberal konsensuskultur". 140 I detta sammanhang var det krigs
härjade Europa ingen förebild; det stod för tradition och historia och 
betraktades till stora delar som efterblivet. 

Av de två moderniseringsvägar som stod till buds i det första kalla 
krigets tidevarv, den sovjetiska och den amerikanska, vändes blickar
na mot den senare. USA var ett land vars ideer och politik stämde 
bättre överens med den framtidsoptimism, rationalitetsdyrkan och 
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reformanda som präglade SO-talets Sverige. Antiamerikanska röster 
och ideströmningar var förhållandevis lågmälda vid denna tid, något 
som kan ställas i kontrast mot perioder såväl före som efter det långa 
50-talet. 141 Man bör inte heller underskatta det faktum att många 
svenskar dessutom upplevde ett slags transatlantiskt släktskap med 
USA, vilket hade mycket att göra med att ungefär hälften av alla 
svenskar 1950 fortfarande hade nära vänner och anhöriga där som 
ett resultat av emigrationsvågorna i slutet av 1800- och början av 
1900-talet. På ett vardagligt plan översvämmades det förhållandevis 
välbeställda Sverige under SO-talet med amerikanska konsumtions
artiklar, men det ideologiska hemmahörandet i den amerikansk
dominerade västsfären blev på ett övergripande plan också, para
doxalt nog, ett viktigt inslag i utvecklandet av den efterkrigstida 
svenska neutralitetspolitiken. 142 

Neutralitet i kallt krig 

Vid sidan om förverkligandet av folkhemmet satte onekligen neu
tralitetspolitiken sin prägel på det som här inramats i termer av det 
långa 50-talet. Tage Erlander avlöste Per Albin Hansson som social
demokratisk statsminister 1946 och den utrikespolitiska deklaration 
som utfärdades i februari 1948 innehöll den princip som under hela 
kalla kriget blev vägledande för den svenska utrikespolitiken: "alli
ansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig". Den som mest av alla 
förknippas med den strikta neutralitetslinjen, enligt vilken Sveriges 
kulturella och ekonomiska identifikation med västmakterna inte 
kunde tillåtas bestämma utrikespolitiken, är Östen Unden, svensk 
utrikesminister mellan 1945 och 1962. Anklagelser om eftergiven
het mot Sovjetunionen riktades ständigt mot regeringens förda neu
tralitetspolitik från liberalt håll, inte minst på Dagens Nyheters ledar
sida genom dess chefredaktör Herbert Tingsten, som också var den 
främste förespråkaren för svenskt medlemskap i NATO. 143 

Men inte heller neutraliteten kan ses enbart i termer av politik 
och strategier. Sten Ottosson, som har forskat om hur svenska poli
tiker uppfattade landets position under kalla kriget och i första hand 
senare under 1950-talet, beskriver neutralitetspolitiken som samti-
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digt ett ställningstagande och ett icke-ställningstagande, på samma 
gång ett proklamerat utanförskap och en utpräglad balansgång. Det 
var som om kalla kriget egentligen inte angick Sverige. På samma 
gång stod landet i mitten av världen såsom moralisk stormakt med 
en periodvis mycket aktiv utrikespolitik. Resultatet blev, menar 
Ottosson, en svensk tredje-vägen-identitet, som inte bara implicerade 
andra världskrigets småstatspragmatism, utan något mycket större -
en moralisk kategori. 144 

Under 50-talets fyra första år satte kriget i Korea sin prägel på 
stämningarna inte bara i Asien och Nordamerika, utan även i länder 
långt ifrån krigshärden och storpolitiska centra. I Sverige blev debat
ten livlig. 145 Anhängarna av den så kallade tredje ståndpunkten repre
senterade en vägran att inordna sig på endera sidan i kalla kriget, 
något företrädarna själva uppfattade som en pacifistisk icke-stånd
punkt. Mothugg fick de av exempelvis författaren Eyvind Johnson 
samt den tidigare nämnde Herbert Tingsten, som menade att en väg
ran att ta moralisk ställning i kalla kriget i själva verket var en täck
mantel för kommunistisk agitation. 146 Därmed kan man konstatera 
att tredje ståndpunktsdebatten fördes på lite olika villkor. Ingen av 
den tredje ståndpunktens företrädare, däribland författarna Karl 
Vennberg och Artur Lundkvist, hade någon möjlighet att vinna en 
bredare opinion än Tingsten, eftersom den senares politiska före
ställningsvärld rymde anklagelser om den tredje ståndpunkten inte 
bara såsom verklighetsflykt utan också just som kommunistpropa
ganda. Denna kommunisträdsla kring 1950 hade en västlig interna
tionell dimension, men just i Sverige fanns också ett gammalt arv 
från en tid då rädslan för hotet från öst gick under namnet rysskräck. 

Det föreställda krigshotet 

Från rysskräck till kommunisträdsla 

För Sveriges del har rysskräck eller ryssförakt en historia som kan 
sägas gå tillbaka åtminstone till stormaktstiden, men en mer specifik 
startpunkt för en undersökning av kalla krigets svenska sovjetbilder 
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kan vara Rysslands erövrande av Finland 1809. Annekteringen av 
Finland ansågs som ett direkt hot också mot svensk nationell säker
het. Åren kring och efter sekelskiftet 1900 präglades av den så kallade 
försvarsstriden, som handlade om moderniseringen och upprust
ningen av försvaret, och efter unionsupplösningen 1905 blev de för
svars- och utrikespolitiska diskussionerna än mer framträdande i 
svensk samhällsdebatt. Försvarsvänner talade om hotet från öst i 
olika väl spridda skrifter under åren strax före första världskrigets 
utbrott, bland annat Sven Hedin i skriften Ett varningsord och 
Rudolf Kjellen i skriften Ryska faran . 147 Inför hotet från öst ansågs 
norra Sverige särskilt utsatt. Efter många års utredningar tog riks
dagen år 1900 beslut om byggandet av Bodens fästning, vilket inled
des året därpå och slutfördes under första världskriget. 148 Tanken 
bakom byggandet av norra delen av inlandsbanan i början av 1900-
talet var även att denna i händelse av krig med Ryssland skulle vara 
en avlastningslinje för norra stambanan. 

Hotet från arvfienden i öst och unionsupplösningen var frågor 
som starkt satte sin prägel på 1900-talets första decennium fram till 
krigsutbrottet 1914. Den moderna svenska militära underrättelse
tjänsten, som fick namnet Underrättelsebyrån, byggdes också upp 
efter sekelskiftet i ljuset av dessa frågor och förlade sin utrikesspaning 
huvudsakligen till Ryssland och Norge. 149 En av de hetaste frågorna 
i Sverige vid denna tid var huruvida ryska sågfilare och skärslipare, 
som under drygt ett decennium reste runt och arbetade på olika stäl
len i Sverige med slipning av sågar och knivar, egentligen var spioner. 
Några konkreta bevis för detta kunde emellertid inte uppbådas och 
inte en enda sågfilare dömdes för spionage under denna period. En 
del senare uttolkare menar att sågfilarna fyllde en viktig funktion då 
det gällde kartläggningen av Sveriges geografiska förutsättningar och 
resurser och att de åtminstone avlade rapporter om dessa vid hem
komsten till Ryssland. Andra betonar att då det gäller Sverige talar 
mycket också för att den lavinartade ryktesspridningen i samband med 
sågfilarna egentligen, mer än något annat, var uttryck för en djupt 
rotad rysskräck med tillsatser av vanlig rädsla för det främmande. 150 

Ett par spionaffärer strax före första världskrigets utbrott ökade 
viljan att fortsätta med upprustningen av försvaret. En av dessa affärer 



74 • SCENANVISNINGAR 

kretsade kring den ryske militärattachen Assanovitj, som utvisades 
från Sverige 1914. Med ökade resurser kunde Underrättelsebyrån 
sedan vidga och effektivisera verksamheten under första världskriget. 
Med den nya spionlagen 1913 fick säkerhetstjänsten också större 
möjligheter att gripa utländska agenter på svensk mark. I ljuset av 
den ryska revolutionen och hungerkravaller i Stockholm ansågs i 
synnerhet övervakning och registrering av kommunister och ung
socialister i Sverige som ytterst angelägen. För denna inrikes verksam
het inrättades vid krigsutbrottet en särskild polisbyrå under general
staben. Denna hade i uppgift att undersöka spioneribrott, men även 
registrera och övervaka utlänningar. Socialdemokratiska vänsterpar
tiet, som hade bildats 1917 men som 1921 bytte namn till Sveriges 
kommunistiska parti och som var en del av den Moskvastyrda kom
munistiska lnternationalen, var det mest angelägna övervaknings
objektet för det svenska kontraspioneriet.151 

Efter storkrigets slut rådde fredsoptimism, åtminstone i vissa 
kretsar. Det tidiga 20-talets starka antimilitaristiska strömningar 
ledde till de nedskärningar inom försvaret som markerades av 1925 
års försvarsbeslut. Dessa nedskärningar drabbade även underrättel
setjänsten. Ett resultat av besparingar och omstruktureringar var att 
den svenska underrättelsetjänsten kom att successivt koncentrera sin 
verksamhet på just kontraspioneri, övervakning och personalkon
troll inom landets gränser.152 

Under det sena 30-talets tilltagande spänningar i Europa fick 
man i Sverige anledning att se över säkerhetstjänsterna på såväl den 
civila som den militära sidan. På den civila sidan inrättades den all
männa säkerhetstjänsten 1938. På den militära sidan upplöstes 
Underrättelsebyrån 1937 och istället inrättades en särskild under
rättelseavdelning under den nyformerade Försvarsstaben.153 Efter 
andra världskrigets utbrott 1939 fortsatte den militära underrättelse
tjänsten till stor del med inrikes verksamhet, även om den hemliga 
så kallade C-byrån, vilken upprättades under kriget mot bakgrund 
av det sovjetiska hotet mot Finland, efter hand riktade mer av sin 
uppmärksamhet mot företrädesvis Tyskland, Danmark, Norge, Fin
land och Baltikum. 154 

Under andra världskriget byggdes också underrättelsetjänsten ut 
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och inom Sveriges gränser fanns det förvisso en del att kontraspio
nera på. Landets tradition av offentlighetsprincip, dess proklame
rade neutrala ställning och dess geografiska läge gjorde under båda 
världskrigen riket i allmänhet och Stockholm i synnerhet till en tum
melplats för allehanda hemlig underrättelseaktivitet. 155 Den svenska 
rädslan för spioneri och sabotage var under dessa år mycket stor. Ett 
i pressen uppmärksammat fall 1940-41 kretsade kring den så kallade 
Wollweberligan. Huvudpersonen, Ernst Wollweber, var en tysk kom
munist och ledare för en sabotage- och terroristliga med spridning 
över hela Europa. Han greps av svenska hemvärnsmän vid gränsen 
till Norge och dömdes året efter tillsammans med tio andra personer 
till ett långt fängelsestraff för förvaring och användning av spräng
ämne. Både Tyskland och Sovjetunionen begärde att han skulle utläm
nas, men efter det att den tyska krigslyckan vänt vid Stalingrad 1943 
skedde utlämnandet till Sovjetunionen. 156 Förutom fallet Woll
weber inträffade 1941 dessutom två allvarliga incidenter, som upp
märksammades och omedelbart sattes i samband med sabotage. Den 
ena var i juli 1941, då ett tyskt ammunitionståg exploderade vid sta
tionen i Krylbo i Dalarna, och det andra var i september samma år, 
då tre jagare exploderade och sjönk vid örlogsdepån i Hårsfjärden i 
Stockholms södra skärgård och ett trettiotal besättningsmän om
kom. 157 1941 avslöjades också det så kallade fallet Kalixlinjen, i sam
band med vilket den sovjetiske agenten med täcknamnet "Ström'' 
blev den förste i Sverige att dömas till livstids straffarbete för spio
neri. I den statliga kommission som tillsattes 1945, och som senare 
har gått under beteckningen Sandlerkommissionen efter dess ordfö
rande Rickard Sandler, undersöktes sedermera spioneriets omfatt
ning och säkerhetstjänstens verksamhet under kriget. 158 

Eftersom huvudstaden var en om möjligt i än större utsträckning 
strategisk utkikspunkt under kalla kriget fortsatte Stockholm under 
stora delar av efterkrigstiden att vara ett centrum för såväl västliga 
som östliga spioner. Men efter andra världskriget ifrågasattes C
byråns verksamhet och officiellt lades den ned sommaren 1946. 159 

Underrättelsearbetet avstannade emellertid inte, utan tog sig ome
delbart nygamla former i en betydligt mer ljusskygg organisation 
som kom att kallas T-avdelningen, senare T-kontoret, mycket efter-
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som det redan 1945 stod klart att de politiska spänningarna inte avtog 
med krigsslutet utan att den bipolära ideologiska uppdelningen av 
världen istället fick nya aktörer - det kommunistiska öst mot det 
kapitalistiska väst. Den civila säkerhetstjänsten hade avvecklats 1945 
men den registrering av kommunister som då också upphört upp
togs igen redan tre år senare mot direkt bakgrund av Pragkuppen. 
Och även om det svenska kommunistpartiet under en kort period 
efter krigsslutet betraktades som ett rumsrent parti, så beslutade den 
socialdemokratiska partistyrelsen redan 1946 om inrättandet av ett 
nätverk av arbetsplatsombud vilket kom att kallas SAPO och som 
var ett led i den socialdemokratiska kampen mot kommunismen. 160 

Spionaffärer och kommunisträdsla kring 1950 

Av den historiska tillbakablicken kan man alltså se att det svenska 
underrättelseväsendets utveckling, åtminstone från slutet av 1800-
talet och framåt, till stora delar är en historia om rysskräck i ständigt 
uppdaterad form. Man kan notera rysskräckens tydliga avtryck i det 
faktum att begrepp som "Ryssland" och "rysk'' i 50-talspressen är lika 
vanligt förekommande som begreppen "Sovjetunionen" eller "sovje
tisk". Särskilt tydligt kommer denna sammanblandning av det 
gamla Ryssland och det nya Sovjetunionen till uttryck i den vid 
denna tid så expanderande veckopressen, en genre för vilken läsarens 
igenkännande och identifikation är central. 161 "Ryssen kommer" var 
i 50-talets Sverige en bild som inte krävde någon omfattande utlägg
ning, utan spelade på en sedan länge väl etablerad kulturell före
ställning och hotbild. 

Kring 1950 betraktades varje kommunistsympatisör som en 
potentiell förrädare och uppfattningen om att det fanns en direkt 
koppling mellan sovjetspionage och det svenska kommunistpartiet 
var utbredd. Statsvetarna Ann-Marie Ekengren och Henrik Oscars
son, som har undersökt de militära såväl som de polisiära säkerhets
tjänsternas bilder av "det röda hotet" under det långa 50-talet, fram
håller att inte minst historiska erfarenheter var ständigt närvarande 
i de bedömningar som gjordes. Av de två stora världskrigshoten, 
nazism och kommunism, kvarstod emellertid endast det senare. 162 
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Viktigt att hålla i minnet är emellertid också det internationella 
läge som bidrog till de antikommunistiska och antisovjetiska stäm
ningar som fick fäste i Sverige under åren strax före 1950. Inte minst 
utvecklingen i Östeuropa i slutet av 40-talet spelade väsentlig roll. 
Komintern hade upplösts under kriget, men redan 1947 bildades en 
ny kommunistisk samarbetsorganisation, Kominform. Året därefter, 
1948, var ett år som inrymde såväl ett sovjetiskt maktövertagande 
i Tjeckoslovakien, den så kallade Pragkuppen, som en sovjetisk 
blockad av handelstrafiken mellan västmakterna och Västberlin, 
den så kallade Berlinblockaden. Samtliga dessa händelser satte sin 
prägel på tidsandan och resulterade i kraftiga antikommunistiska 
strömningar i Västeuropa och i USA, strömningar som blossade upp 
även under 50-talet mot bakgrund av Koreakriget 1950-53, den 
sovjetiska invasionen som följde på den så kallade Ungernrevolten 
1956 samt Berlinkrisen 1958-59. 

Åren kring 1950 präglades också av ett antal större spionhärvor 
med sovjetkommunistiska förtecken. 1947 avslöjades i USA en ame
rikansk jurist och UD-tjänsteman vid namn Alger Hiss, som under 
30-talet hade lämnat ut hemliga UD-handlingar till kommunist
sympatisören Whitaker Chambers. Då Hiss fick sin dom 1950 var 
det dock inte för spioneri, eftersom brottet vid tiden för avslöjandet 
redan var preskriberat, utan för mened, eftersom han ljugit om sina 
mellanhavanden med Chambers. Hiss satt tre år i fängelse innan 
han frigavs 1954. 163 

De flesta av spionaffärerna kring 1950 handlade dock om atom
spionage. Omedelbart efter det att president Truman i september 
1949 meddelade att Sovjetunionen sprängt sin första atombomb 
restes frågor kring hur de hemliga uppgifterna kring bombens till
verkning hade förts över Atlanten och in i Sovjetunionen. I sam
band med detta ställdes en rad personer inför rätta, misstänkta för 
spioneri. En av dem var Klaus Fuchs, en tysk fysiker som emigrerat 
till Storbritannien på 30-talet och som där sysslat med atomforsk
ning. Fuchs hade även under 40-talet arbetat inom det så kallade 
Manhattanprojektet vid den amerikanska Los Alamos-basen i New 
Mexico, där han fatt tag på uppgifter som han sedan fört vidare. 
Gripandet av Fuchs ledde till blottläggandet av en spionring, som på 
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amerikansk mark omfattade Julius och Ethel Rosenberg, ett gift par 
av rysk-judisk härkomst. Spionringen omfattade även Ethel Rosen
bergs bror David Greenglass, som liksom Fuchs arbetat inom Man
hattanprojektet, samt ytterligare ett antal personer. Paret Rosenberg 
avrättades den 19 juni 1953 efter omfattande protester från många 
grupper i det amerikanska samhället. 164 

Spion- och kommunisträdslan gick i USA till extrema uttryck, 
särskilt i form av det som i efterhand kallats mccarthyism efter den 
republikanske senatorn från Wisconsin Joseph McCarthy. Under 
några år i början av 50-talet höll McCarthy uppmärksammade tal 
om kommunistisk infiltration i den amerikanska regeringen och rik
tade i samband med detta en rad anklagelser mot högt uppsatta ame
rikanska regeringstjänstemän. 1953 fortsatte han denna propaganda 
i egenskap av ordförande i HUAC (House Un-American Activities 
Committee), ett vid det laget permanent utskott i representanthuset 
för undersökning av oamerikansk verksamhet. I övriga världen, så
som exempelvis i Sverige, betraktades McCarthy med stor skepsis 
och till slut hade han också på hemmaplan bränt sina skepp på grund 
av allt mer påstridiga och grundlösa anklagelser. Redan 1954 avsattes 
han från sin post. 165 

Även Storbritannien skakades av spionaffärer vid tiden kring 
1950. 1951 hoppade de brittiska spionerna Guy Burgess och Donald 
MacLean av till Sovjetunionen. De hade båda högt uppsatta positio
ner inom brittiska UD eller underrättelsetjänsten och Burgess hade 
även arbetat inom BBC. Burgess och MacLean tillhörde båda den 
skara lovande, marxistiskt orienterade studenter vid Cambridge-uni
versitetet som på 30-talet rekryterades av sovjetiska agenter inom 
NKVD, senare KGB. Denna Storbritanniens mest kända spionring 
genom tiderna har senare kommit att kallas "the Cambridge Four"; 
dit hörde även Harold "Kim" Philby ("den tredje mannen"), som 
hoppade av till Sovjetunionen 1963, samt Anthony Blunt, som var 
konsthistoriker, kunglig rådgivare och agent vid M15 under kriget 
och som avslöjades först i slutet av 70-talet. 166 

Dessa stora internationella spionhärvor - i synnerhet Fuchs, 
Rosenbergs samt Burgess och MacLean - figurerade också ymnigt i 
svensk press i början av 50-talet. Men samtidigt skakades också Sve-
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rige av egna spionaffärer och med dessa förstärktes även den svenska 
kommunistskräcken och kopplingen mellan kommunism och lands
förräderi. Den första av dessa spionaffärer kretsade kring fallet marin
spionen, som Hilding Andersson kom att benämnas i pressen efter
som han var underofficer i den svenska marinen. Säkerhetstjänsten 
hade fått korn på honom genom misstankar riktade mot den unge 
biträdande marinattachen vid sovjetiska ambassaden Nikolaj P. Orlov. 
Genom skuggning och träget spaningsarbete kunde man konstatera 
att Orlov och Andersson hade hemliga möten bland annat i Lilljans
skogen i Stockholm och att deras cyklar parkerade vid Tegelbacken 
fungerade som "brevlådor" för utbyte av information och ersättning 
för information. Andersson greps och anhölls den 21 september 1951 
misstänkt för grovt spioneri och häktades efter några dagar, då han 
gjort vissa erkännanden. Domen föll den 14 november och löd på 
livstids straffarbete samt avsättning från tjänsten vid Kungliga flot
tan. Enligt domskälen hade han lämnat ut viktiga uppgifter om Sve
riges försvar, däribland om fartygsbestyckning och marina försvars
anläggningar längsmed ostkusten. 167 

Redan under vårvintern 1952, innan uppståndelsen kring Ma
rinspionen egentligen lagt sig, rullades nästa spionaffär upp. Denna 
gång kretsade det kring en journalist på tidningen Norrskensflamman 
vid namn Fritjof Enbom. Även här fanns det emellertid kopplingar 
till försvarsmakten, främst i form av Enboms vän och informant 
Hugo Gjersvold. Enbom själv anhölls den 11 februari, men tämli
gen omedelbart utkristalliserades det i förhören med Enbom en hel 
spionliga innefattande förutom Gjersvold även Enboms väninna, 
fröken Lilian Ceder, brodern och trädgårdsmästaren Martin Enbom, 
en kommunistisk stadsfullmäktigeledamot i Halmstad, ett banbiträ
de från Bjurå och en kontorsskrivare från fortifikationsförvaltningen 
i Boden. 

Sex av den så kallade Enbomligans medlemmar dömdes seder
mera till fängelse och endast en blev frikänd. Åklagarsidans argu
mentation grundade sig helt på Fritjof Enboms egen bekännelse från 
polisförhören. Enbom och Gjersvold dömdes, liksom den tidigare 
spionåtalade Hilding Andersson, till livstids straffarbete för grovt 
spioneri trots ett antal uppenbara brister, frågetecken och rena mot-
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sägelser i Enboms berättelse. Ett exempel var att Enbom sagt sig ha 
deltagit som frivillig i spanska inbördeskriget, trots att det senare 
visade sig att han aldrig innehaft ett pass. Ett annat exempel var den 
radiosändare som beslagtogs efter att den varit central i hans eget 
vittnesmål, trots att det var tydligt vid en demonstration dels att 
Enbom inte visste hur den fungerade, dels att den inte hade kunnat 
fungera överhuvudtaget eftersom den saknade vitala delar. Bland de 
ytterligare uppgifter från Enbom som kunde falsifieras i rätten fanns 
påståendena att han skulle ha varit sista länken i en atomspionage
kedja som gick över Norge, att han skulle ha kidnappat en finne i 
Kemi för utlämning vid sovjetiska gränsen samt att han skulle ha fått 
tag på militära hemligheter genom att supa ett stort antal officerare i 
Boden under bordet. 168 I en rad senare tolkningar har fallet Enbom
ligan anförts som exempel på ett rättsförfarande starkt präglat av det 
kalla krigets allra kyligaste tidsanda. Det har framförts att det åtmin
stone är troligt att Enbom egentligen inte varit i närheten av någon 
verksamhet som skulle kunna rubriceras som grovt spioneri, utan att 
han istället först och främst varit offer för sin egen mytomani. 169 

En förklaring till de hårda domarna i fallet Enbom kan förvisso 
vara att den svenska rädslan vid det laget även hade tagit sig andra 
konkreta politiska former, också de med siktet österut. Om någon 
nyhet under juni månad 1952 kunde konkurrera med fallet Enbom
ligan om tidningarnas löpsedlar, så var det den så kallade Catalina
affären. Endast några dagar innan rättegången mot Enbom inleddes 
försvann ett svenskt militärflygplan av typen DC-3, enligt uppgift på 
ett rutinuppdrag, någonstans i Östersjön. Man kunde senare konsta
tera att planet blivit nedskjutet, då rester av det några dagar senare 
återfanns utanför Gotland. Samma dag som Enbomrättegången in
leddes, den 16 juni 1952, blev ett svenskt Catalinaplan som deltog i 
spaningarna nedskjutet av sovjetiskt jaktflyg vid Finska Vikens 
inlopp. En diplomatisk kris med en häftig notväxling mellan Sverige 
och Sovjetunionen följde. Ungefär samtidigt ägde en annan notväx
ling rum mellan dessa båda länder, en som rörde den för Sverige så 
viktiga frågan om vad som egentligen hade hänt den svenske diplo
maten Raoul Wallenberg i sovjetisk fångenskap efter det andra 
världskrigets slut. Wallenberg hade under kriget varit synnerligen 
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aktiv i försöken att hjälpa ungerska judar undan nazistförföljelser i 
Budapest. 170 

Osäkerheten om Wallenbergs öde, tillsammans med Catalinaaffä
ren, spionaffärerna samt vad man på de flesta håll uppfattade som en 
oroande utveckling på den internationella arenan bestämd av i första 
hand Sovjetunionens agerande i östra Europa, blev i svensk samhälls
debatt konkretiseringar av det högst allvarliga i den kommunistiska 
faran. 171 Folkpartiledaren Bertil Ohlin initierade vid ett flertal tillfäl
len i början av 50-talet riksdagsdiskussioner om hur starka krafttag 
som skulle tas mot "hemmakommunisterna". 172 Den kärva tidsandan 
avspeglades även i de argument som framfördes på den konservativa, 
den liberala respektive den socialdemokratiska dagspressens ledar
sidor. Krav restes på mer omfattande kontroll av kommunister. Stats
vetaren Thomas Malm finner, i sin studie av förhållningssätt i pressen 
under tidigt 50-tal, att även om den liberala och den socialdemo
kratiska dagspressen i betydligt högre grad än den konservativa var 
splittrad i denna sin argumentation för inskränkningar i de demo
kratiska rättigheterna, så övervägde argumenten för demokratisk 
öppenhet ändå bara i två av tolv undersökta tidningar.173 

Trots att den svenska opinionen såg med tveksamhet på den till
tagande amerikanska kommunistskräcken, så tog sig antikommunis
men alltså högst konkreta uttryck även i Sverige. Bland annat åter
upptogs och vidareutvecklades den statliga personalkontrollen av 
kommunistiska element i Sverige, kanske framför allt genom den 
svenska fackföreningsrörelsens försorg. Namnregister upprättades 
både i säkerhetspolisens och i den militära underrättelsetjänstens 
regi. Under den senare hälften av 50-talet fanns även en stark knyt
ning till den socialdemokratiska partistyrelsen inom ramen för den 
efterföljare till C-byrån och T-kontoret som gick under namnen 
"Grupp B" och senare "IB" under ledning av Birger Elmer. 174 När 
det gäller den inrikes underrättelseverksamheten, den som handhar 
företrädesvis kontraspioneri, avlyssning och åsiktsregistrering, och 
dess utveckling efter andra världskriget så hade högern redan i april 
1951 lagt fram en motion om en beredskapslagstiftning mot femte
kolonnverksamhet. Med direkt hänvisning till det första av de två 
svenska spionavslöjandena under hösten 1951 lade den nya rege-
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ringen, en koalition mellan socialdemokraterna och bondeförbun
det, i november fram ett lagförslag om telefon- och brevkontroll. Vid 
det laget hade också säkerhetspolisen fått ökat anslag för nyanställ
ning av personal. 175 

Den totala tryggheten 
Ett litet folk kan vara starkt, ja, till och med oövervinnerligt, om det 
består av medborgare, som känner farorna och beslutsamt står dem 
emot. 176 

Det totala och perfekta skyddet erhålles först när alla goda krafter sam
verkar till det helas bästa. 177 

Det är nu dags att sammanföra de trådar som i detta kapitel har fått 
presentera det långa 50-talets tankeväv, de viktiga scenanvisningarna 
för det långa 50-talets spiondrama. Det efterkrigstida folkhemmet 
blev inte bara ett värn mot social oro utan också mot ofred. Ofärd 
och välfärd var delar av samma trygghetsberättelse. Ofärd rådde 
utanför och välfärd innanför_l78 I den världsbild som alstras under 
och strax efter andra världskriget finns inte bara det neutrala folk
hemmet och det föreställda krigshotet, utan också ett tredje totalitets
anspråk, nämligen det totala försvaret. 

Ett av de mest betydelsefulla instrumenten för betonandet av 
endräkt och svenskhet var organiserandet av det civila försvaret 
under och strax efter andra världskriget. 1940 bildades såväl Hem
värnet som Centralkommitten för det frivilliga försvarsarbetet, 
senare Folk och Försvar. Budskapet var tydligt i detta enkla och slag
kraftiga namn. Det handlade inte om folk i största allmänhet, utan 
ett svenskt folk konstituerande ett starkt försvar. Här finns det anled
ning att återknyta till Folkberedskapens Den svenska livsformen från 
1941-42, som fick inleda detta kapitel. Idehistorikern Nils Runeby, 
som har tittat närmare på projektet, menar att det handlade om så 
mycket mer än att bara i krigstid mana till samhällelig beredskap och 
skapa en total uppslutning kring de nationella värdena. Det hand
lade också om att förse folkhemmet med ett meningsfullt förflutet, 
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att tillskriva folkhemsgemenskapen en historia grundad i begrepp 
som folk, gemenskap, kultur och tradition. 179 

Kopplingen mellan folk och försvar hade inte alltid varit själv
klar, utan var tvärtom djupt problematisk. Under mellankrigstiden 
fanns en utbredd föreställning om en motsättning dem mellan, inte 
minst i upptakten till 1925 års försvarsbeslut. Men efter SSU:s stora 
försvarskongress "Folk och försvar" i maj 1939 och därefter bildan
det 1940 av den centralkommitte för det frivilliga försvarssamarbetet 
som fick just namnet Folk och Försvar, propagerades och etablerades 
intressegemenskapen mellan folk och försvar, mellan folkhem och 
neutralitet, på en betydligt bredare front. 180 Detta kom till uttryck 
exempelvis i Folkberedskapens projekt "Den svenska livsformen", 
men också namnet på bygde- och folkförsvarets nya organisation, 
Hemvärnet, anspelade på dessa värden centrerade kring hemmet, 
det frihetsälskande svenska folket och dess stolta historia. Författar
innan Moa Martinson skrev, i boken Armen vid horisonten 1942, att 
hon ansåg ordet hemvärn vara "det vackraste av alla krigiska ord". "I 
Sverige", konstaterade hon, "är det hela folket som är armen" .181 

Föreställningen om folkförsvaret blev om möjligt än mer känne
tecknande för den period som följde, det långa 50-talet. Inte minst 
Folk och Försvar bedrev en omfattande verksamhet under dessa år, 
ett arbete som tog sig uttryck i kontaktkonferenser, utställningar, 
försvarsdagar, flygdagar etcetera. Det totala forsvaret blev ett kalla
krigsbegrepp som utformades med kopplingar bakåt till det redan 
etablerade begreppet det totala kriget, vilket varit den såväl politiska 
som vardagliga benämningen på världskrigserfarenheterna under 
1900-talets första hälft. Myntandet av det senare begreppet tillskrivs 
vanligen den tyske generalen Erich Ludendorff (1865- 1937), som 
använde det i sina memoarer från 1919. Senare, i boken Der Totale 
Krieg från 1935, försökte han sammanfatta vad som hänt på krigs
teknologins område och karaktärisera det moderna, totala kriget som 
ett krig som mobiliserar och drabbar breda folklager och dessutom 
f'ar omfattande sociala konsekvenser. Det var denna innebörd som 
begreppet hade under andra världskriget, då det användes av ledare 
i de krigförande länderna, bland andra Adolf Hitler, Josef Goebbels 
och Winston Churchill. 182 Erfarenheten av det totala kriget visade 
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på nödvändigheten av ett totalt försvar och placerade detta försvar i 
vardagen, i det "civila''. I Sverige ersattes det tidigare begreppet luft
skydd, som stått i fokus för flera utredningar under 30-talet183, i vid 
utsträckning med befolkningsskydd och även med den bredare termen 
civi/forsvar, vilket kom till uttryck i bland annat 1945 års och 1953 
års civilförsvarsutredningar och i 1948 års skyddsrumsutredning. I 
ljuset av de amerikanska provsprängningarna av vätebomben 1953 
blev det tydligt att det nu var tal om massförstörelse i betydligt större 
skala än någonsin tidigare. Med detta hamnade utrymningsproblema
tiken i centrum; istället för att människor skulle lära sig att skydda 
sig där de var, blev det nu fråga om att flytta dem från faran. 184 

Det var alltså inte längre givet att anfall skulle komma utifrån 
- från luften - utan det kunde också komma inifrån, hemifrån. 
Begreppen totalförsvar och civilförsvar hade därmed också en direkt 
koppling till ett annat tidstypiskt begrepp, nämligen psykologiskt for
svar. Under andra världskriget började man i framför allt Storbri
tannien och USA tala om psykologisk krigföring ("psychological war
fare", "psychwar" eller "sykewar"), för att beteckna allt ifrån spioners 
och femtekolonnares verksamhet i det dolda till högljudd militär 
masspropaganda. 185 Detta frammanade behovet av ett psykologiskt 
försvar och det som i Sverige allt oftare kom att hänvisas till som mot
ståndsvilja. I Sverige tillsattes 1950 en statlig utredning som skulle 
behandla nya och gamla aspekter på psykologisk krigföring och psy
kologiskt försvar. Detta försvar, i likhet med kriget, förväntades vara 
totalt. "För att ett lands försvar med någon utsikt till framgång skall 
kunna möta ett totalt krigs påfrestningar", hette det i betänkandet 
1953, "måste det utformas som ett totalt försvar, där hela samhället 
anspännes i en gemensam försvarsvilja'' .186 Året efter, 1954, upprät
tades också en särskild myndighet för dessa frågor. Den fick namnet 
Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. 187 

Den totalförsvarstanke som utvecklades under de första åren efter 
andra världskrigets slut medförde således en föreställning om det 
totala, krigsorganiserade samhället. I Sverige hade detta omfattande 
administrativa följder i omorganiserandet av befintliga myndigheter 
och uppbyggnad av nya, såsom just Beredskapsnämnden för psyko
logiskt försvar. Åtminstone fram till mitten av SO-talet var den sven-
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ska civilförsvarstanken utformad i enlighet med erfarenheterna från 
det andra världskriget, sammanfattade av 1945 års civilförsvarsutred
ning. Wilhelm Agrell menar att trots att det finns en övergripande 
kontinuitet i den svenska officiella försvarsdoktrinen grundad i en 
oförändrad hållning i alliansfrihetsfrågan, skedde det också en viktig 
förändring och i denna är frågan om svenska kärnvapen i mitten av 
50-talet central. Den svenska försvarsdoktrinen förändrades därefter 
under 60-talet, skriver Agrell, "från en doktrin byggd på andra 
världskrigets erfarenheter och som syftade till ett fullständigt existens
forsvar till en doktrin som syftade till ett begränsat existensforsvar, där 
nivån på tänkta hot och på samhällets anpassning är det centrala."188 

Under den period som behandlas här, det långa 50-talet, som suc
cessivt allt tydligare framstår som en avgränsad epok, var Spionen 
och Sabotören figurer kring vilka föreställningar om nödvändigheten 
av totalförsvaret till stor del kretsade. Spionen var det psykologiska 
inre hotet och det totala nervkrigets främsta företrädare och central
figur. Motståndsandan var därför central och skulle byggas upp hos 
alla och envar. Varje meddelande om uppgivande av motstånd var 
falskt. Detta kom i synnerhet till uttryck i en ny korrespondenskurs 
1957, utgiven av Försvarets Brevskola, med titeln Motståndsanda. 189 

Ett viktigt drag i tanken om det totala försvaret var acklimatise
ringen till kalla krigets världsbild med dess totalitetsaspekt - kalla 
kriget finns ingenstans och överallt - men kan också kopplas till det 
andra världskrigets folkberedskapskampanjer med upprop om vak
samhet och tystnad, bland annat i form av affischer som "En svensk 
tiger" och "Spionen lägger pussel". Som Agrell också har påpekat, 
kännetecknades denna period av en samhällssyn som var gemensam 
för och band samman totalförsvaret och förverkligandet av folkhem
met, där det förra utmålades som en förutsättning och det senare som 
ett mål. Totalförsvaret var vardagens försvar - av folket, för folket och 
hos folket - och för att detta "folkets försvar" skulle fungera krävdes 
en homogen press- och propagandaverksamhet som homogeniserade 
gemenskapen och som artikulerade den gemensamma referensramen 
eller livsvärlden 

Den klassiska doktrinens samhällssyn var densamma som genomsyrade 
det framväxande folkhemmet; för att demokratin skulle kunna fungera, 
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samhället utvecklas och landet kunna motstå yttre påfrestningar krävdes 
en långtgående endräkt. Man kan säga att denna samhällssyn var en förut
sättning för en totalförsvarsorganisation av svensk modell. Av detta följde 
att doktrinens mediasyn i hög grad betonade den informationsförmed
lande rollen, medan den samhällskritiska och konfliktskapande rollen 
betraktades som sekundär i ett samhälle där det rådde konsensus kring 
mål och medel och i en situation där nationens existens stod på spel. 190 

En viktig aktör i upprätthållandet av den medborgaranda som skulle 
utgöra det totala försvaret och säkerställa den totala tryggheten var 
AB Radiotjänst, som sedan 3O-talet hade agerat i folkbildningssyfte 
och propagerat för det aktiva medborgarskapet och medborgaransva
ret. 191 Fram till televisionens inträde på arenan under senare delen 
av SO-talet var det just radion, mer än något annat medium, som 
artikulerade den gemensamma, svenska livsvärlden. 

Jag har i detta kapitel pekat ut den övergripande problematik som 
utgör scenanvisningarna för bokens fortsatta spiondrama. Tids
typiska begrepp som det totala kriget, det totala forsvaret och det psyko
logiska forsvaret har introducerats. Jag har också argumenterat för att 
det finns vissa kopplingar mellan utvecklandet av den svenska neu
tralitetspolitiken, realiserandet av ideerna om ett svenskt folkhem 
och den samtida kommunistskräcken - allt placerat inom ramen för 
Sverige under det långa SO-talet. Linjerna löper samman i en samtida 
föreställning om vad jag har valt att kalla den totala tryggheten. AlfW 
Johansson, som har skrivit mycket om konstruktionen av svensk 
nationell identitet under efterkrigstiden, är en av dem som menar att 
i den konsensuskultur som kännetecknar åren efter andra världskri
get var det framför allt just tryggheten som stod i centrum. "Sverige 
sökte sin ära genom att visa sig bäst på trygghet", skriver Johansson. 
"[F] rån vaggan till graven skulle svensken vila i ett skyddsnät av sam
hällelig trygghet. Förutsättningen för detta var samhällets homogena 
karaktär och ett dominerande puritanskt etos: arbetsamhet, skötsam
het, återhållsamhet, sparsamhet." 192 Ideologisk mobilisering kring 
tryggheten skulle åstadkommas i en tid då det nationella och neutra
liteten alltmer flöt samman med det socialdemokratiska folkhems
projektet. Folkhemmet kom att representera inte endast social väl
färd, utan skapandet av en trygg plats i en omvärld präglad av oro. 
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Krigsårens projekt "Den svenska livsformen" kan ses som denna 
totala trygghets kuliss. Det fick i inledningen till detta kapitel också 
utgöra avstampet för diskussionen om spiondramat i svensk kalla
krigskultur - trots att det inte behandlar vare sig kallakrigsstrukturen 
eller spioneriet. Bilden som är hämtad ur "Den svenska livsformen" 
omsluter och uttrycker visionen om den totala tryggheten; den ger 
besked om hur ofärd skall med välfärd besegras och hur en framtids
orienterad, utopistisk modernism kan befria en nation från krig, 
ångest och ofred. Ytterst visar den hur Kriget vid denna tid kunde 
fyllas med väldigt olika meningsinnehåll; det kunde återberättas som 
ett tillfälligt störningsbrus i det svenska välfärdsbygge som var i full 
gång och samtidigt som det våldsamma epicentrum kring vilket värl
den snurrade. 

Under den period som följde - det långa 50-talet - var Spionen 
och Sabotören i mångt och mycket den totala trygghetens värsta 
fiende. I dramats scenanvisningar har redan många av 50-talets vik
tiga händelser och spionaffärer lyfts fram i ljuset. De utgör en viktig 
kontextualisering, en tolkningsram och en bakgrund, eftersom det i 
den fortsatta framställningen inte kommer att handla så mycket om 
vem, var och när, utan snarare om hur dessa "affärer" fungerade som 
meningsskapande, hur de medialiseras för att eklatera och bekräfta 
redan väletablerade kollektiva värden. Det är just dessa omhuldade 
värden, föreställningar och ideer kring å ena sidan det totala psyko
logiska försvaret och å andra sidan folkhemmet som står i centrum 
för nästa kapitel om Detektiven Allmänheten och kampen mot Den 
Femte Kolonnen. Utifrån ett berättelseperspektiv analyseras den 
svenska civilförsvarsupplysningen om spioneri- och sabotagefaran 
med tonvikt på det tidiga 50-talet. Från scenanvisningarna förskjuts 
alltså härmed fokus till dramats goda protagonist. 



3. Protagonist och intrig 
Detektiven Allmänheten och 
jakten på Den Femte Kolonnen 

Ett totalförsvarsdrama i fyra akter 

Under 1950-talets fyra första år arrangerade Centralkommitten Folk 
och Försvar en omfattande upplysningskampanj kring vad man kal
lade "den femte kolonnen". Projektet var ett konkret uttryck för en 
tid full av hotbilder och tal om förrädare, spioner, sabotörer och 
panikmakare. Själva begreppet femtekolonnare satte ljuset på det 
dolda, inre hotet och pockade på en inre front och en uppdatering 
av den svenska motståndsviljan. Kampanjen planlades och genom
fördes av en särskild sektion inom CFF, ledd av den tidigare chef
redaktören för tidningen Norrländska Socialdemokraten, Henning 
Karlsson. Ett stort antal organisationer inom svenskt samhälls- och 
näringsliv var involverade i verksamheten, som stöttades ekono
miskt av CFF:s stora medlemsorganisationer KF, Lantbruksförbun
det, SAF samt fackförbunden LO och TCO. 193 Historikern Magnus 
Hjort, som har studerat denna kampanj närmare, menar att organi
sationen med dess konferensverksamhet och byråkratiska struktur i 
hög grad bidrog till skapandet av ett övervaknings-Sverige under 
SO-talets fyra första år. Det hette att verksamheten skulle vara strikt 
opolitisk och femtekolonnfaran skulle "främst behandlas som ett 
strategiskt och taktiskt problem", men Hjort visar med hjälp av 
CFF:s arkivmaterial att man från kommittens sida inte bara stödde 
och uppmuntrade utan också aktivt drev ett nära samarbete med 
företrädesvis socialdemokratiska organ för övervakning av kommu
nister.194 
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4. Affischer ur Centralkommitten Folk och Försvars femtekolonnkampanj från 

början av 1950-talet. 

Att avslöja den antikommunism som präglar 50-talets början är 
varken Hjorts eller min avsikt med att lyfta fram CFF:s femte
kolonnkampanj. Det är en redan öppen dörr och torde vara en 
utgångspunkt snarare än en slutsats för varje studie av 5_0-talets kalla
krigstänkande. I mitt fall är det inte heller, som i Hjorts, det poli
tisk-organisatoriska skapandet av ett övervaknings-Sverige som står 
i centrum. Istället vill jag söka frilägga det bredare meningsskapan
det kring det långa 50-talets försvarsupplysning om spioneri- och 
sabotagefaran. Ett politisk-historiskt propagandaperspektiv ersätts 
här med en kulturanalytisk, kontextualiserande textanalys. Hur ska
pas och förankras mening och samband i dessa upplysningsskrifters 
texter och bilder? Vilken eller vilka metaforiker används för att ra 
det specifika budskapet att bli en del av den starka berättelsen om 
det onda i tillvaron - den berättelse som slår an? 

Ett berättelseperspektiv är i detta sammanhang särskilt belysande. 
I samband med CFF:s kampanj trycktes en serie affischer om Den 
Femte Kolonnen, som sedan under hela 50-talet cirkulerade på 
industriarbetsplatser och offentliga inrättningar samt fick utrymme i 
civilförsvarets tidskrifter. Affischerna var formgivna av konstnären 
Anders Beckman och hade enkla linjer och klara budskap om sam
hällelig enhet och vaksamhet. Ett närmare betraktande av de fyra bil-
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derna avslöjar att de berättar en historia inte bara om hot utan också, 
och i första hand, om själva återställandet av ordning. I historiken 
Folk och forsvar 50 år 1940-1990 skriver Rune Eriksson att bilderna 
faktiskt var tänkta att läsas från vänster till höger och att de också 
utgavs just i denna ordning. 195 De två första bilderna konstaterar att 
samhället är underminerat av mullvadar, att denna underminering är 
allomfattande och att Spionen tjuvkikar genom samhällets nyckel
hål. Därefter, i den tredje bilden, riktas fokus på själva det nödvän
diga avslöjandet. Vi bör alla hjälpa till med att ta av Spionen den mask 
han bär, och därefter, för att tryggheten slutligen skall återetableras 
och säkerställas, krävs en stark svensk endräkt. I en kollektiv, natio
nell gemenskap finns det lyckliga slutet, vilket i den fjärde och sista 
bilden manifesteras genom den människokedja som skyddar en skor
sten av tegel symboliserande svenskt samhälle och industri. Cirkeln 
är därmed, bokstavligt talat, sluten. De fyra bilderna kan ses som ett 
tydligt exempel på Victor Turners beskrivning av sociodramats fyra 
faser: en inledande konfliktformulering till följd av ett brott mot den 
samhälleliga ordningen (bild 1), konflikten leder till en kris (bild 2), 
som igångsätter ett uppbåd av endräkt (bild 3), och slutligen ett åter
ställande av ordning (bild 4). 

I detta kapitel, som ställer spiondramats bärande intrig i det långa 
50-talet i centrum, far den tydliga berättelsestruktur som framträder 
i de fyra affischerna producerade inom ramen för CFF:s femtekolonn
kampanj forma en utgångspunkt och ett nav. Det handlar inte i 
första hand om hotet, utan om hur den svenska tryggheten skall för
svaras och i synnerhet om vem som skall göra det. Detta inkapslas i 
spiondramats gode protagonist och följaktligen även intrigens dri
vande kraft, Detektiven Allmänheten. Den moraliska intrigen såväl 
som dess huvudrollsinnehavare återfinns i första hand i civilförsvars
upplysningen och det är också därför just denna som utgör spåren av 
det förflutna här. 
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Folk- och försvarsupplysning i skuggan 
av kallt krig 
Den upplysning om försvaret som genom saklighet och objektivitet 
skulle vinna allmänhetens förtroende var vid 1950-talets början en 
väl organiserad kamp. Svensk försvarsupplysning har en historia som 
sträcker sig åtminstone tillbaka till de politiska strider om försvaret 
som ägde rum vid tiden kring förra sekelskiftet. Ett viktigt år är 
1890, då Allmänna försvarsföreningen, AFF, grundades under mottot 
"wärnad fred". Särskilda intresseorganisationer inom frivilligförsvaret 
fanns sedan tidigare, exempelvis den så kallade skarpskytterörelsen, 
men AFF var den första organisation som tog på sig uppgiften att på 
ett övergripande och allmänt plan propagera för uppslutning kring 
Sveriges försvar genom föredrag, konferenser och skrifter riktade till 
en bredare allmänhet. 196 Ett annat betydelsefullt år i 1900-talets 
svenska försvarsupplysning är 1925, då beslutet att kraftigt nedrusta 
det svenska försvaret motiverade kritiska försvarsvänner att bilda 
Riksförbundet Sveriges försvar, RSF. 197 

Den tredje och mest tydliga hållpunkten i historien om 1900-
talets svenska försvarsupplysning är de betydelsefulla beredskapsåren 
under andra världskriget, då i synnerhet Statens informationsstyrelse, 
SIS, verkade. SIS arbete var uppdelat i tre sektioner, dels en huvud
styrelse som ansvarade för övervakning och censur av pressens infor
mationsspridning till allmänheten, dels den redan nämnda sektio
nen för kulturell folkberedskap och slutligen en samordningssektion 
för motpropaganda. 198 SIS faller därmed inte omedelbart in i kate
gorin försvarsupplysning, utan hade en betydligt bredare bas, men 
var samtidigt också en smalare, krigsorienterad organisation som 
efter kritik lades ned 1944. 1940 hade det också, som tidigare nämnts, 
bildats en centralkommitte för frivilligförsvaret av ett trettiotal folk
rörelseorganisationer i samarbete med de demokratiska partiernas 
ungdomsförbund, en kommitte som gjorde gemensam sak med stora 
delar av SIS verksamhet. Syftet med denna organisation, som fick 
namnet Centralkommitten för det frivilliga försvarsarbetet, CFF199, 

var att överbrygga eventuella motsättningar mellan just folk och for
svar, att skapa nationell samling kring gemensamma värden och där-
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igenom stärka medborgarnas motståndsanda. Själva namnet Folk och 
Försvar hade sitt ursprung i den stora försvarskonferens med samma 
namn som anordnats 1939 med socialdemokratiska ungdomsför
bundet och dess dåvarande ordförande Torsten Nilsson som värd.200 

Spioneri och sabotage var, som en central del av tillvarons dolda 
faror, ett viktigt fokus för svensk försvarsupplysning under kriget. I 
ett land som varken ockuperades, invaderades eller bombades - annat 
än av misstag - var kriget ett väntande, föreställt krig. På svensk, 
neutral mark fördes kriget i det dolda, i form av spioneri och sabo
tageverksamhet, såväl på det faktiska som det föreställda, symboliska 
planet.201 I Folkberedskapens så kallade tystnadskampanj, i affischer 
som "En svensk tiger" och "Spionen lägger pussel", deklamerades 
att fiendens ögon och öron kunde finnas överallt och att det således 
var bäst att vara vaksam och hålla tyst. Och spioneri- och sabotage
faran fortsatte alltjämt under SO-talet att vara en central fråga för 
civilförsvarsupplysningen. Det andra världskrigets myller av svenska 
spionerihärvor och sabotageskandaler fanns fortfarande färskt i min
net, men samtidigt var situationen nu en annan. Spioneriet, den 
osynliga kampen, kom kanske i än högre grad i den "fredstid" som 
följde att bli det mest framträdande hotet i den svenska vardagen. 

Civilforsvarsupplysningens dramatiska berättande 
Civil defense, in particular, reflected the breadth of [Cold War] militar
ization, for it was state agency, war story, family lore, and people's 
mobilization all at once. 202 

Civilförsvarsupplysning är ett lämpligt källmaterial för den som vill 
synliggöra offentliga rädslor och föreställningar om krigshot och 
trygghet under 1900-talet. Trots detta har det fram till idag inte fors
kats särskilt mycket kring just civilförsvarspropaganda och -upplys
ning. Om man söker kartlägga ett svenskt forskningsläge finner man, 
förutom ett par historiker över organisationer inom frivilligförsva
ret, 203 endast ett mindre antal vetenskapliga uppsatser eller artiklar 
och en opublicerad licentiatavhandling inom det så kallade SUAV
projektet från början av 1970-talet. 204 Förutom det faktum att forsk
ningsläget är kvantitativt sett litet, så kan man notera ett par saker. 
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För det första har forskningen en klar tyngdpunkt på andra världs
krigets beredskapsår, eller åtminstone perioden mellan försvarsuppgö
relsen 1925 och det andra världskrigets slut, medan tiden såväl före 
som efter denna period till stor del lämnats därhän. Om man sär
skilt efterspanar forskning som ställer kalla kriget i fokus, finns i stort 
sett bara Magnus Hjorts väl genomförda, men icke desto mindre 
omfångsmässigt begränsade, studie om CFF:s femtekolonnkampanj 
att tillgå. 205 

För det andra är den gemensamma nämnaren för samtliga tidi
gare studier av svensk civilförsvarsupplysning just att de utifrån ett 
propagandaperspektiv söker kartlägga politiska intentioner och in
tressen bakom publikationerna och bakom de organisationer som 
var inblandade. Användandet av termen propaganda implicerar van
ligen ett perspektiv där sändare och budskap är det väsentliga medan 
mottagare och tolkning av budskap är av föga eller ingen vikt för 
analysen. När det gäller civilförsvarsupplysning är tonvikten på makt, 
manipulation och propaganda kanske inte så förvånande, eftersom 
folkupplysning och folkbildning i sista hand alltid innebär en stark 
berättarröst som tillrättalägger verkligheten, tydliggör faror och före
skriver vägval. Men man kan också se relationen mellan denna röst 
och dess svenska åhörare under kalla kriget som en kommunikation 
i vilken mening och sammanhang etableras, en kommunikation 
som ger olika bud på hur kalla kriget kan levas på ett vardagligt plan. 
I ett sådant perspektiv placeras själva berättandets moraliska dyna
mik i analysens förgrund medan politiska intressen och bevekelse
grunder hamnar i bakgrunden. 206 

I förhållande till tidigare svensk forskning om civilförsvarsupp
lysning skiljer sig mitt angreppssätt alltså såväl empiriskt (kalla kriget 
istället för beredskapstiden) som i perspektiv (fokus på kommunice
rande, meningsskapande berättelser istället för enkelriktad propa
ganda). För att se hur ett diskurs- eller berättelseorienterat perspek
tiv kan tillämpas på en läsning av civilförsvarsupplysning får man 
åberopa internationell forskning. Elaine Tyler May, Guy Oakes och 
Laura McEnaney är historiker som alla forskat om hur civilförsvars
diskurs förhåller sig till kallakrigskultur. I deras studier förstås begrep
pet propaganda snarare i termer av ett bredare vardagligt menings-
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skapande än en befallande röst.207 Det handlar till stor del om hur 
kriget fördes in i familje- och arbetslivets vardagliga sfär. I synnerhet 
Oakes diskuterar etablerandet av en "kallakrigsetik" som en berät
telse genom vilken ordning och rationalitet befästes. 208 Detta vardag
liggörande av det nationella försvaret fick sitt uttryck också i svensk 
kallakrigskul tur. 

De publikationer, böcker, broschyrer och småtryck som exem
pelvis svenska organisationer som CFF och RSF gav ut under kalla 
kriget faller här in under samlingsnamnet civi/forsvarsupplysningsskrif 
ter.209 Skrifterna var konkreta produkter av en efterkrigsanda präg
lad av oro och rädsla för samhällets stora och hemliga faror. Många 
handlade just om värnandet av hemmet och (kärn)familjen. I Sverige 
är det tydligaste och mest kända exemplet Civilförsvarsstyrelsens skrift 
Om kriget kommer. Vägledning for Sveriges medborgare, som delades 
ut till samtliga hushåll två gånger under det långa 50-talet: 1952 och 
1961. Om kriget kommer var en för det kalla krigets atomålder om
arbetad och uppdaterad version av en skrift med samma övertitel som 
Informationsstyrelsen gav ut under andra världskriget.210 Den över
gripande avsikten var, under kriget såväl som under 50-talet, att länka 
samman försvar och folkrörelse inom föreställningen om det totala 
försvaret och därigenom stärka den svenska motståndsandan. I denna 
strävan var det av central vikt att med alla medel upplysa om hur 
den vanlige medborgaren skulle göra för att skydda sig och sin familj 
mot de faror och hot som riktades mot det svenska folkhemmet. 

Jag har valt att undersöka de upplysningsskrifter, som hade sär
skilt fokus på spioneri och sabotage och som publicerades i Sverige 
under perioden 1945- 1960. Materialet kan indelas i tre kategorier. 
I första hand gäller det offentligt småtryck, affischer och infarma
tionsbroschyrer, som spreds på svenska arbetsplatser, på industrier 
och andra företag och anläggningar, men också i hemmen eller 
inom folkrörelseorganisationer. Oftast gavs dessa skrifter ut av an
tingen CFF eller någon av dess många medlemsorganisationer, som 
exempelvis RSF eller, om det gällde sabotagefaran inom industrin, 
SAF. 

Rädslans och vaksamhetens budskap fick också stor spridning 
genom tidningar och tidskrifter med någon anknytning till civilförsva-
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ret och därför har jag valt att inkludera även ett antal sådana i under
sökningen. De som kommer att figurera i första hand är CFF:s och 
RSF:s tidskrift Folk och Försvar211 , Hemvärnets tidskrift Hemvär
net212, Lottarörelsens tidskrift Den svenska lottan 213 och Försvarssta
bens Kontakt med krigsmakten 214• De tre senare tidskrifterna gavs ut 
under hela perioden, medan Folk och Försvar hade ett uppehåll i 
utgivningen mellan 1952 och 1957. Den främsta anledningen till att 
jag valt att lyfta fram dessa tidskrifter är att spion- och sabotagefaran 
är särskilt tydlig just här. En annan anledning är att de representerar 
olika sfärer inom totalförsvaret med fokus på folkupplysning om 
såväl central- som bygdeförsvar, såväl manlig som kvinnlig civilför
svarsplikt och såväl frivilligt som militärt försvar. Utöver dessa tid
skrifter har även Industria och Arbetsgivaren samt Tidskrift for Sveriges 
Civi/forsvar använts för analysen av hur sabotagefaran i svenska fabri
ker framställs. 

Författarna bakom upplysningsskrifterna och artiklarna i tid
skrifterna varierar och är ofta inte namngivna alls. Ett namn åter
kommer dock med jämna mellanrum, antingen som författare eller i 
någon typ av rådgivarfunktion. Det är Per Lindgren, som inte sällan 
introduceras som "Sveriges främste spionexpert" eller, mer skämt
samt, "spionmajoren". Lindgren (1901- 80) var under 40-talet chef 
för industridetaljen vid försvarsstabens inrikesavdelning. Då han 
1949 fick avsked med förtidspension från armen tog han istället 
arbete som militärassistent vid Kungl Vattenfallsstyrelsen, där han 
fortsatte att arbeta med upplysningsfrågor rörande spioneri och 
sabotage. Lindgren var en ofta anlitad föredragshållare i det civila, på 
kurser i skyddsinstruktion och på industriarbetsplatser, men han var 
också en flitig frilansskribent med en stor mängd artiklar såväl i tid
skrifter knutna till civilförsvaret som i andra populära tidskrifter. 
Under senare delen av 50-talet och under 60-talet stod Lindgren för 
ett antal dramatiserade essäer om spioneri i mansorienterade maga
sin som Lektyr, SE och FiB Aktuellt, men han publicerade sig också i 
morgon- och kvällstidningar som Göteborgs-Posten ochAftonbladet.215 

I det som följer står inte författarnas bevekelsegrunder i centrum, 
men Lindgrens mångåriga engagemang framstår likväl som viktigt 
att nämna i det historiska sammanhang som omger upplysnings-
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skrifterna kring spioneri- och sabotagefaran i Sverige. Han var en vik
tig aktör i upplysningsverksamheten, men hans engagemang och 
skrifter kan också ses som en produkt av sin tid. 

Upplysningsskrifter och civilförsvarstidskrifter har här komplet
terats med andra publikationer kring spionproblematiken, som valts 
utifrån huruvida de rymmer någon form av förmanande folkupplys
nings- eller informationsaspekt. Ett antal dokumentära brottsskild
ringar publicerades mer eller mindre som en direkt följd av det tidiga 
50-talets spionhärvor. I dessa böcker återkommer det budskap och 
den berättelsestruktur som präglar försvarsupplysningsskrifterna. 
Bland dem finns Per Meurlings Spionage och sabotage i Sverige från 
1952 (folkupplaga 1958), Curt Falkenstams Röd spion från 1951, 
som uteslutande handlar om fallet "marinspionen" samma år, och 
Carl Olof Bernhardssons Spionpolisen går på jakt från 1952. Alla tre 
hade journalistisk-akademisk bakgrund, den förstnämnde med en 
något tydligare kulturkritisk prägel än de två sistnämnda.216 Böcker
na kommer att dyka upp som källmaterial också i senare kapitel, men 
då utifrån andra funktioner i det övergripande dramat. Just i detta 
kapitel handlar det om den handlingskraftige och gode protagonis
ten såsom intrigens drivande kraft, speglad genom talet om upplys
ning och folkbildning kring Den Femte Kolonnen. 

Upplysningens metaforik 
Uppvaknandet och idyllen i spillror 

Under den senaste tiden har en rad sensationella spion- och sabotage
mål kommit den svenska allmänheten att vakna till ur den nu nära 
hundrafemtioåriga fredsidyll, i vilket den levat och ur vilken inte ens 
de kusliga ekona av kanondundret från två stormaktskrig riktigt för
mådde väcka den. [ .. . ] Vårt folk har med ens påtagligt förnummit, att 
det inte står utanför det kalla kriget. Dess isvind sveper även över vårt 
lilla, fredliga och idylliska land, som - trots anklagelserna i Moskvas 
radio och press - aldrig kan tänkas självt gå till anfall mot någon främ
mande makt.217 

I 1950-talets civilförsvarsupplysning är motsatsparet krigshot- freds
idyll centralt, vilket tydligt kan skönjas i den ödesmättade inled-
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ningen till Per Meurlings bok Spionage och sabotage i Sverige. Sverige 
framställs här som en liten, slumrande, oskuldsfull, hundrafemtio
årig fredsidyll, som plötsligt blir väckt genom det kalla krigets isvind. 
Och just motsättningen mellan den behagliga, ljusa drömmen och 
den nattsvarta verkligheten är ett återkommande tema. Det fram
kommer exempelvis också i Hemvärnet, en av det civila försvarets 
hörnpelare. "Att spana efter sådant, som är ägnat att riva sönder 
drömvärld och idyll, kan ryckas vara obehagligt", lyder budskapet i 
denna tidskrift 1953. "Men det bör ske. Ty värre är att ur den tank
lösa bekvämligheten plötsligt bli kastad in i förtvivlan och skräck."218 

Från drömvärlden och idyllen är steget alltså inte långt till förtvivlan 
och skräck; mitt i den stillsamma vardagens tanklösa bekvämlighet 
gapar redan hemska hål där faran hotfullt väntar. Formuleringar 
som att "riva sönder" och att "kastas in i" anger själva den hotande 
faran, men också den obehagliga och kanske smärtsamma process 
genom vilken den nya medvetenheten skall upprättas. Föreställ
ningar om det trygga folkhemmet skall omskakas, idylliserande 
dimridåer skall blåsas bort och verkligheten skall till slut blottläggas 
i sin kala sanning. Annars kan aldrig tryggheten återupprättas. 

Just Hemvärnet med dess språkrör Hemvärnet ansågs i början av 
50-talet ligga i frontlinjen när det gällde informationen om spion
faran. På flera ställen i dagspressen antogs Hemvärnet vara den mest 
berydelsefulla bastion från vilken den vardagliga kampen mot kom
munismen och mot "sabotörer och kupp män" skulle föras. Hem
bygden och hemmet var den plats där själva kampen ägde rum. 
Dagens Nyheters politiske redaktör LeifKihlberg försäkrar redan 1950 
i sin bok Den ryska agenturen i Sverige, ett urval av ledare i nämnda 
tidning, att "[p]å inget håll möter kominformtjänarna så stark miss
tro, så kompakt förbittring och förakt som bland hemvärnsmännen. 
Det gäller, kan man tryggt säga, över hela landet." 219 

"Är vi beredda?" är den stora frågan i Hemvärnets upprop 1953, 
men trots att artikelförfattaren i sedvanlig ordning konstaterar att 
den svenska försvarsviljan är god, blir svaret inte ett rungande ja. 
Tvärtom är det nödvändigt med ett tvärt uppvakriande och en större 
medvetenhet som leder till en djupare insikt, en insikt om Sveriges 
ömtåliga position i världen och om de hemskheter som numera tar 
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plats på den hemmaarena svenskarna trodde de kände utan och 
innan. Brytningstiden är sedan länge inne. 

Föreställningen om den spruckna idyllen är en genomgående 
tidsmetafor i 50-talets försvarsupplysningslitteratur. Ett Sverige i 
chock beskrivs, i synnerhet efter 1951 och -52 års svenska spionaffärer. 
"Den demokratiska idyllen hade nu fullständigt slagits i spillror", 
konstaterar exempelvis författarna Hemming Sten & Olle Svensson 
i CFF:s skrift Spioneri från 1952. Beskrivningen av idyllen i spillror 
stärks av verbets tempus som är förfluten tid trots att de talar om fal
let Enbomligan samma år. 220 Det har alltså redan hänt, så det är i alla 
fall hög tid nu - 1952 - att genast vakna upp ur törnrosasömnen. 
Chefen för armen, C A Ehrensvärd, använder samma typ av bild i 
Hemvärnet under rubriken "Renhållning vid krig", som i synnerhet 
åsyftar renhållning mot Den Femte Kolonnen: 

Dock har alltför många av oss fredliga svenskar intill dessa dagar sett på 
spioneriet som något främmande, "sånt händer inte här". Har tanken 
någon gång gått till begreppet spioneri, så har nog detta ofta förenats 
med bilden av utlänningar och icke gärna med landsmän. 

Nu har bindeln ryckts från ögonen.221 

Blottläggande av sabotageaktioner ger kanske de mest konkreta be
visen på nödvändigheten i detta smärtsamma medvetandegörande 
då bindeln rycks från ögonen och det bryska uppvaknandet från den 
idylliska slummern sker. På sina ställen återkallas svenska krigsmin
nen, som vid denna tid till stor del kretsade kring historier om 
explosioner, bränder och skadegörelse. 222 I kapitel 2 beskrevs det 
faktum att krigsåret 1941 förde med sig åtminstone två svåra olyckor 
på svenskt territorium, då man starkt misstänkte sabotage. Den ena i 
Krylbo och den andra i Hårsfjärden. 223 Sabotage utgjorde efter detta 
en viktig del av rädslan i svensk föreställningsvärld, något som tyd
ligt syns i 50-talets upplysningsskrifter, där tekniken, industrin och 
sabotagefaran fortfarande är centrala frågor och faller under benäm
ningen verkskydd. 

Frågan om verkskyddet och om behovet av samarbete mellan 
myndigheter, företag och frivilliga organisationer på detta område 
tas upp ofta i publikationerna i början av 50-talet. Riksluftskydds-
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förbundets Tidskrift for Sveriges Civilförsvar har exempelvis med bör
jan vid årsskiftet 1951- 52 en ständigt återkommande spalt om denna 
problematik, som bygger på ständiga upprepningar av uttryck som 
våra industrier, våra städer och vår trygghet. 224 Frågan om verkskydd, 
industri och kommunikation - och i synnerhet dess koppling till 
spioneri och sabotage - tas därtill förstås också upp i tidningar pub
licerade inom ramen för näringslivet, tidningar som Industria och 
Arbetsgivaren. 225 

Verkskyddet sätts ofta i relation till ett förflutet som inte längre är: 
En gång fanns en blomstrande och trygg idyll, som nu är förstörd. 
Genom sabotörers illdåd har det svenska samhället bokstavligen lagts 
i spillror. Trots detta är det många som vägrar att se den hårda san
ningen. I Sabotage. Teknik - taktik - slutsatser från 1952 heter det, 
och vikten av det som sägs understryks av originalkursiveringen, att: 

Inför de perspektiv, som uppdras i denna framställning, frågar helt visst 
mången: 

''½id har allt detta med oss, i vårt fridfulla och fredliga Sverige, att 
skaffa? Ar det inte att måla Hin på väggen att hos oss börja tala om vakt
tjänst mot sabotage?['] 

SVARET AR: 
De här avhandlade frågorna rör oss alla i allra högsta grad. 
Sverige är inte längre varken fridfullt eller fredligt med hänsyn till före

liggande, mycket påtagliga risker for sabotage. 
En välordnad vakttjänst mot sabotage och annan femtekolonnverksam

het har blivit en lika tvingande angelägenhet som forsvarsberedskapen mot 
en yttre fiende. 226 

Uttrycket "inte längre" antyder att idyllen inte uteslutande är en naiv, 
drömsk utopi. Den är tvärtom ett historiskt faktum, en konkret 
miljö kopplad till en förgången tid. I en liten handbok om tekniska 
skyddsanordningar från 1956 konstateras på liknande sätt att "[f]örr 
i världen, liksom ännu i denna dag mångenstädes på landsbygden, 
förekom knappast behov av skydd mot tjuvar. Obebodda utrymmen 
såsom visthusbodar och andra uthus var de enda lokaler som försågs 
med lås. Samhällsbildningen och dess slutpunkt storstaden har änd
rat på dessa idylliska förhållanden. "227 Den moderna avancerade 
tekniken är här, som så ofta, ett tveeggat svärd. Den är inte bara en 
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gåva, utan också ett gissel som bär med sig alla modernitetens mörka 
faror. Men än tydligare framstår motsättningen mellan då och nu, 
som alltså hör intimt samman med motsättningen mellan land och 
stad. Före modernitetens på många sätt depraverade stadskultur fanns 
en lantlig tillvaro i vilken alla kände varandra och ingen var anonym. 
I 50-talets Sverige behöver man däremot låsa sin dörr - inte bara för 
spioner och sabotörer, utan också för tjuvar och andra "panikmaka
re" som kan tänkas vilja en illa. Uppvaknandetanken kombinerad 
med föreställningen om att ingenting är som förr präglar upplys
ningsskrifterna under hela det långa 50-talet. "Vi måste [ ... ] lära oss 
att inse, att hemliga agenter för främmande makt arbetar även här i 
vårt land', konstateras det oförtröttligt i exempelvis Spioneri? Sabo
tage? så sent som 1958.228 

Folkhemsvardagens totala nervkrig 
Fruktan äger en inneboende trollmakt, vilken inger en förnimmelse av 
förestående undergång. Ingen skräck är större än den inför en okänd 
fara med undantag kanske för skräcken inför något, som endast dun
kelt skymtat för hans syn.229 

I vår tid, då ett eventuellt nytt krig blir totalt, är också försvaret totalt, 
och eftersom spioneri av naturliga skäl är riktat mot allt, som har med 
försvaret att göra, har också spioneriet blivit totalt.230 

Vid sidan om försvarsupplysningens tidsliga metaforik och den syn 
på samtiden som framträder i beskrivningar av idyllen som en gång 
var, men som nu är borta, återfinns en i högre grad rumslig metafo
rik varigenom hotet om det totala nervkriget inpassas i och definie
rar folkhemsvardagen. Det kan handla om en mörk skugga som nu 
dragit över den ljusa livsvärlden. I uppslagsverket När var Hur 1953 
analyserar exempelvis Olle Svensson dagsläget i Enbomaffärens efter
följd och konstaterar att "[s]venska folket har fått påtagliga bevis för 
att slagskuggorna från det kalla kriget också faller över svenskt 
område".231 Det moderna, totala kriget är allomfattande - det finns 
överallt och därför även i svenska hem och svenskt vardagsliv, på 
samma gång konturlöst och skrämmande påtagligt. 232 
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1952 delades informationsbroschyren Om kriget kommer. Väg
ledning for Sveriges medborgare ut till Sveriges samtliga hushåll, en 
upplaga på 2,8 miljoner exemplar. 233 Skriften vänder sig i huvudsak 
till den enskilde medborgaren med en specificerad handlingsplan. 
Grundiden är att tydliggöra behovet av samhällelig samverkan i en 
värld och en tid där det kommande kriget utan tvivel blir totalt. 
"Motstånd i alla lägen" är parollen. I detta budskap ges betydande 
utrymme till skyddet mot spioner och fiendens propaganda. Det är 
tydligt att faran i SO-talets Sverige inte bara kommer utifrån, utan 
också inifrån, underifrån, och kanske till och med hemifrån. Hem
met, det mest bekanta och familjära, måste i första hand säkras för 
att inte riskera att härbärgera de mörkaste hemligheter. Här finns två 
sammanlänkade rumsliga metaforer - det som är överallt, det totala, 
samt det som är innanfor, det kittlande, krypande nervkriget. 

Historikern Elaine Tyler May, som har undersökt den starka foku
sering på hem och familjeliv som rådde i 1950-talets USA, menar att 
tillrättaläggandet av det lilla livet blev ett sätt att hantera kallakrigs
oron. Familjegemenskapen skulle fungera som en skyddande bas
tion i en hotfull värld, en tillflykt tillbaka till en traditionell tillvaro, 
men var också ett modernistiskt löfte om en ljus framtid. Inte minst 
det nya begreppet kärnfamilj var ett uttryck för det vardagliga me
ningsskapandet i skuggan av det kalla kriget. Liksom kärnan var ato
mens minsta och viktigaste beståndsdel, så var familjen samhällets. 
Och liksom klyvningen av atomkärnan var splittringen av kärnfamil
jen potentiellt extremt farlig. Det stillsamma familjelivet och super
makternas terrorbalans var på detta sätt, menar May, två sidor av 
samma mynt. 234 

På ett liknande sätt diskuterar Guy Oakes just begreppet kärnfa
milj inom ramen för sin undersökning av amerikansk atomvapen
och civilförsvarsdiskurs under SO-talet. Han menar att det i första 
hand var inom hemmets fyra väggar som människor skulle förbereda 
sig och träna sig inför det tredje världskriget, något som vävs tydligt 
samman i civilförsvarsupplysningens paroll "civil defense house
keeping" .235 I familjen och i hemmet, det civila försvarets minsta 
enhet, förenas föreställningar om det totala med föreställningar om 
det lilla, det vardagliga. Laura McEnaney använder termen militari-
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sering för att beskriva det gradvisa inkorporerandet av militära ideer, 
värden och strukturer i den civila sfären och familjelivet. Ett samhäl
les militarisering är ett avsevärt djupare och mer komplext fenomen 
än antalet vapen eller soldater i beredskap, menar McEnaney; det 
handlar om den process eller de processer genom vilka det civila sam
hället reorganiserar sig i termer av våld och våldsproduktion. En upp
luckring av gränser mellan civilt och militärt och mellan krig och fred 
äger rum, något som kan sägas känneteckna kalla krigets föreställ
ningsvärld. 236 

McEnaneys och Mays resultat då det gäller USA:s kallakrigskul
tur kan belysa delar av den svenska vardagskulturen och totalförsvars
tänkandet under 50-talet. En skarp skillnad är dock att i Sverige var 
rädslan för invasion betydligt mer framträdande än rädslan för atom
bomben - som var den mest framträdande rädslostrukturen i USA. 
En annan skillnad som kan framhållas är att i Sverige var också den 
militariserade civilsfären en betydligt mer historiskt rotad struktur från 
indelningsverk till allmän värnplikt och, inte minst, med beredskaps
tidens inkallelser i färskt minne. 237 

I Om kriget kommer anno 1961 befästs en allomfattande, milita
riserad tankestruktur med kopplingar till hem och familj: Alla är vi 
delar av totalförsvaret idag och varje dag. Alla detaljer i den samhälle
liga skyddstjänsten måste sammanfogas till en kedja vars styrka är 
avhängig dess svagaste länk, som budskapet lyder i en artikel i Den 
svenska !ottan i början av 50-talet: "Det totala och perfekta skyddet 
erhålles först när alla goda krafter samverkar till det helas bästa".238 I 
Om kriget kommer löper civilförsvar och familjevärden samman ex
empelvis i avsnittet om utrymning, där den representativa svenska 
tvåbarnsfamiljen står färdigpackad. Kärnfamiljen blir totalförsvarets 
fundament och traditionella roller befästs på bilden: fadern står i för
svarets yllerock och kängor i centrum av bilden, sonen finns till väns
ter i mössa och oömma kläder och till höger står modern i sjalett som 
ömt tittar ned på sin baby. 239 För den enskilda familjen finns det helt 
avgörande åtgärder att vidta, överlevnadstekniker att instudera, och 
här korsas föreställningen om det totala försvaret med den om det 
totala folkhemmet. Vid utrymning inför hotet om det totala kriget 
bör familjen, enligt uppräkning i Om kriget kommer, ta med sig 
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Vid utrymning: 

Håll ihop familjevis 
utrymningen. 

Ta 

Ta med pengar, vä.rdehand
lingar, sjukförsäkringsbesked 
och fackföreningsbok samt I 

om detta utdelats - ranso
neringskort, skyddsmask och 
identitetsbricka. 

5. Kärnfamiljen 

utrymningsberedd 

i skriften Om 

kriget kommer 

1961 . 
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också de för folkhemmet viktiga identitetshandlingarna fackföre
ningsbok och sjukförsäkringsbesked - två garantier om att välfärds
samhället och den totala tryggheten består även under jord. 240 

Inte ens kärnfamiljen går alltså säker i detta nervkrig som, enligt 
bland annat Spioneri från 1952, utspelas såväl "ute" som "hemma'' 
och som, enligt Meurling, "gäller hela landet och folket", vilket gör 
det "så mycket fruktansvärdare". 241 Tidskrift for Sveriges civilforsvar 
skriver 19 51 om den så kallade "inre värnkraften": 

Praktiskt taget allt i ett modernt samhälle - politik, ekonomi, närings
liv, kulturell och andlig odling - är föremål for angrepp. Här möter 
man femtekolonnverksamheten i mer eller mindre utpräglad form. 
Den kan vara dirigerad både utifrån och inifrån. Utan tvivel förekommer 
en sådan dubbeldirigering ifråga om vårt land. Eftersom allt det, som 
konstituerar vårt civila samhälle, är angreppspunkter for den femte 
kolonnen, utgör det också forsvarspunkter. Denna logikens egen anvis
ning kan vi inte komma förbi, om vi vill åstadkomma en helgjuten inre 
värnkraft. 242 

Allt är i fara och allt ska därför skyddas. I Den svenska !ottan listar 
hovrättsassessor Carl Fr. Hadding ett antal förutsättningar för den 
inre värnkraften eller motståndsandan. Kunskap om det moderna 
krigets natur är viktig liksom tron på försvaret och en övertygelse om 
det rättvisa i landets sak, menar han. Tillit till och samhörighet med 
statsledningen är lika central som samhörighet med familj, arbetslag 
"och andra primärgrupper". Vilka dessa "andra primärgrupper" är 
framgår inte, men man kan särskilt notera att det här är fråga om den 
för civilförsvarsintrigen så karaktäristiska glidningen mellan individ 
och kollektiv. Samma sunda motståndsanda genomsyrar hela sam
hället från individens egen hjärna via familj och arbetslag ut i offent
ligheten och ända upp till statsledningen. 

Centrala och ständigt återkommande, samlande begrepp för 
civilförsvar och psykologiskt försvar är alltså vid denna tid just inre 
värnkraft, motståndsanda och ett uppbyggligt inre forsvar eller en inre 
ftont. Under hela SO-talet är denna metaforik kring inre och yttre ett 
mycket framträdande drag i civilförsvarsskrifterna och psykologiska 
dimensioner av försvarsproblematiken är ett ämne som föranleder 
många och långa artiklar. "Vi måste se till", manar Lindgren i Sabotage. 
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6. Annons för korrespondenskursen Motståndsanda 1957. 

Teknik - taktik - slutsatser 1952, "att även vårt inre försvar kan fun
gera gentemot en eventuell femtekolonn, antingen den uppträder i 
sabotörers skepnad eller på annat sätt" .243 Detta är också närvarande 
i den nya korrespondenskursen Motståndsanda. Psykologiska forsvars
problem i fted och krig, vilken publiceras och distribueras av Försva
rets brevskola 1957.244 En av bilderna visar på ett suggestivt sätt sam
hällets mörke infiltratör, som uppviglar till brott och uppror, som 
lockar med sprit och pengar, och som sår split mellan människor. I 
allt blir Spionen den "panikmakare" som står i direkt motsättning till 
svenskheten; han blir den Andre mot vilken den goda gemenskapen 
avtecknar sig. 
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Den psykologiska försvarsberedskapen är alltså under 50-talet på 
ett mycket tydligt sätt kopplad till spioner och sabotörer. 245 Lös
ningen är inte bara att noga iakttaga sin omgivning och deltaga i 
rikets försvar, utan också att arbeta på sitt eget inre försvar, sin egen 
själ, sitt eget psyke, sitt inre liv. En frisk och sund kropp är också, 
som Carl Fr. Hadding konstaterar i tidskriften Den Svenska Lottan, 
en förutsättning för allt detta. På individnivå är det nödvändigt att 
hålla sig i fysisk och psykisk trim eftersom "kroppsliga besvär och 
privata bekymmer" lätt kan verka nedsättande för motståndsandan. 
Även "[h]unger och trötthet kan i längden fa ödesdiger verkan. Brist 
på självförtroende och en känsla av att vara undervärderad är också av 
ondo."246 Allt detta kan alltså sätta ned också det immunförsvar som 
skall skydda en mot Den Femte Kolonnen. I upplysningens meta
forik är motsatsen följaktligen infektion, smitta, sjukdom och död. 

Den röda smittan 

Att sabotagefaran var stor även i, och kanske synnerligen i, ett neu
tralt land var tydligt redan på 1930-talet. Detta blev senare en av de 
centrala hotbilderna under det andra världskriget, då det till och med 
fanns en särskild tidning som behandlade spioneri- och sabotage
faran, Tidskrift for industriskydd Mot spioneri och sabotage, utgiven av 
Försvarsstabens Industriskyddsdetalj . Här, liksom i Arvid Erikssons 
skrifter Spioner, sabotörer och panikmakare och Den sjätte kolonnen, 
finns flera viktiga fundament som återkommer i 50-talets upplys
ningsskrifter - upprepade varningar för fredsoptimism (med hänvis
ning till Gunnar Myrdals aktuella bok med just denna titel), prak
tiska instruktioner för vakthållning, maningar till tystnad och om 
varsam hantering av bland annat hemliga handlingar, vapen och 
telefoner. 247 ''En fiende vill lura oss så mycket han någonsin kan"248 , 

varnar Eriksson 1940, men han framhåller också en helt motsatt bild 
av dessa "panikmakare", nämligen att de tillhör en kategori männi
skor som uppenbarligen befinner sig i ett tillstånd där förnuftets 
sunda ljus inte råder. I sin publikationsserie "Medborgarkunskap om 
riksförsvaret" gav Riksförbundet för Sveriges försvar, RSF, i krigets 
slutskede ut en skrift om sabotagefaran i vilken avsikten var att 
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"informera de lojala medborgarna och erhålla deras medverkan till 
skydd mot asociala element, som inte blott utsätta landet för fara utan 
även genom skadegörelse inom samhället kunna orsaka arbetslöshet 
och till och med forlust av liv och lem. "249 Glidningen i fiendebild blir 
tydlig - från militärt till socialt hot. Här är det de "asociala elementen'' 
som innebär såväl fara i största allmänhet som de specifika och på
tagliga farorna arbetslöshet och död. Sabotagets historia förklaras 
därefter i relief mot de revolutionära ungsocialisternas klasskamps
retorik. Till hjälp kommer den starka smittometaforen: 

Det är som en sjukdom, vilken sprides med en bakterie. Så länge bak
terien är okänd, är sjukdomen svår att få bukt med, men får läkaren väl 
tag på bakterien och vet, hur man skall behandla den, blir det genast 
lättare att bekämpa sjukdomen, inte minst därför, att patienten inser 
betydelsen av de rätta behandlingsmetoderna. 

På samma sätt är det med spioneri och sabotage. 250 

Det är här inte fråga om en traditionell rysskräck. Inte heller är det 
enbart spioneriet och sabotaget, utan också kommunismen som sam
hällelig ideologi som likställs med en epidemi där de "asociala ele
menten" utgör de yttersta sjukdomssymptomen. Asocialiteten åter
kommer på flera ställen, bland annat i Tidskrift for industriskydd, där 
den tydligt ställs mot den sociala gemenskapen, "den lojala delen av 
samhället".251 

Sjukdomsmetaforiken fortsätter vara framträdande i SO-talets 
upplysningslitteratur. Den återfinns exempelvis som slutkläm till 
Curt Falkenstams bok Röd spion från 1951, där Winston Churchills 
tal i det brittiska underhuset 1946 rörande sovjetspionaget citeras: 
"Personer smittade av denna farsot tvekar inte ett ögonblick att för
råda sitt lands hemligheter. Detta är ett av de säregna drag som gör 
sovjetspionaget så farligt". 252 Falkenstam använder själv samma starka 
metafor, då han beskriver Hilding "marinspionen" Anderssons tanke
värld: "Hans till stor del självinlärda kunskaper var som en osmält 
massa, infekterad av röda bakterier". 253 

I Röd spion kopplas på så sätt den kommunistiska ideologin, 
genom konkretiseringen i fallet Marinspionen, på ett tydligt sätt till 
sjukdomstillståndet. Själva smittan är en inre fara där de röda bakte-
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rierna infekterar centrala nervsystem i det kalla nervkriget. Det är allt
så, som i Falkenstams bok, fråga om en modern pest eller farsot, mot 
vilken det är ytterst svårt att värja sig. I talet om industriskyddet i bör
jan av 50-talet återkommer detta, till exempel i tidningen Industria, 
som 1952 ägnar ett helt nummer åt kommunismen. Här beskrivs 
ideologin som en som "går som en kräftsjukdom in i folkkrop
parna''. 254 Och precis som i fallet med kräftsjukdomen, cancern, kan 
det synas ganska hopplöst att komma till rätta med fanatiker smit
tade av kommunismen, men, som tidningen Den Svenska Lottan skri
ver kring årsskiftet 1951- 52, så ligger det "i själva vår fria samhälls
ordning [ ... ] ett verksamt motmedel".255 

Mot kräftsjukdomen står så det sjukas motsats, immuniteten, 
motståndskraften, motmedlet, de vita blodkropparna. Till dessa 
refererar Leif Kihlberg då han diskuterar "Hemvärnet och kommu
nisterna'' i sin bok Den ryska agenturen i Sverige, en sammanställning 
av författarens ledarartiklar i DN "Hemvärnets kärna är frisk, och i 
kommunistfrågan visar den skarpa kanter. "256 Hemvärnsmännens 
sunda friskhet står här mot de sjukliga, kommunistiska smitto
bärarna. På det immuna Hemvärnets axlar vilar således ett upplys
ningsansvar, ett slags vaccineringsansvar. På andra ställen i försvars
upplysningsmaterialet talas det explicit om att det gäller att vara 
"vaccinerad".257 Att det är samhället i stort som måste ta ansvar för 
denna vaccinering är en linje som tydligt genomsyrar civilförsvars
skrifterna. Redaktören för tidskriften Folk och forsvar skriver i juni 
1950, apropå statsminister Erlanders svar på en interpellation angå
ende de svenska kommunisterna, att "[f ]ör att minska kommunis
ternas antal bör man i första hand försöka komma tillrätta med 
sådana samhälleliga missförhållanden som alstrar en desperat sinnes
stämning. "258 Men om så denna desperation kommit till stånd, om 
"sjukdomen" brutit ut, finns det ändå effektiva motmedel som 
avhandlas bland annat i CFF:s Spioneri från 1952, metoder vilka be
skrivs i termer av just behandling eller botemedel.259 

Idyllen i spillror, det totala kriget i folkhemsvardagen samt den röda 
smittan är teman som kan urskiljas i det svenska upplysningsmateria
let, en metaforik som diagnostiserar och placerar spionfaran i tid 
och rum - idag i (folk)hemmet - och som stigmatiserar faran i termer 
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av sjukdom, infektion och död. Den som blir smittad ser inte längre 
klart. Han är sjuk, förblindad och begår kanske landsförräderi. Till 
skillnad från framställningen av "smittan" med hjälp av begrepp som 
"asociala element" och vaga hänvisningar till ungsocialisterna i krigs
årens skrifter Spioneriet och tystnadsplikten och Sabotageverksamhet är 
det efter 1950 närmast underförstått att spioneri faktiskt bedrivs 
just med sovjetiska förtecken av kommunistiska förrädare, så kallade 
"femtekolonnare". Eller som Den svenska !ottan uttrycker det: "de 
farliga femtekolonnarne, dessa demokrati ens dödgrävare" . 260 

Men mot allt detta sjukliga står alltså den hälsosamma och hand
lingskraftiga svenskhet som värnar hemmets härd. Det handlar om 
smitta, infektion och död, men också - och i första hand - om vacci
nering, behandling och botemedel, hur hotet kan övervinnas och det 
onda oskadliggöras. I det spiondrama som framställs i 50-talets civil
försvarsupplysning utkristalliseras tydliga roller tillhörande Den Femte 
Kolonnen och den farlige, omedvetne medlöparen Knis- och Knas
lund, men det är icke desto mindre dramats protagonist, Detektiven 
Allmänheten, som utgör intrigens drivande kraft och försäkran om 
dramats goda slut. Om detta handlar de två nästföljande avsnitten. 

Allmänheten på spionjakt 
Den Femte Kolonnen 

Femtekolonnaren är särskilt farlig emedan han: 
kan vårt språk; 
känner våra seder och bruk; 
i allmänhet redan finns på sin blivande stridsplats; 
är väl insatt i alla förhållanden där; 
rar t.o.m. förtroendeuppdrag samt därför att han för oss bakom ljuset 
till dess att stunden är inne. 
Då sticker han kniven i ryggen på oss. 261 

I början av 1950-talet fick begreppet femtekolonnare, i synnerhet i 
samband med CFF:s kampanjverksamhet och de avslöjade sovjet
spionerna, ett specificerat meningsinnehåll. Det var förvisso redan 
etablerat i det svenska språket. Femtekolonnare i betydelsen inifrån 
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verkande spionageverksamhet sägs härstamma från spanska inbör
deskriget 1936- 39 då fascisternas fyra kolonner marscherade mot 
Madrid, som skulle intas med hjälp av anhängare inne i staden. 
Begreppet blev bevingat främst genom Ernest Hemingways Klockan 
klämtar for dig, som utkom 1941 och handlar just om detta krig. 262 

I svenska texter börjar begreppet vinna spridning under andra 
världskriget. Då publicerar KF :s bokförlag två skrifter av major 
Arvid Eriksson, Spioner, sabotörer och panikmakare samt Sjätte kolon
nen, baserade på en serie mycket uppmärksammade radioföredrag av 
densamme.263 Skrifterna anknyter direkt till Folkberedskapens vak
samhetsupprop i vilket Spionen eller Den Femte Kolonnen är just en 
"panikmakare", en individ som sår split och rubbar den ömtåliga 
balans, den fasthet och det lugn som kännetecknat det svenska sam
hället genom historien. I just detta sammanhang är Femtekolonna
ren emellertid inte i första hand den som faktiskt är svensk utan den 
som på något sätt nästlat sig in i Sverige utifrån, men som icke desto 
mindre uppträder som alla andra.264 I en av krigsårens informations
skrifter om spionerifaran, Spioneriet och tystnadsplikten från 1942, 
framställs Spionen som en "utlänning" som lärt sig svenska, som ut
övar ett "borgerligt yrke som alla andra och söka om möjligt icke 
skilja sig från mängden på något sätt" och som börjar språka med 
bordsgrannen på cafeet eller på tåget. 265 1944 lyder exempelvis bud
skapet i RSF :s skrift Sabotageverksamhet. Medel och motåtgärder: 

Många föreställa sig spionen som en originell herre med slokhatt och 
mörka glasögon samt med ett mystiskt och brutalt utseende. Ett sådant 
antagande är felaktigt. Spionen ser ut som alla andra och rör sig bland 
oss precis som andra människor. 266 

Här framhålls att en framgångsrik spion måste besitta "intelligens, 
kunnighet, självkontroll, patriotism, hat, äventyrslystnad, ambition, 
kännedom om det land, i vilket han kommer att operera"267 samtidigt 
som det också etableras att Spionen faktiskt mycket väl kan vara svensk. 

Men om krigsårens försvarsupplysning framhåller att Spionen 
kan vara svensk, så är detta närmast underförstått i 50-talets upplys
ningsskrifter. Under detta decennium är denne i ännu större ut
sträckning än under krigsåren och i alla tänkbara bemärkelser just 
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en svensk inre fara. Hans bästa mask är ingen mask, det vill säga 
naturlighet. Det är genom att synas han förblir anonym. "En spion 
skiljer sig inte från andra människor i något yttre avseende", med
delar skriften Spion. "Bland de spioner, som under årens lopp avslöj
ats i vårt land och runt om i världen, återfinnes folk av så gott som 
alla raser, nationaliteter och människotyper, ur alla samhällsklasser 
och yrken samt i olika åldrar."268 På tal om fallet "marinspionen" 
1951, heter det i boken Röd spion att det svenska folket nu fått "lära 
[sig] att förrädaren kan döljas även i en ytligt sett högst förtroende
ingivande skepnad".269 Spionen klär ut sig; han har masker och 
täckmantlar för att försvinna i mängden. 

Tidskriften Hemvärnet har strax efter de svenska spionaffärerna i 
början av 50-talet en liknande utläggning om spiontypologins spekt
rum under rubriken "Vilka blir landsförrädare?" . Här handlar det 
företrädesvis om de inre egenskaperna: 

De senaste stora spioneriprocesserna i Sverige visar ett ganska skiftande 
typgalleri av uppenbart inblandade och andra mer eller mindre klart 
misstänkta personer. Vissa är kallhamrade, hårt knutna individer, and
ra är av ett ganska vekt material och dem emellan finns många varian
ter. Det enda i stort sett gemensamma kännetecknet tycks vara den 
kommunistiska ideologiska uppfattningen. 270 

Anonymitet, naturlighet och det oerhört breda typgalleriet vad gäl
ler såväl inre som yttre egenskaper tycks göra det omöjligt att känna 
igen Spionen, medan kopplingen till en kommunistisk världsåskåd
ning är desto klarare. För det mesta är denna koppling underför
stådd, men ibland är den konstaterad rakt ut, som exempelvis i Folk 
och Försvars tillrättaläggande historielektion anno 1950, där det också 
finns drag av en traditionell rädsla för "den ryska imperialismen": 

Femte kolonnen är bolsjevismens hemliga stöttrupp och vägberedare 
för statskupper. Den började sin verksamhet redan före den första ryska 
revolutionen 1905 och har sitt ursprung i de ryska nihilistiska organi
sationerna. Systemet infördes efter bolsjevismens befästande 1920 vid 
alla kommunistiska partier jorden runt, i Tyskland redan 1917 i sparta
kusförbundet. [ ... ] Alla de som delta i femte kolonnens arbete kan 
betrakta sig som den ryska imperialismens civilgarde, eller ännu bättre 
sagt som tillhörande dennas främlingslegion i hela världen. Det är en 
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sorglig men även farlig legion. Äventyrare, fanatiker och kverulerande 
element med desperata människors läggning ta hand om de panslavis
tiska strävandena i varje land.271 

Oavsett vilken spiontyp det rör sig om - kallhamrade eller av ett 
vekare material - är emellertid förklaringarna till motiven fastställda 
och formuleringarna i skrifterna är snarlika. "Det kan vara fråga om 
penningar, hämndbegär eller politisk uppfattning"272, konstateras i 
CFF:s skrift Spion från 1958. En liknande uppfattning finns i Säker
heten.främst från 1957, där det står om spioner att "[m]otiv för deras 
illegala verksamhet är i allmänhet politiska sympatier för uppdrags
landet, penningbegär eller äventyrslust, ibland även patriotism eller 
missriktad idealism."273 Per Meurling har en mer utförlig beskriv
ning av spionmotiven i boken Spionage och sabotage i Sverige: 

Vad är det då, som kommer en människa att svika lojaliteten med sina 
landsmän och bli spion, sabotör och förrädare? De psykologiska fakto
rer, vilka härvidlag kan spela in är - som torde framgå av efterföljande 
exempelsamling-ytterst olika och komplicerade samt sträcker sig över 
hela skalan av mänskliga passioner, från sniken vinningslystnad till brin
nande, ehuru missriktad idealitet, från kärlek och erotisk förbindelse 
till äventyrslystnad. Ser man återigen saken från sociologisk synpunkt 
är det lätt att konstatera, att det framförallt är det blinda och fanatiska 
partihatet hos representanter för från makten undanskjutna grupper, 
vilket leder till förräderi. 274 

Det motiv som i samtiden verkar orsaka mest huvudbry är just det 
ideologiska, den "brinnande, ehuru missriktade idealiteten", och detta 
diskuteras i synnerhet kring marinspionaffären. "Ingen vet", konsta
teras i CFF:s skrift Spioneri från 1952, "i vad mån Andersson hade 
några samvetsbetänkligheter, men det troliga är att hans övervägan
den var av rent förnuftmässigt slag."275 Andersson hade, enligt för
fattarna, känslolöst och opassionerat filosofiskt resonerat sig fram 
till den kommunistiska ideologin. Att det ligger en fara i detta är 
tydligt och faran är just fanatism. "Den marxistiska dialektiken är så 
funtad att den känner ett svar på alla frågor, den har som så många 
gånger påpekats, förmånen att kunna blanda ihop tro och förnuft, 
den utgår från en trosformel och bygger från den upp ett rationellt 
tankesystem av skolastiskt snitt." 276 
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Just i detta fall tycks alltså motsättningen mellan känsla och intel
lektuellt, logiskt resonerande utfalla till känslans fördel, en föreställ
ning som på ett vis går stick i stäv mot smittometaforiken, där det är 
de väsensfrämmande, asociala elementen som är de sjuka, veka, irra
tionella och känslostyrda och de friska som är rationella och för
nuftsstyrda. Här blir det tydligt att svenskheten är ett klibbigt 
begrepp; det kan fyllas med såväl känsla som logik beroende på sam
manhang. I Sabotage från 1952, tillskrivs Spionen och Sabotören 
inre egenskaper såsom "hänsynslös djärvhet", "uppfinningsrikedom", 
"uthållighet" och "handlingskraft". 277 Skriften är en sammanställning 
av tidskriften Hemvärnets artikelserie om sabotagetaktiken i Dan
mark under den tyska ockupationen, och det konstateras vidare: 

Den viktigaste av de generella slutsatser man syns berättigad dra av de 
här skildrade sabotagen i Danmark är den mänskliga faktorns - per
sonlighetens - avgörande betydelse för framgång eller nederlag. Sabotö
rens list och uppfinningsrikedom måste mötas av klokhet och kunnig
het hos försvararen, hans ofta desperata mod av handlingskraft, hans 
fanatism av omutlig ansvarskänsla hos den, som skall omintetgöra hans 
planer.278 

Här tydliggörs alltså "den mänskliga faktorns - personlighetens -
avgörande betydelse" med hjälp av exempel från ett historiskt sam
manhang som i detta fall handlar om "de goda'' sabotörerna och spio
nerna, nämligen de ockuperade danskarna. 279 Och spiondramatiken 
i upplysningsskrifterna kretsar faktiskt mindre kring storpolitiken 
och mer kring individens personlighet och karaktär. Det är detta 
som ger "framgång eller nederlag" i den kamp som skall utspelas. 
Personligheten hos Den Femte Kolonnen står i centrum i nästa kapi
tel, men här handlar det ännu ett slag om protagonisten - den kloke, 
kunnige och handlingskraftige vardagshjälten Detektiven Allmänhe
ten som misstänker, iakttar och som meddelar högre instanser. När så 
Den Femte Kolonnen är identifierad är nästa steg att "omintetgöra 
hans planer". På bild i Den Svenska Lottan i början av 50-talet springer 
den nitiske Detektiven med sin pusselbit till "myndigheterna'' - ett 
begrepp som i detta sammanhang är laddat med positiva, trygghets
skapande betydelser med tillförsikt och tilltro till statsapparaten: det 
totala folkhemmet. 
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Den Stora Detektiven Allmänheten 

En snabb sidoblick på pressens nyhetsrapportering visar spionav
slöjandenas betydelse för etablerandet av en kalla krigets föreställ
ningsvärld i Sverige under tidigt 50-tal. Fyra dagar efter det att spion
processen mot Hilding Andersson inletts redogör Expressen för en 
blixtgallup som genomförts på 54 svenska orter. Tidningen kan kon
statera att hälften av de tillfrågade svenskarna är övertygade om att 
det finns många fler spioner i samhället. Den sönderslagna idyllen 
återkommer i Expressens analys: "Man har på något sätt förlorat käns
lan av trygghet, överallt kan man nu vänta sig att det finns personer 
som bedriver landsförrädisk verksamhet".280 Om att denna lands
förrädiska verksamhet är kommunistisk råder det inget tvivel. Och 
människor är vaksamma - särskilt i Norrlandsbygderna. Norrländska 
Socialdemokraten skriver exempelvis att säkerhetspolisen jämt och 
ständigt far upplysningar från allmänheten i spionsammanhang. 
"Det är då vanligtvis personer som anser sig ha anledning att miss
tänka exempelvis arbetskamrater eller grannar och därför öppet eller 
anonymt ger polisen en vink", skriver tidningen strax efter Enbom
avslöjandet. 28 1 

Ett annat för samtidskänslan mycket talande intermezzo, som 
synliggör den historiska kontexten, återfinns iAftonbladetvid samma 
tid. Tidningen rapporterar om allmänhetens våldsamma reaktioner 
på det trettonde programmet i AB Radiotjänsts serie om uppvak
nanden i främmande länder, ett program som behandlat Sovjetunio
nen: 
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Idag på morgonen var en mängd radiolyssnare mycket missnöjda över 
programpunkten Hemmets magasin, som presenterade ett uppvak
nande i en rysk sovvagn och de intryck resenären därefter flr. Man 
ansåg att det var en skönmålning av ryska förhållanden och kunde lik
ställas med de propagandautsändningar på svenska som kommer från 
Sovjet. En hel rad missnöjda personer ringde Aftonbladet och kla
gade. 2s2 

Doktor Jane Lundblad, ansvarig för serien, svarar på en förfrågan 
från tidningen att samtliga tretton länder har skildrats på samma sätt 
och att man försökt vara så nyanserad och objektiv som möjligt. Hon 
har dock varit medveten om vart den senaste tidens vindar blåst: "Jag 
kan tillägga, säger dr Lundblad, att jag var beredd på missförstånd 
hos en del lyssnare. Programmet var färdigt redan vid tiden för spio
nen Hilding Anderssons ertappande, men då uppsköts det, och nu 
gick det inte att ta bort det efter den nya spionaffären."283 Men, 
missförstånd eller ej, enligtAftonbladetvar allmänheten nu väckt och 
accepterade vid denna känsliga tidpunkt inga skönmålningar av 
Sovjetunionen. 

BILDS/DAN: SVERIGES SISTA STORKPAR 
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Ur Exp, april 1952. 
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Inte bara svensksinnade radiolyssnare var misstänksamma mot 
den hemliga sovjetiska verksamheten. Efter avslöjandet av Enbom
ligan gick debattens vågor höga rörande rikets säkerhet. I riksdags
debatten tisdagen den 22 april 1952 initierade folkpartiledaren Ber
til Ohlin med en interpellation en diskussion om den påtagliga spion
faran, och i sitt svar berörde statsminister Tage Erlander problemet 
med "de opålitliga'' i samhället och vikten av den goda medborga
rens uppmärksamhet. 

- Jag är fullt medveten om, sade regeringschefen, att det i det enskilda 
fallet kan innebära en svår självövervinnelse att polisanmäla någon som 
man har kamratliga, kollegiala, politiska eller andra relationer till och 
som man misstänker för spioneri. Det är emellertid en medborgerlig 
plikt att medverka till att en sådan trafik avslöjas. Polisen måste räkna 
med bistånd från "den stora detektiven allmänheten". 284 

Just begreppet Detektiven Allmänheten blev efter Erlanders tal fli
tigt citerat i massmedia. Särskilt viktigt tycks detta begrepp och dess 
innebörd ha varit i Norrlands största dagstidning, den Boden-base
rade Norrländska Socialdemokraten. Efter Enbomaffären publicerade 
tidningen många artiklar och reportage som hänvisar till den skärpta 
vaksamhet som måste råda inom, men också utom, de angivna 
skyddsområdena. 285 Detektiven Allmänheten var en metafor som på 
flera sätt "träffade rätt" i 50-talets vardagskultur. Den goda repre
sentanten för Detektiven Allmänheten var ytterst vaksam i de mest 
vardagliga situationer. Liksom Stieg Trenters populäre pusseldeckar
karaktär Harry Friberg hade han en skarp iakttagelseförmåga och ett 
gott minne, men i alla andra avseenden var denne "som folk är 
mest". I försvarsupplysningsskrifter efter 1952 saknas sällan referen
ser till begreppet och i Spioneri från 1958 tillägnas Detektiven All
mänheten ett helt avsnitt.286 

Vad exakt är det då som förväntas av Detektiven Allmänheten 
enligt 50-talets upplysningsskrifter? "Vad fordrar situationen just nu 
av en god medborgare? Handlingskraft eller passivitet?"287 lyder frå
gorna i Spioneri? Sabotage? från 1958. Svaret är inte givet, men i slut
ändan blir valet oundvikligen resolut handlingskraft före likgiltig 
passivitet, eftersom den senare ju är oförenlig med den inställning 
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Detektiven Allmänheten rimligtvis bör ha till sin omvärld. Detekti
ven Allmänheten slår omedelbart larm, men förhåller sig därefter 
knappast passiv. I tidskriften Kontakt med Krigsmakten heter det att 
"[o]m han efter att ha slagit alarm för en stund ikläder sig rollen av 
detektiv, gör iakttagelser och antecknar allt av intresse, så kan han 
- särskilt om han beaktar vad nedan sägs - därigenom ofta betydligt 
underlätta den följande polisutredningen". 288 

Stora mängder högst praktiska instruktioner, råd, föreskrifter och 
utarbetade och detaljerade handlingsplaner för Detektiven Allmän
heten på spionjakt präglar 50-talets försvarsupplysning. Ofta är före
skrifterna listade i punktform. "Din medverkan behövs i kampen 
mot de hemliga agenterna'', lyder en överskrift i Säkerheten främst 
från 1957 och i undertiteln ställs frågan "Gör Du Ditt?" varpå några 
allmänna råd och säkerhetsföreskrifter radas upp under parollen: 
"Fienden är beredd redan nu! Vi måste också vara beredda redan 
nu!"289 

Vaksamheten innebär påpasslighet och närvaro i de mest vardag
liga situationer. I upplysningsskrifterna lyftes inte sällan särskilda 
arbetsgrupper fram; hur bör egentligen städerskor, vaktmästare, 
kontorister och industriarbetare integrera vaksamheten i och kring 
sitt arbete? Särskilt på kontoret är det viktigt att hålla god ordning. 
Att var sak är på sin plats borgar för trygghet, säkerhet och ett effek
tivt bekämpande av Den Femte Kolonnen. I annat fall kan papper 
ligga framme och blåsa ut genom fönstret eller försvinna på annan 
väg, nycklar kan stjälas och samtal kan avlyssnas bakom dörrar på 
glänt. Stor försiktighet bör också alltid iakttagas, som konstateras i 
Den Svenska Lottan, "vid umgänge eller sammanträffande med ut
länningar och med främlingar överhuvudtaget".290 Skriften Vägled
ning for legitimationskontroll från 1958 ger även instruktioner för 
vaktmästeri på företag och industrier. I detta sammanhang gäller det 
den högst fysiska situation som kan uppstå. Spionen kan helt sonika 
ge sig på en: 

Innan Du kan utföra en sådan kontroll genom att fördjupa Dig i legiti
mationshandlingen skall Du emellertid se till, att Du inte kan bli över
rumplad av den okände besökaren. Vid skärpt läge är det särskilt vik
tigt, att Du inte låter honom komma Dig för nära in på livet. Den 
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okände kan vara en väl utbildad hemlig agent som inte behöver mer än 
någon sekund för att sätta Dig ur stridbart skick enbart genom en arm
eller benrörelse. Du kan aldrig i förväg veta när Du har en sådan farlig 
figur mitt emot Dig. Det är bäst att vara fqrsiktig. 291 

Tekniken och teknologin är, i kalla krigets underliggande kamp, 
själva det objekt som skall erövras, den information som skall vida
rebefordras till hemliga organisationers ännu hemligare instanser. I 
den vardagssituation som framläggs i upplysningslitteraturen repre
senteras den tekniska apparaturen i synnerhet av telefonen. I telefo
nerandet finns de centrala aspekterna på vardagen, tekniken och den 
anonyme, osynlige avsändaren. "Lämna inga upplysningar i onö
dan"292 är budskapet i en skrift om tekniska skyddsanordningar, och 
det är framför allt just telefonen man avser. Telefonen är den moderna 
människans privilegium och lyx, men den kan vara en förrädisk 
hjälp. Misstänksamhet är absolut på sin plats. I Kungl Vattenfalls
styrelsens PM angående vissa forsiktighetsåtgärder vid telefonering från 
1957 kan man läsa att "[t]elefonen är bra - tyvärr även för spioner, 
konkurrenter eller andra fiender, som kan fa obehörig tillgång till 
upplysningar just vid Ditt telefonsamtal. Det kan vara en spion 'på 
tråden' utan att Du vet om det".293 Vid sidan om texten finns en 
vändbar gubbe man kan klippa ut och hänga vid telefonapparaten på 
arbetsplatsen. På ena sidans bild står en man och talar i telefon och 
bildtexten lyder: "Mannen här vid sidan skulle inte se så glad ut som 
han gör, om han verkligen visste med vem han talade." På andra 
sidan finns den person med horn och bockskägg med vilken den 
gladlynte personen talar. Underskriften lyder: "De' va ju Han!"294 

Om telefoneraren däremot misstänker en "telefonbluff" föreslår 
skriften tillämpning av så kallad mottelefonering som kontrollmetod, 
varvid man bör be att fa återkomma istället för att direkt ge några 
som helst upplysningar. Hemliga uppgifter bör naturligtvis inte alls 
avhandlas i telefon och knappast annars heller. Vidare är det i alla 
situationer av synnerlig vikt att använda "lämplig röststyrka" närhelst 
man talar, då obehörig avlyssning kan ske från angränsande rum. 295 

Inte minst denna telefonanvändandets osynlighetsaspekt stödjer 
alltså tankestrukturen - det man inte ser kan man inte lita på. Spio
nerna inte bara kan finnas överallt, utan de finns de facto överallt. 
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Ett annat inslag i den skräckblandade fascinationen för det osyn
liga och hemliga är intresset för den falska ytan. "En av svårigheterna 
med att avslöja spioneri", skriver Per Lindgren i en artikel i Kontakt 
med krigsmakten 1953, "beror nog på att spionen i allmänhet söker 
utföra sin illegala verksamhet under täckmantel av någonting som är 
en helt naturlig sak eller alldaglig handling".296 Ingenting är egent
ligen vad det verkar vara. I en annan artikel, som bara implicit 
behandlar spioneriet, lyfts den så vanligt förekommande bluffen fram: 
"Bluffen är något mycket vanligt. Man behöver endast slå upp en 
daglig tidning för att läsa om den i artiklar om bedragare, sol-och
vårare och andra suspekta individer som uppträda under falsk flagg 
för att skaffa sig den ena eller den andra fördelen". 297 Vardagen är 
således fylld av telefonbluffar och falska människor som inte alls är 
vad de utger sig för att vara. Att avslöja dessa bluffar och falskheter 
blir en central uppgift för Detektiven Allmänheten. 

Det faktum att också till synes helt ovidkommande uppgifter fak
tiskt kan vara av intresse för Spionen och att meddelanden av det mest 
oskyldiga slag kan ge förbluffande farliga resultat, hade redan tidigt 
observerats som ett problem. Under kriget utfärdar Eriksson en var
ning genom exemplet: "En förlovningsannons, där löjtnant N. N. 
vid tjugonde divisionens stab tillkännager sina äktenskapliga fram
tidsplaner, är en upplysning för den som vet, att det förut blott fun
nits 19 divisioner!"298 Och i SO-talets budskap om vaksamhet och 
tystnad accentueras denna tankestruktur. Om man vet någonting, så 
skall man först tänka noga efter om man verkligen måste tala om det 
för någon. När man skall tala om det, måste man absolut söka upp 
en plats där inte fiendeagenters öron kan tänkas vara. De mest för
rädiska ställena är cafeer, restauranger och allmänna kommunika
tionsmedel - de mest vardagliga situationer. Till syvende och sist kan 
man just inte lita på någon: 

Lunch, middag, supe - vem tycker inte om att njuta av god mat? 
Men - det finns också en hel del folk som kan njuta av allt det som pra
tas under måltiderna, vare sig de avnjuts på restaurang eller i hemmiljö: 
spionerna! 299 

I militärt undervisningsmaterial och soldatinstruktioner från SO-talet 
är detta budskap ett av de viktigaste. Såväl Armeledningens Soldaten 



ALLMÄNHETEN PÅ SPIONJAKT · I2I 

i falt (SoldF) från 1960 som Hemvärnsmannen i falt (HvmF) från 
1954 inleds, efter den obligatoriska listan med punkter rörande vilja 
och disciplin, just med avsnittet "Ditt tal kan döda'': 

Såväl i hemorten som inom stridsområdet kan Du komma i samspråk 
med okända, som på ett listigt sätt försöker få Dig att tala om vad Du 
vet. Tänk på att fiendens spioner kan vara utklädda i svenska unifor
mer och att "väggarna kan ha öron". [ ... ] Behåll din bit, fienden är 
skicklig på att lägga "puzzle". 300 

På samma sätt bör man tysta ner andra lösmynta medborgare, som 
inte vet bättre eller inte tänker sig för. Ett sätt är att på ett eller annat 
vis anknyta till eller påminna om krigsårens tystnadskampanj. "Hör 
Ni i spårvagnen, på gatan eller annorstädes någon, som talar högt om 
saker, vilka kan anses vara konfidentiella, så gör något åt det", är bud
skapet i Den svenska !ottan i början av 50-talet. "Lyssna inte endast. 
Säg med hög och tydlig röst: 'En svensk tiger', och Ni skall se, att det 
hjälper". 301 Varje medborgare, varje liten privataktion, är betydelse
full. 

Men exakt hur identifierar man då ett misstänkt beteende? Upp
lysningsskrifterna vädjar till Detektiven Allmänhetens sunda förnuft, 
uppmärksamhet, närvaro och medvetenhet om källkritikens grund
läggande principer. Enligt Säkerheten främst från 1957 bör varje god 
medborgare ställa sig frågan: "Är det normalt eller något misstänkt i 
att just den personen gör just den saken på just den platsen vid just 
den tidpunkten?"302 Som ständig följeslagare i vardagen kan kanske 
den frågan vara krävande och ställa höga krav på individen, det med
ges i upplysningsskrifterna. Men varningar för överdrivna konspira
tionsteorier är överhuvudtaget ytterst fa. Tvärtom uppmanas all
mänheten, som exempelvis i Den svenska !ottan, att vara kritisk och 
vaksam gentemot alla främlingar och inte låta sig duperas av okända 
personer. 303 I skriften Sabotage hävdas till och med att det svenska 
totalförsvaret mot sabotage bör kännetecknas av "en till misstänk
samhet gränsande vaksamhet"304 och i Spioneri? Sabotage? från 19 5 8 
ges faktiskt rådet att misstänka i stort sett allt: 

Även om man kanske inte direkt tycker att det inträffade kan anses 
misstänkt, så kan det i alla fall vara klokt att anmäla sin iakttagelse på 
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det sätt som angives i denna upplysningsskrift. Den iakttagelse Ni gjort 
kanske kan bli värdefull om den sammanställes med "puzzlebitar" som 
kommit från annat håll. 305 

Rådet kan vid en bokstavstolkning tyckas vara fullkomligt orimligt: 
"Puzzlebitar" finns alltid och överallt. Det krävs ett ständigt insam
lande av all tänkbar information, högt som lågt, och detta även om 
man kanske inte direkt misstänker något. Resultatet blir en evig 
pusselläggandets kamp med spioner bak alla hörn, en kamp där alla 
lägger pussel på sitt håll: Spionen, Spionpolisen och Detektiven All
mänheten. Egentligen är det först i Spion från 1958 man kan hitta 
en måttlighetens brasklapp för denna sorts paranoida tankestruktur, 
och då eftersom det tycks vara befogat. Människor har vid detta laget 
möjligen blivit for misstänksamma: 

Det bör emellertid redan nu klart sägas ut, att lika betydelsefullt som 
att vi alltid håller ögon och öron öppna för allt, som förefaller miss
tänkt, är det att vi inte förfaller till överdrifter ifråga om vaksamhet och 
misstänksamhet, så att vi ser en spion i var och varannan människa. 
Vissa tendenser härtill framkommer då och då, varför denna varning är 
lika befogad som de ofta uttalade varningarna för vår traditionella 
svenska godtrogenhet och blåögdhet. 306 

Samtidigt framhålls i samma skrift att "[e]rfarenheterna visar, att så 
gott som varje människa, som fyller vissa minimikrav ifråga om bak
grund och kvalifikationer, kan komma i den situationen, att han eller 
hon blir utsatt för värvningsförsök."307 Spionen kan, liksom Detek
tiven Allmänheten, vara exakt vem som helst och exakt vem som helst 
kan bli spion. Så gott som varje svensk går omkring som en tickande 
bomb i den svenska kallakrigsvardagen. 

Vem Detektiven Allmänheten kan tänkas vara och hur han eller 
hon skall agera framläggs alltså genom olika typer av konkretise
ringar, genom handlingsplaner och specifika råd rörande distans, 
ordning och en "till misstänksamhet gränsande vaksamhet" . I dessa 
konkretiseringar är också personifieringen av Detektiven Allmän
heten central. "De omständigheter som ledde till att Enbom greps be
lyser den betydelsefulla roll allmänheten kan spela som medarbetare 
till säkerhetstjänsten", konstateras i Spioneri från 1952, och en redo-
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görelse följer för hur Fritjof Enbom hade skrutit om sina spionage
äventyr för sin rumskamrat Jan Lodin - en student vid Stockholms 
högskola - i december 1951, samt hur denna kamrat sedan på in
rådan av en annan student vände sig direkt till försvarsminister 
Torsten Nilsson, som kopplade in säkerhetspolisen på fallet. "De 
bägge studenternas rådighet att vidarebefordra misstankarna ledde 
till en vittutgrenad spioneriorganisations fall", konstaterar Sten & 
Svensson. 308 

I den svenska civilförsvarsupplysningen om spionfaran far det 
dock medges att inte alla svenskar är som de båda studenterna. Alla 
har inte förmågan och vanan att känna igen Den Femte Kolonnen 
och alla har inte heller sinnesnärvaron eller modet att anmäla sina 
misstankar. En motbild till den rådiga Detektiven Allmänheten är 
den dumme eller farligt godtrogne svensken. 

Knis- och Knaslund - den farligt godtrogne svensken 
I ett land, där 'Knislund' och 'Knaslund' på sätt och vis blivit en sym
bol för en allt för stor godtrogenhet, är det angeläget att uppöva vanan 
att känna igen spionen. 309 

Allra farligast är det, när man inte tror, att det är farligt. 310 

I Arvid Erikssons båda skrifter Spioner, sabotörer och panikmakare 
och Sjätte kolonnen från krigsåret 1940 är fortfarande Femtekolon
naren i mångt och mycket den farlige utlänningen. Men med hjälp 
av begreppet "den sjätte kolonnen" tecknas i den senare en tydlig 
bild av Femtekolonnarens medhjälpare. Denna medhjälpare finns 
"bland oss själva'' i form av godtrogenhet, obetänksamhet, okunnig
het eller ren enfald. "Det finns individer, som av obetänksamhet, 
ren okunnighet eller enfald låter förleda sig att tjäna femtekolonna
ren, till exempel genom att oreflekterat rusa vidare med de nyheter 
och sensationer, som femtekolonnaren tutat i dem", skriver Eriks
son. Dessa människor är "svaga i anden" och tillber kanske till och 
med "främmande gudar". Det är fegheten som är den sjätte kolon
nen - i flera aspekter den farligaste av dem alla. I beredskapstidens 
Sverige är Sjättekolonnaren den folkliga okunnighetens undran: "Nå, 
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men nu då kriget i Norden är slut, nu då vi till och med tillåter tran
siteringen, varfor skall vi då hålla beredskapen kvar?''311 Den svenska 
endräkten bör betonas, lyder budskapet. Den okunnige, godtrogne 
svensken bör fa klart för sig att onödig och slapphänt kritik av för
svarspolitiken obönhörligen leder till oroväckande splittring. Detta 
innebär att det finns anledning att "lägga band på vår lust att kriti
sera offentligt" eftersom den vanlige svensken då snabbt kan för
vandlas till Femtekolonnarens hantlangare. Sådan är nämligen ko
lonnisternas metod, skriver Arvid Eriksson, att "utså split mellan oss 
och missnöje bland oss kring våra vanliga dagliga inre problem -
stora som små. Reta upp oss mot varandra. Irritera oss."312 Och till 
denna "vår traditionella svenska godtrogenhet och blåögdhet" eller 
"den blåögda godtrogenhet, som nu florerar inom alla områden" 
hänvisas det ofta under 50-talet.313 Den vaksamme representanten 
för Detektiven Allmänheten är inte nog, för fortfarande finns hant
langare till Den Femte Kolonnen. "Det är liksom om man av någon 
anledning inte ville sätta sig in i dessa problem", skriver Per Lind
gren 1953 om handels- och industrispionage, så kallat specialspio
nage.314 

I tidskriften Hemvärnet är den godtrogne svensken en mycket 
framträdande bild i början av 50-talet. Svensken framställs som en 
dum och dryg pratkvarn, en "Knis- och Knaslund". Denne dum
dryge svensk är lika mycket en hotbild som Spionen själv. Han har 
inget gott "medborgarsinne", låter nycklar till förvaringsrum ligga 
framme, talar högt i telefon om hemliga uppgifter och glömmer att 
kontrollera att en främling verkligen kan legitimera sig. Han är helt 
enkelt inte uppmärksam och vaksam.315 På bild kan han framställas 
med blond kalufs och kraftigt överbett, som till exempel i skriften 
PM angående vissa forsiktighetsåtgärder vid telefonering. 316 Men den 
dumdryge, huvudlöse svensken kan också vara en pratmakare i störs
ta allmänhet, en som tycker om att höra sin egen röst och som sitter 
och skryter eller pladdrar obetänksamt om sitt arbete eller något 
annat som kan vara av värde för Spionen. Knis- och Knaslund är 
inte ond, utan bara obetänksam och blåögd. Icke desto mindre måste 
här Detektiven Allmänheten omedelbart skrida till verket. "Om vi 
träffar på en sådan pratkvarn i färd med att föra vidare hemliga upp-
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gifter om vårt totalförsvar", lyder texten i Spion från 1958, "är det 
vår oavvisliga plikt att sätta stopp för det obetänksamma skrytet. 
Många gånger räcker det med en liten privat upplysningskam
panj". 317 

Ibland hjälper emellertid inte ens de små privata upplysnings
kampanjerna. Enligt den av SAF utgivna handboken Industrins for
svarsftågor, kan man komma till rätta med den grupp svenskar "som 
av okunnighet, missriktad idealitet, allmän missanpassning eller lik
nande bevekelsegrunder omedvetet eller avsiktligt understöder 
femtekolonnarna'' genom en högst metodisk och saklig samhälls
upplysning. Också här framhålls den missriktade idealiteten och den 
allmänna missanpassningen som ett slags sjukdomstillstånd som går 
att bota.318 

"Knaslund" kan i Hemvärnet och Kontakt med krigsmakten vara 
beteckningen på en helt ordinär person som råkar hamna mitt i hän
delsernas centrum. Han är kanske vek nog att bli värvad som spion 
eller, i värsta fall, inser han inte vidden av det han sett eller hört och 
vidarebefordrar informationen på ett högst olämpligt och enfaldigt 
sätt. Men Knaslund kan också ha huvudet på skaft och spela rollen 
av en femtekolonnare för att i pedagogiskt syfte påvisa faran. I Kon
takt med krigsmaktens artikel "Knaslund i England" redogörs för hur 
"en engelsk släkting till Knaslund" fick tillfälle att vandra omkring 
på hemlig mark utan egentlig tillsägelse.319 I alla händelser är Knas
lund en farlig figur - Detektiven Allmänhetens riktigt opålitliga sida 
och tveklöst en bomb på väg att brisera. 

Den iscensatta verkligheten 
Den 21 september 1951 anhöll ett par säkerhetspoliser marinunderof
ficeren Ernst Hilding Andersson. Anhållandet kom som kulmen på en 
lång tids spaningsarbete, ett arbete som varit fyllt av alla de pittoreska 
detaljer en spionfilmsförfattare kunnat önska sig. Men den här gången 
förekom inte den osynliga skriften, de intrikata gömställena, de hem
liga mötena i en produkt från någon filmens drömfabrik. Nej, det var 
verklighet, möjligen en mardrömsliknande verklighet, som efter en tid 
presenterades för en yrvaken svensk allmänhet, som gnuggade sig i 
ögonen och undrade: 
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- Kan detta hända här!? 
Men allt eftersom dagarna gick efter den 25 september, då det första 

officiella och lakoniska meddelandet kom från stadsfiskal Werner Ryh
ninger, spionåklagaren i Stockholm, fick man klart för sig att detta 
verkligen kunde hända här. 320 

Karaktäristiskt för det långa SO-talets civilförsvarsupplysning är hur 
verklighet och fiktion när varandra i ett ömsesidigt spel. Spionens 
osynlighet inte bara möjliggör, utan accentuerar detta utbyte. Upp
diktade, men tänkbara scenarier varvas med kraftigt dramatiserade 
verkliga erfarenheter. Gränser upplöses då verkligheten är som fik
tionen och fiktionen som verkligheten. A ena sidan beskrivs upplös
ningen ofta, som i citatet ovan, i termer av den uppvaknandemeta
forik som tidigare identifierats. Ingen trodde det, men den fantasifulla 
berättelsen - denna dramaturgiskt upplagda mardröm - visade sig 
till slut faktiskt vara sann. 

Att verklighetens spioner å andra sidan är något helt annat än fik
tionens är en tankefigur som är väletablerad redan under det andra 
världskriget. "Spionen, ja!" heter det exempelvis i Arvid Erikssons 
Spioner, sabotörer och panikmakare från 1940, "[h]onom - eller henne 
- känner vi från filmdukens utstuderade intriger eller från äventyrs
romanens nervkittlande förvecklingar - men de spioner som figure
rar där, finns sällan i verkligheten!"321 I början av 50-talet finns det 
till synes all anledning att fortsätta betona detta. Men att Spionen 
blivit en del av vardagen, ansiktslös och vanlig, innebär inte att dra
matiken i representationerna saknas - snarare tvärtom. Om förra av
snittet belyste spänningen mellan spiondramats protagonist Detekti
ven Allmänheten och dennes motbilder, Den Femte Kolonnen samt 
medlöparen Knis- och Knaslund, så handlar det här om spelet mel
lan verklighet och fiktion som ett viktigt element i det dramatiska 
spionberättandet. 

Ingressen i Spioneri från 1952, som fick inleda detta avsnitt, aktu
aliserar temat om idyllen i spillror genom att framhålla spionverklig
hetens drömska overklighet. Under rubriken "Mardröm i verklig
heten" beskrivs därpå den godtrogne svenskens vardagssituation. 
Berättelsen om Hilding Andersson presenteras i kapitlet "Den fana
tiske flaggmaskinisten" och efter de inledande avsnitten "Mardröm i 
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verkligheten" och "Matematik och Marxism" framskrider berättel
sen med hjälp av dramatiserade underrubriker som till exempel 
"Ryska trevare", "Mystisk ritual", "Åtta vita blad", "Osynlig skrift" 
och "Dålig affär". I alla dessa kapitel framträder just de spänningsele
ment i spionhistorien som i ingressen ställdes som motsats till den 
avskalade verkligheten. 322 

Överhuvudtaget är just glidningen mellan det fiktiva och det 
verkliga ett genomgående drag i upplysningen om spionfaran. Det 
är också tydligt hur dessa motpoler stödjer varandra i den ömse
sidiga förklaringsstrukturen. Att verkligheten överträffar dikten är 
förstås ett mycket vanligt argument. Verkligheten är ju inte tillrätta
lagd; dess möjligheter är gränslösa. Och därför behöver man, då det 
gäller förståelse av de fantastiska spionhistorierna, paradoxalt nog 
också en god portion inlevelseförmåga och fantasi. Det visar sig att 
man också med fördel kan läsa historier om verklighetens spioner 
istället for pusseldeckare. I tidskriften Hemvärnet 1952 marknads
förs CFF:s skrifter om femtekolonnfaran i en annons med rubriken: 

"DECKARE" 
är inte mera spännande och lättlästa än CFF:s upplysningsskrifter om 

Femtekolonnarnas taktik och teknik i landsförräderiets tjänst 

I annonsen föreslås det att man mycket väl kan läsa de tre skrifterna 
Sabotage, Wollweber och Spioneri "som omväxling till annan littera
tur" .323 Skrifterna övar upp själva förmågan att föreställa sig den 
osynliga fara som är det ofta osannolika spionaget. 

Avsikten att underhålla och känslomässigt beröra bakom det pri
mära målet att upplysa om hur Spionen i verkligheten arbetar dis
kuteras inledningsvis i såväl Per Meurlings Spionage och sabotage i 
Sverige som i Carl Olof Bernhardssons Spionpolisen går på jakt.324 

Underhållning och allvarlig förmaning går hand i hand. Bernhards
son återger, som den allvetande berättare han är, tänkbara scenarier, 
dialoger som skulle kunna ha förts, tankar som skulle kunna ha 
tänkts. Fiktion blandas med fakta i den dramatiska berättelsens 
form. I avsnittet "Efterspel (- och något förspel)" om Enbomaffären 
återberättar han till exempel med egna ord i livfull presens det av-
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görande mötet mellan huvudkombattanterna - Detektiven Allmän
heten i form av den rakryggade och svensksinnade studenten Lodin 
och den druckne Femtekolonnaren Enbom: 

Enbom är inneboende hos Lodin i Aspudden och i kväll är han lätt 
spritpåverkad. Han förefaller dyster till sinnes, det är som om något 
trycker honom. Redan tidigare har han för Lodin antytt en del under
liga saker som han varit med om och det är tydligt att han just nu kän
ner ett behov av att fatala fritt ur hjärtat. Värden säger ingenting. Han 
sitter spänt avvaktande eftersom han är nyfiken. 

- Vet du egentligen vem du sitter med, säger Enbom plötsligt. I 
nästa ögonblick formligen snubblar orden ur munnen på honom, han 
blir upprörd, tar stora klunkar ur sitt glas och börjar prata än mer for
cerat. 325 

Berättaren Bernhardsson tillåter sig att uppehålla sig lite längre vid 
dialogen då de båda sidorna står öga mot öga. Här framkommer 
också Lodins uppvaknande - den stund han inser att allt verkligen 
kan hända i Sverige, den stund då idyllen läggs i spillror för honom. 
"Lodin är en vaken lyssnare och snart har han fått en sammanhäng
ande bild av någonting som han ännu inte riktigt kan fatta. Har 
detta verkligen hänt i vårt land?, frågar han sig själv gång på gång, 
medan kamraten alltjämt pratar på i forcerad takt."326 

Spionverkligheten är sålunda mer fantastisk, mer dramatisk än 
fantasin, blir budskapet i Bernhardssons och Meurlings och Falken
stams böcker om autentiska, svenska spionaffärer. Så är fallet även i 
upplysningsskrifter som exempelvis Spioneri. Men i civilförsvarstid
skrifterna är det omvända förhållandet ännu mer vanligt förekom
mande, nämligen avsikten att presentera något uttalat fiktivt skeen
de i termer av det tänkbart verkliga, det som vi alla skulle kunna 
råka ut för. Under 1953 börjar Hemvärnet publicera särskilda spio
nerinoveller, en i varje nummer, med titlar som "Spindeln", "En 
kvällskurtis i rött" och "Pusselbitar". Novellerna utgör exempel på 
den kompletterande litteratur som stödjer allmänhetens kunskap om 
verkliga skeenden. "Serien är", lyder ingressen, "byggd på ett under
lag, som tyvärr skulle kunna ha sin motsvarighet i verkligheten."327 

Samtidigt som det framhålls att det är en fiktiv historia, så är det just 
detta "underlag" som skänker novellen dess legitimitet som förmed-
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lare av kunskap om verkligheten. Framställningsformen understryker 
det absurda i "verklighetens overklighet" då det gäller just spioneriet. 

I den första av dessa spionerinoveller i Hemvärnet, "Spindeln", 
finns den kallhamrade Spionen beskriven i detalj, hans kusligt tom
ma blick, hans bleka ansikte, hans sjuka sinne. Man far också reda på 
väsentligheter rörande hans hybriskaraktär och dess relation till 
svenskheten: 

Tillfredsställelsen över att fylla en uppgift och att vara en centralfigur 
verkar elektrifierande på hans temperament och kompenserar all grä
melse över tidigare misslyckanden. För han har misslyckats, såväl i sitt 
borgerliga arbete som i sitt äktenskap. Människorna hade inte förstånd 
att uppskatta en så särpräglad begåvning som hans. De blev chocke
rade över hans små snedsprång och kunde inte förstå hans åsikter. 
Överallt stötte han på denna mur av misstroende och avund, denna 
småaktighet och dumhet, som har blivit svenskens arvedel.328 

Vid något tillfälle figurerar Enbom och Andersson som bipersoner 
eller referenspunkter i den annars fiktiva berättelsen, vilket ytterli
gare bidrar till att sudda ut gränsen mellan verkligt och overkligt. 329 

Tidskrifterna Hemvärnet, Den svenska !ottan och Kontakt med 
krigsmakten är mellan 1950 och 1954 fulla av redogörelser för ut
ländska och historiska spionagesituationer, men lika vanligt före
kommande är att framlägga olika dramatiserade men, som man häv
dar, fullkomligt plausibla värvningssituationer. Ett exempel på detta 
är den berättelse om en ingenjör Olson som återfinns i skriften Spion 
från 1958. Här beskrivs ett helt spionscenario med avsnittsrubri
kerna och hållpunkterna "Spioncentralen tar initiativet" - "Spion
centralen går till aktion" - "Hemliga arbetsuppgifter och svag karak
tär - en farlig kombination" - "Komprometteringshot ger avsett 
resultat". I denna berättelse är det bara den värvade agenten som är 
namngiven, men då med det representativa namnet Olson. Genom 
att anonymitetsförklara de andra aktörerna och de platser handlingen 
utspelar sig på med hjälp av bokstavsbeteckningar - "A-fabriken", 
"X-stad", "T-köping", "Z-land", "ingenjör C" samt "fröken L" - far 
berättelsen en slags allmängiltighet, och detta medan den annars flö
dar av detaljer såsom telefonnummer, uppgifter om Olsons nya bil
inköp och mutsummans storlek. Allmängiltigheten tjänar i detta fall 
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som verklighetsförankring, men med särskilda inslag som hör spion
historien till - den skrytsamme men huvudlöse ingenjör Olson med 
de trassliga affärerna, den förrädiskt charmerande fröken L, det svarta 
erbjudandet, den goda middagen och de fula komprometterings
hoten. 330 

Även i tidskriften Den svenska !ottan uppmålas dylika allvarliga 
scenarier, men här handlar det om än mer vardagliga situationer.331 

Ett exempel är en dialog mellan två lottar, ett litet rollspel som kan 
"lämpa sig att uppföra under en arbetsafton". Frida och Ulla sitter 
på lottabasaren och samtalar över handarbetet om den hemvärns
övning som ägt rum lördagen före . Frida berättar om hur hon kom
mit i trivsamt samspråk med en lång och elegant man i tågkupen på 
väg hem, en som givit henne komplimanger och velat veta allt om 
ortens lottakår. Genast axlar Ulla Detektiven Allmänhetens mantel 
medan Frida blir den dryga Knis- och Knaslund: 

Ul/,a: Du är ett utomordentligt ämne till landsförrädare - jag är förfä
rad över dig, Frida, aldrig trodde jag att du var så dum och obetänksam. 

Frida ( tappar arbetet, reser sig): Men Ulla då - vad menar du, vad 
har jag gjort? 

Ulla: Har du inte hört och läst så du borde kunna det utantill att du 
ska behålla din bit för dig och inte ge spionen tillfälle att klara sitt puz
zel? 

Frida (sätter sig igen, skrattar gott) : Spionen - du skulle sett honom, 
han såg ut som hederligheten personifierad. 

U//,a: Jag orkar inte höra på - begriper du inte att dom alltid lägger 
an på att verka genomhederliga, ditt lilla nöt.332 

Historien slutar förstås med att det går upp ett ljus för Frida och hon 
inser hur dum hon varit. Nästa gång, säger Ulla, kanske Frida är för
siktigare även om skadan kanske redan är skedd för denna gång. 
Detektiven Allmänheten har återställt ordningen, denna gång i form 
av en rådig lotta vid namn Ulla. Knis- och Knaslund fäller en tår, 
ångrar sin godtrogenhet och lovar bättring. 

Inte minst exemplet Ulla i Den Svenska Lottan synliggör en cen
tral dimension i svensk civilförsvarsupplysning kring spioneri- och 
sabotagefaran, nämligen att det finns ett facit . Detektiven Allmän
hetens verksamhet går ut på att återställa ordning enligt en på förhand 
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tydligt fastställd logik. Detta ställs på sin spets på Hemvärnets sida 
med rubriken "Vad skulle Du ha gjort?", vilken återkommer i varje 
nummer med början 1955. I en kort historia ställs en hemvärnsman 
inför ett knivigt vardagsproblem och utgångspunkten är att händel
sen "kan tänkas inträffa under en period, då stämningen i världen är 
på kokpunkten, och ett tredje världskrig kan befaras" - kort sagt en 
tid som den just nu. Den kvicktänkte läsaren skall identifiera sig med 
berättelsens huvudperson, tänka ut en lösning på problemet och 
sedan bläddra till en annan sida i tidningen och jämföra med förfat
tarens kommentarer om de ställningstaganden som personen i be
rättelsen gjorde eller inte gjorde. Problemet kan röra en frågvis främ
ling på arbetet, några fotograferande utlänningar vid den blekingska 
badstranden, ett okänt militärflygplan eller några cyklande svamp
plockare i den småländska kronoskogen. Den rådige hemvärnsman
nen, alias Detektiven Allmänheten, "fullgör sin dagliga gärning som 
alla andra dagar på året". 333 

Detektiven Allmänheten och kampens 
sensmoral 
Kampen mot samhällets objudna infiltratörer, spionerna, var en cen
tral dimension i den svenska erfarenheten av det andra världskriget. 
Men istället for att avta i fredstid, så tilltog denna kamp mot slutet av 
40-talet for att kulminera under 50-talet. Vid SO-talets början kret
sade många offentliga diskussioner kring de mörka skuggor som 
man nu upplevde kastades över det ljusa, fredliga och en gång så idyl
liska Sverige. I riksdag och i allmän svensk debatt uppdaterades en 
gammal rysskräck till en kallakrigsrädsla för kommunismen. Detta 
hade naturligtvis högst konkreta, politiska orsaker. Sovjetunionen 
hade i slutet av 40-talet lyckats framställa atomvapen och inlemmat 
hela östra Europa i den kommunistiska sfären, bland annat genom 
Pragkuppen 1948 som innebar slutpunkten för krigsårens samarbete 
mellan öst och väst. Frågorna i svensk debatt kretsade framför allt 
kring den sovjetiska offensiven. Och vad höll egentligen på att hända 
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i Korea? Vart ledde den så kallade kapprustningen mellan öst och 
väst? Hade kanske också det neutrala Sverige en sovjetisk invasion att 
vänta? 

I inledningskapidet konstaterades att forskningen om Sverige 
under kalla kriget är väl framme när det gäller kardäggandet av det 
långa 50-talets politiska hotbilder. Något man däremot hittills inte 
har ägnat sig åt är att söka linjer i en bredare kulturell föreställnings
värld. Jag menar att kampen mellan Detektiven Allmänheten och 
Den Femte Kolonnen, så som den kommer till uttryck i svensk 
civilförsvarsupplysning, bidrar med viktiga tankestrukturer i det 
vardagliga meningsskapandet kring den kommunistiska faran och 
den eventuellt förestående invasionen. Kampen hjälper till att syste
matisera världen och bidrar med en stark och fokuserad berättelse 
om gott och ont. Det långa 50-talets nya begrepp, som psykologiskt 
forsvar, inre forsvar och tota/forsvar, befäster denna tankestruktur. 
Spioneriet är, precis som kalla kriget, totalt. Det försiggår på samma 
gång oändligt långt borta och i det absolut vardagsnära, på samma 
gång överallt och ingenstans. Kampen mellan det goda och det onda 
utspelas inte endast i storpolitikens virrvarr, utan framför allt på 
hemmaplan - någonstans inom gränserna för det svenskarna känt 
tiU och litat på, i människors egen vardag, inne i deras eget huvud. 
Spionen står för det ansiktslösa, urskillningslösa hotet inte bara mot 
nationella intressen, utan mot familjära gemenskapsband. Just be
hovet av att värna om hem och familj inför hotet om totalt krig, 
men också kopplingen till svenskhet och folkhemstro, kommer sär
skilt tydligt fram på den bild i skriften Om kriget kommer, där kärn
familjen står uppställd med färdigpackade utrymningsväskor. Det 
blir en bild av något man skulle kunna kalla "folkhemmet i atom
åldern" - en familj ständigt redo, utrustad med fackföreningsbok och 
sjukförsäkringsbesked om kriget kommer. 

Kampen manifesteras särskilt rydligt i 50-talets civilförsvarsupp
lysning och i detta kapitel har jag lyft fram några framträdande drag 
i dess spionberättande. Upplysningens metaforik indelades i Idyllen 
i spillror, som anger tidsliga föreställningar om dået och nuet, Folk
hemsvardagens totala nervkrig, som anger rummet och premisserna 
för kampen, samt Den röda smittan, som stigmatiserar själva faran 
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och beskriver dess spridningsformer. Metaforiken kring det bryska 
uppvaknandet och svenskarnas yrvakenhet är särskilt tydlig. I idyl
len finns det spioner, panikmakare och bluffmakare, sol-och-vårare 
och andra suspekta individer och det gäller att skilja ut agnarna från 
vetet och avvikarna från gemenskapen. 

På detta sätt vädjar SO-talets svenska civilförsvarsupplysning om 
spionfaran till känslor, mening, värden och behov. Den tar formen 
av en berättelse vari sensmoralen är A och 0, en dramatisk berättelse 
som kapslar in kampen mellan ont och gott i två huvudkaraktärer -
å ena sidan Spionen eller Den Femte Kolonnen och å andra sidan den 
gode medborgaren Detektiven Allmänheten. Av dessa är det den sist
nämnde som är intrigens drivande kraft. Detektiven Allmänheten 
misstänker, avslöjar, rapporterar och iordningställer gemenskapen 
mycket i enlighet med den berättelse som inledningsvis represente
rades av CFF:s fyra affischer. Men här finns också en motbild till 
den goda svenskheten, en Sjätte Kolonn som är vek i anden och lätt 
låter sig förföras av den Femte. Knis- och Knaslundblir den dumme, 
blåögde svensken, den som inte vaknat upp ur den idylliska slum
mern utan omedvetet går Spionens vägar. 

Detektiven Allmänheten är garanten för den totala tryggheten. 
Detta kan knappast hittas tydligare uttryckt än i tidningen Den Svens
ka Lottan: "Det totala och perfekta skyddet erhålles först när alla 
goda krafter samverkar till det helas bästa''. 334 Den friska och sunda 
Detektiven Allmänheten representerar själva iordningställandet och 
trygghetsskapandet mot bakgrund av det inledande tillståndet av 
oordning, fruktan och hot om smitta, sjukdom och död. Metaforiken 
kring hygien har i detta fall en särskild funktion i intrigens "sense of 
an ending", för att tala med Frank Kermode. Talet om smitta, sjuk
dom och orenhet i spionberättandet stigmatiserar, men det bidrar 
också starkt till det iordningställande dramat. Som Mary Douglas i 
klassikern Renhet och fara, och efter henne bland andra Sander L. 
Gilman, har påpekat, har föreställningar om smuts, orenhet och 
sjukdom, om renhet kontra besmittelse, tydliga samband med före
ställningar om ordning kontra oordning. Sjukdom är en brist på 
kontroll, en förlust av kontroll. Hälsa är motsatsen - kontroll och 
ordning. 335 
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En central aspekt av civilförsvarsupplysningen ligger i dess formel
artade karaktär. Det finns givna sätt att återberätta historien i dra
matiserad, ritualiserad form där uppmaningar till allmänheten får 
en riktning tillskrivna sig. Man kan givetvis förklara detta i termer 
av ett ständigt matande av samma propagandabudskap, men utifrån 
ett hermeneutiskt perspektiv, som snarare inriktar sig på att förstå 
hur mening etableras i dessa texter, är det snarare själva igenkännan
det som blir den kollektiva föreställningens grund. Utan upprepning 
i skilda sammanhang skulle ingen kunna känna igen denna före
ställning och texten skulle inte längre kunna äga legitimitet eller, 
enklare uttryckt, slå an. Paul Ricoeur uttrycker det på följande sätt: 

As soon as a story is well known - and such is the case with most tradi
tional and popular narratives, as well as with the national chronicles of 
the founding events of a given community - retelling takes the place of 
telling. Then following the story is less important than apprehending 
the well-known end as implied in the beginning and the well-known 
episodes as leading to the end.336 

Återberättande ersätter berättande. Upprepning och igenkännande 
ersätter upplysning. Att inlevelse, känsla och bekräftelse blir viktigare 
än faktaspäckad, ny information syns i det sätt på vilket fiktion blan
das med verklighet - i synnerhet i civilförsvarstidskrifterna och i de 
böcker om spionaffärer i Sverige som utges under SO-talet. Att de 
verkliga spionhistoriernas dramaturgi och rolluppsättning lånades 
från populärkulturens pusseldeckare blir också tydligt i själva förkla
ringsmodellerna som levereras. I det sista avsnittet med rubriken 
"Verklighetens dramatiska iscensättning" försökte jag belysa några 
aspekter på den narrativa uppbyggnaden hos upplysningsskrifterna. 
Här har, som tidigare i diskussionen om upplysningens metaforik, 
själva framställningsformen och språket avgörande betydelse för 
skapandet av mening och sammanhang. Berättelserna kännetecknas 
ytterst av en upplösning av gränser mellan fakta och fiktion. 

Spionerihistorier med en klar riktning och sensmoral var väsent
liga fundament i skapandet och återskapandet av människors tanke
värld under kalla kriget. Utrustad med dessa historier kunde allmän
heten trots allt värja sig mot det vardagens nervkrig som ju, precis som 
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spioneriet, försiggick överallt och ingenstans. Upplysningsskrifter
nas ständiga återberättande av kampen mellan Detektiven Allmän
heten och Spionen drevs fram av den kommunistiska faran, men re
konstruerade naturligtvis också denna fara. 337 Spiondramat i svensk 
kallakrigskultur ser emellertid annorlunda ut och får olika tyngd
punkter beroende på var man söker. Intrigens framåtdrivande kraft 
i form av Detektiven Allmänheten, som framträder tydligt i för
svarsupplysningen om spionfaran, kompletteras och kontrasteras i 
nästa kapitel med dagspressens kriminaljournalistik, där snarare 
antagonisten, det vill säga Spionen själv, som person eller karaktär är 
central. Vem är han, denne samhällets inre motståndare? Vad är hans 
bakgrund? Hur kunde han välja en så felaktig väg? 



4. Antagonist och 
syndabekännelse 
Fallen Andersson och Enbom 1951-52 

Vardagsgemenskapens gränser 

I början av 50-talet framträdde det kalla krigets centralfigur i syn
nerhet genom bilderna av och berättelserna om tidens två stora spion
affärer - fallet "Marinspionen" 1951 och fallet "Enbomligan" 1952. 
Kallakrigsverkligheten hade, förkroppsligad i de två huvudpersoner
na Hilding Andersson respektive Fritjof Enbom, trots allt gjort sig 
påmind även i det neutrala Sverige och pockade på ytterligare ställ
ningstaganden for väst och frihet och mot öst och förtryck. Spion
affärerna blev föremål for mycket skriverier i pressen. I ledande 
svenska dagstidningar var uppslutningen kring samhällelig vakt mot 
den kommunistiska faran mer eller mindre total, trots att denna 
antikommunism inte på alla håll tog sig så emfatiska uttryck som 
hos Dagens Nyheters Herbert Tingsten. 

Men det tidiga SO-talets svenska spionaffärer, så som de framställs 
i pressen, kan också ses från en annan utsiktspunkt eller placeras i en 
annan tolkningsram. Ångestens och rädslans avväpnande ligger inte 
minst i dess konkretisering och i Anderssons och Enboms skepnader 
kom möjligheten att i ett slag namnge ett par av folkhemmets fien
der. Förhatliga såväl yttre som inre personegenskaper kunde skrivas 
in i framställningen av dessa individer och därigenom gav sig en be
tydligt bredare samhällelig problematik till känna, en som handlade 
om relationen mellan individen och kollektivet och om gemenska
pens gränser. Spionen utkristalliserade sig som periodens ultimata 
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brottsling; han var inte bara det kalla krigets syndabock utan också 
den som överskred folkhemmets gränser och som svarade mot beho
vet av en avvikare som kunde definiera gemenskap och säkerställa 
trygghet. 

Med detta kapitel338 skiftar jag tyngdpunkt från intrig till karak
tärisering, från protagonist till antagonist, från befriare till syndare, 
från lagens och gemenskapens upprätthållare och främste fanbärare 
till samhällets usle provokatör och brottsling. Här blir det naturligt 
att titta på en annan typ av spår av det förflutna, nämligen dagspres
sen och i synnerhet dagspressens brottsjournalistik. Att som kultur
historiker ge sig på dagspressen som historiskt källmaterial kan vara 
ett vanskligt företag. En medvetenhet om begränsningar och en 
redovisning av urvalet är A och O - i synnerhet om man, som jag, är 
ute efter att avläsa någon form av bredare tanke- eller känslostruktur 
eller samhällelig berättelse istället för att kartlägga åsiktsopinion. Ur 
den rika pressforskning som finns i Sverige339 har jag hämtat ett par 
aspekter och sett mig tvungen att lämna många andra tänkbart rele
vanta därhän. En aspekt jag valt att särskilt ta fasta på är vad forsk
ningen hittills har kunnat konstatera när det gäller dagspressens ut
veckling i mitten av 1900-talet, en utveckling som gick i riktning mot 
individualisering och bild. En annan och mer teoretisk aspekt repre
senteras här av den forskning som utifrån ett kontextualiserande dis
kursperspektiv har inriktat sig på att analysera dagspressens kriminal
journalistik eller, med andra ord, hur pressen skriver brottslingen. 
Följande två inledande avsnitt är ägnade att utifrån tidigare forsk
ning förtydliga och knyta an till den tolkningsram som gavs i bokens 
inledning. Först efter detta kan Spionens ansikte i dagspressen tillåtas 
framträda. 

50-talsjournalistikens ansikten, bilder och brottslingar 

I det fjärde bandet av Den svenska pressens historia, som karaktäris
tiskt nog fått undertiteln Bland andra massmedier, beskriver Lars-Åke 
Engblom hur svensk journalistik på ett brett plan, i synnerhet vecko
pressen men också dagspressen, populariserades under sent 1940-tal 
och tidigt 50-tal. Störst del i detta hade utvecklingen av den moderna 
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bildjournalistiken. Impulserna och förebilderna kom i stor utsträck
ning från USA och hade såväl tekniska som ideologiska grunder -
bland annat blev själva framställningen av bilder betydligt mer 
effektiv och framför allt billigare genom telefototekniken, som möj
liggjorde fjärröverföring av bilder. 340 Detta beredde mark även för 
det nya etermediet, televisionen, och dess genombrott i Sverige strax 
före 1960 efter inledande provsändningar i oktober 1954 och en 
officiell lansering i september 1956. Inte minst i samband med stora 
arrangemang som Fotbolls-VM i Sverige 1958 och olympiska spe
len i Rom 1960 fick den rörliga TV-bilden sin plats i folkhemmet. 

Förutom utvecklingen av bildjournalistiken präglades den tidiga 
efterkrigsperioden av personjournalistiken. Journalistiskt fokus på 
individen var inget nytt för 50-talet, men fick under detta decen
nium en särskild framtoning, som kan kopplas till samtida föreställ
ningar om Sverige och det svenska. Tydliga exempel är fenomenen 
Stålfarfar och Snoddas, som fyllde svenska tidningssidor till den grad 
att det talades om feber och hysteri. Gustaf "Stålfarfar" Håkansson 
nådde rikskändisstatus då han under sommaren 1951, 66 år gam
mal, deltog utom tävlan i det av Stockholms-Tidningen arrangerade så 
kallade Sverigeloppet på cykel. Med sitt långa, fladdrande, vita skägg 
och sin sunda, vitala utstrålning blev Stålfarfar inte bara "Sveriges 
festligaste idrottsman", utan också en person som närmast bokstav
ligt förenade Sveriges landsdelar från Haparanda till Ystad. Bandy
spelaren från Bollnäs, Gösta "Snoddas" Nordgren, kom att symboli
sera något liknande då han 1952 slog igenom med dunder och brak 
sjungande sin melodi "Flottarkärlek" i Lennart Hylands radiopro
gram Karusellen och därefter turnerade i svenska folkparker. Som 
mediefenomen kom Stålfarfar och Snoddas att bli representanter för 
den äktsvenska folksjälen, för sundhet, folklighet och naturlighet.341 

Frånvaron av politiskt kontroversiella sakfrågor har ibland fram
förts som huvudorsaken till att fenomen som den så kallade rätts
rötan fick stort utrymme i pressen i början av 50-talet.342 Argumentet 
skulle i så fall kunna tillämpas i än högre grad när det gäller medie
fenomenen Stålfarfar och Snoddas. Jag menar emellertid att en lika 
stor förklaringspotential ligger i samtidens fokus på individen med 
dess yttre och inre karaktärsdrag, manifesterat i utvecklingen av den 
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moderna, svenska personcentrerade journalistiken, vari också bilden 
kom att spela en väsentlig roll. 

Den konkreta, visuella bilden av individen tonar särskilt tydligt 
fram i kriminaljournalistiken, vilket kanske inte är så förvånande. 
Speciellt för 50-talets svenska brottsberättande är att det avtecknar sig 
mot bakgrund av ett trygghetsideal som här exemplifierats av Stål
farfar och Snoddas, men som också kan identifieras i dagstidningar
nas nyhetsrapporter om det politiska livet. Folkhemsgemenskapen är 
tveklöst det värdekomplex som ger de skarpaste konturerna i bilden 
av politik vid denna tid, menar medieforskarteamet bakom antologin 
Nittonhundrafemtiofem. journalistiken och folkhemmet.343 Här fram
står den samtida bildjournalistiken och personjournalistiken med 
dess inneboende fascination för relationen mellan individ och social 
gemenskap som två sidor av samma mynt. På tidningssidan, i press
bilden, kan gemenskapsproblematiken komma till visuellt uttryck. 

På 50-talets pressfotografier, menar Tom Olsson, presenteras in
rikespolitiken företrädesvis i form av människor som skakar hand, 
kanske efter en övervunnen konflikt. Människorna, oftast kostym
klädda män, har resonerat och därefter kommit överens. På nyhets
bilderna förekommer ofta just en grupp personer som samtalar. De 
har uppmärksamheten riktad mot varandra eller också lyssnar de till
sammans på någon som talar utanför bilden. Dessa människor är de 
som redan tillhör den etablerade, underförstådda, folkhemska gemen
skapen. Till skillnad från senare decenniers pressfotografering, där 
variation i perspektiv, ljussättning, bildsymbolik och dylikt spelar en 
större roll, så intar kameran ännu på 50-talet positionen som en tyst 
registrerande observatör, om än knappast mindre subjektiv. Och det 
som observeras och därmed konstrueras är det befolkade folkhem
met: människor som talar i samförstånd, därför att de tillhör samma 
grundläggande enhet och bor i samma hem. 344 

Denna typ av gemenskapskonstruktioner behöver emellertid 
någon som ohjälpligt faller utanför ramen, någon som på ett eller 
annat sätt avviker och som därmed hjälper till att tydliggöra denna 
ram. Avvikaren - den icke skötsamma eller missanpassade, den som 
inte skakar hand, den som inte tillhör familjen - fungerar som en 
motbild till det välkända, bekanta och familjära. I dagspressen rör 
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det sig oftast om olika typer av brottslingar, men bland avvikarna 
finns även människor som mer eller mindre öppet sökt sig andra livs
vägar, exempelvis "homofiler" och "bohemer". Detta blir tydligt i 
flera av det tidiga 50-talets rättsröteaffärer, i synnerhet Kejne- och 
Haijby-affärerna, 345 men som medievetaren Ester Pollack har visat, 
så kan avvikarproblematiken även, och kanske ännu bättre, avläsas i 
vanliga små notiser om brott. Här framträder också skillnaden mel
lan å ena sidan mördare, landsförrädare och andra grovt kriminella 
och å andra sidan folkhemmets svarta far eller förlorade söner, de 
som bara gått vilse och behöver en fast hand som kan leda dem rätt 
i tillvaron - tillbaka till hemmet och familjen. 346 

I 50-talspressen intog problematiken kring Avvikaren - brotts
ling eller ej - en betydande plats. Den springande punkten var hur 
man lättast känner igen den som inte faller in i mönstret. Den miss
tänkte skulle helst framträda med ansikte och analyseras och beskri
vas i detalj. Minsta rörelse registrerades. Pressens beskrivningar kan 
ses som en spegling av den rådande rättspsykiatriska diskursen där ett 
sedan 30- och 40-talen kvardröjande fysionomiskt tänkande med 
ett betydande fokus på kroppskonstitution, rörelsemönster och an
siktsformer kombinerades med en social kartläggning, där såväl upp
växtförhållanden som ärftlighet åtnjöt stor förklaringspotential. 347 

Psykoanalysen fick ett uppsving vid denna tid och genererade frågor 
om framför allt den manlige ungdomsbrottslingen. Ofta hittades svar 
som vittnade om komplicerade förhållanden till hemmet och famil
jen. 348 

Om 50-talets personjournalistik identifierade brottslingar utifrån 
en relativt fast avvikelsetypologi, så var viljan att berätta och förklara 
avvikelserna lika stor. Kriminaljournalistiken handlar, menar bland 
andra Ester Pollack och Peter Dahlgren, mycket om att förklara 
brottslingen och brottet i termer av systematisering, stigmatisering, 
återberättande och iordningställande. 349 Då ett samband etablerats 
mellan å ena sidan brottslingens själsliga tillstånd, sociala karaktäris
tika och förhållande till fadershuset, och å andra sidan hans kropp, 
blev det också viktigare att presentera en större del av brottslingen 
på bilden.350 Och om politiken, som Tom Olsson menar, ofta fram
ställs på pressfotografiet i form av en grupp människor i samför-
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stånd, så är Avvikaren nästan alltid ensam på bilden och framträder 
antingen i nära porträtt eller, inte sällan, i helfigur. Om politikerna 
har uppmärksamheten på varandra, så kommunicerar den ensamme 
i så fall snarare direkt med bildens betraktare. 

På nyhetssidan 

Inom kategorin dagspress återfinns här såväl morgon- som kvällspress. 
Genremässigt brukar man vanligtvis göra en åtskillnad mellan mor
gonpress och kvällspress av främst tre skäl. Ett är att kvällstidnings
genren på ett tydligare sätt anknyter till mytiska dimensioner eller vad 
vi med litteraturvetaren John G . Cawelti kan kalla formelberättelser. 351 

Bokens inledande historia ur Aftonbladet om idyllens infiltratörer 
kan ses som ett exempel på en sådan. Ett annat skäl är att den före
träder ett mer uttalat individcentrerat perspektiv och ett tredje är att 
bildmaterialet traditionellt står i fokus i kvällstidningarna. 352 Det 
finns emellertid tidpunkter när dessa skillnader mellan morgon- och 
kvällspress är mindre tydliga, tidpunkter då de färgrika, individori
enterade och dramatiska kriminalhistorierna är snarlika. Det tidiga 
SO-talet är, vill jag hävda, en sådan tidpunkt. Det är också anled
ningen till att jag valt att läsa samman dessa tidningsgenrer i studien 
av hur Anderssons och Enboms yttre och inre egenskaper beskrivs och 
förklaras. 

En tidning består dessutom i sin tur av många olika texter och 
genrer. Det absolut vanligaste bland historiker som använder sig av 
dagspress har varit och är fortfarande i stor utsträckning att analy
sera ledar- och debattsidorna. Här, menar man, utspelar sig den fak
tiska kampen om den allmänna opinionen. Utifrån detta synsätt har 
såväl nyhetsmaterialet som det så kallade "lätta materialet", som essän 
och reportaget tillhör, haft låg status som historiskt källmaterial, 
eftersom det inte ansetts vara intressant inom ramen för en fråge
ställning som inriktar sig på fakta om den politiska verkligheten. 
Studier av konstruktionen av sociala problem har hittills varit i första 
hand sociologers och beteendevetares område, på senare år inom 
ramen för ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Här har 
nyhetsrapporteringen ratt betydligt större utrymme. 353 
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Mitt perspektiv anknyter snarare till medievetenskapliga än till 
traditionella (press) historiska eller statsvetenskapliga frågeställningar. 
Konkret rör det sig om ett tiotal svenska dagstidningar i vilka jag stu
derat nyhetsmaterialet kring avslöjande, gripande, rättsliga förhand
lingar, dom och i viss utsträckning även efterspel i fallet Marinspio
nen respektive fallet Enbomligan. Eftersom jag är ute efter att teckna 
berättelser med stor spridning och genomslagskraft, har tonvikten av 
förklarliga skäl kommit att hamna på storstadspressen. Här återfinns 
de högsta upplagesiffrorna. Dagens Nyheter (1) var under 50-talet 
landets största dagstidning med en upplaga 1955 på ca 300 000 ex
emplar. Därefter kommer ett antal tidningar mellan cirka 100 000 
och 200 000 exemplar. De är Svenska Dagbladet (h) och Stockholms
Tidningen (1, från 1956 s) från huvudstaden, Göteborgs-Posten (1) och 
Sydsvenska Dagbladet Snällposten (h) från väst och syd, samt Boden
tidningen Norrländska Socialdemokraten (s).354 Kvällstidningarna 
representeras av Expressen (1) med en upplaga på ca 250 000 exemplar 
i början av 50-talet, och Aftonbladet (1) 355 med ca 170 000 exemplar. 
Man kan sålunda notera att det finns en viss spridning i det utvalda 
materialet, trots att varken politisk färg eller regional spridning har 
direkt bäring på min tolkning. 356 

Eftersom jag är intresserad av hur berättelser blir starka och slår 
an, har jag också tittat på vad som så att säga "hände sedan". De 
avslöjade kallakrigsspionerna i början av 50-talet fascinerade nämli
gen ett antal kriminaljournalister så till den grad att de satte sig ned 
för att skriva hela böcker, dokumentära skildringar, om spioneriet i 
Sverige. Dessa böcker, i synnerhet Per Meurlings Spionage och sabo
tage i Sverige, Curt Falkenstams Röd spion och Carl Olof Bernhards
sons Spionpolisen går på jakt, dök upp redan i förra kapitlet, men då 
i en tolkningsram som gavs av försvarsupplysningen. I detta kapitel 
ligger fokus på dessa författares ingående, biografiska berättelser av
sedda att ge en större förståelse för exakt vilken typ av människa som 
blir spion. "Den psykologiska gåtan" kring denna avvikartyp skulle 
eventuellt kunna lösas genom fördjupade studier i Spionens tidiga 
familjeband. Böckerna kan ses som en slags kriminaljournalistiskt 
facit. Här kan vi se hur berättelserna om Andersson respektive 
Enbom utkristalliserats och (åtminstone för tillfället) tillrättalagts. 



144 · ANTAGONIST OCH SYNDABEKÄNNELSE 

I Spionens gestalt, i hans kropp, ansikte, familjebakgrund och 
livshållning, i hans egenskap av en samhällets avvikare, korsades alltså 
i svensk nyhetsrapportering och kriminaljournalistik under 1951 
och 1952 berättelser om kalla kriget med berättelser om svensk folk
hemsgemenskap. Svårigheterna då det gällde att identifiera samhäl
lets syndabockar var förvisso särskilt stora då det gällde spioner, efter
som man i samtidens föreställningsvärld var väl medveten om att 
bara misslyckade spioner avviker och att den verkliga faran förblir 
ansiktslös. Icke desto mindre fick faran just i början av 1950-talet 
åtminstone två konkreta ansikten och med detta kröp det kalla kri
get närmare inpå svenskt vardagsliv. I de samtida presskommenta
rerna och i samtida litteratur kring spionaffärerna söktes svaret på en 
viktig, tudelad fråga: Vilken typ av människa blir egentligen spion 
och hur skall vi lära oss att känna igen honom eller henne? Trots att 
det i samtidskänslan låg en förvissning om att när väl felet var iden
tifierat kunde det också åtgärdas, så var just denna fråga i samband 
med affärerna Andersson och Enbom ändå en smula besvärlig att 
besvara. Problemets lösning visade sig kräva att beskrivningarna av 
dessa två brottslingar lösgjorde sig från de fakta som förelåg i respek
tive mål för att ingå i meningsfulla berättelser om syndabekännelse, 
förlåtelse och svensk samhällsgemenskap. 

Hilding Andersson och familjeproblematiken 
Fallet Marinspionen 

Anhållandet av marinunderofficeren Ernst Hilding Andersson fre
dagen den 21 september 1951 var förhållandevis odramatiskt. Efter 
ett par månaders skuggning av säkerhetspolisen greps han utan större 
omsvep och förklarades sedan häktad av Stockholms rådhusrätt den 
27 i samma månad. Åklagare Werner Ryhninger förklarade Anders
son på sannolika skäl misstänkt för grovt spioneri bestående i att han 
gått främmande makt tillhanda med uppgifter om svenska krigsfar
tyg och beredskapsläget i örlogshamnar och andra försvarsanlägg
ningar längs ostkusten, uppgifter som han sammanställt under sin 
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vistelse i Karlskrona tidigare samma år. Inledningsvis nekade den 
anklagade till allt, men vid tidpunkten för de häktningsförhand
lingar som följde hade han ändrat inställning och förklarade sig skyl
dig. 

Nyheten om anhållandet av denna det kalla krigets första spion 
på svensk mark offentliggjordes den 25 september och huvudperso
nen kom raskt i pressen att bli refererad till som "marinspionen". De 
inledande förhandlingarna tilldrog sig ett stort intresse, vilket för
visso kan bero på att dessa för ovanlighetens skull till jämförelsevis 
stor del faktiskt var offentliga, något som stod i bjärt kontrast mot 
krigsårens strängt lyckta dörrar då det rörde spionmål. Ordföranden, 
rådman Curt Nordström, slog redan tidigt fast att målet var "av sådan 
art" att det hade "vitalt intresse för den svenska allmänheten".357 Nu 
skulle istället öppenheten råda, om än inom vissa gränser. Svenska 
Dagbladets årsbok 1951 konstaterar i sin tillbakablick på "Sveriges 
farligaste spionaffär" att intresset var så stort att det faktiskt blev en 
ordentlig publikstockning och att ett ansenligt antal skådelystna inte 
hade möjlighet att komma in. Ahörarbåset var fullsatt och för pres
sen hade det ordnats en särskild avdelning från vilken förhandling
arna följdes av samtliga stora svenska dagstidningar. Där fanns också 
de stora internationella nyhetsbyråerna representerade, liksom många 
andra länders militära myndigheter. 358 Det stod nu klart att det 
kalla kriget hade kommit till Sverige och denna information torde 
inte ha gått någon medborgare förbi. 

Det korrekta stenansiktet 

Mannen i mitten var den 42-årige Hilding Andersson. Och en av de 
uppgifter den svenska dagspressen tog på sig, förutom att referera 
ständigt nya fakta i fallet allt medan historien vecklades ut i rätts
salen, var att analysera vem denna det kalla krigets första svenska 
storspion egentligen var. Rapporteringarna från rättsförhandlingarna 
uppehöll sig inte sällan vid högst detaljerade skildringar av utseende 
och kläder, spekulationer kring hur han verkade fungera som männi
ska och vad han kunde tänkas fundera på där han satt på de ankla
gades bänk. Det dramaturgiska upplägget och de vidare reflektio-
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nerna är i vanlig ordning mer framträdande i kvällstidningarna, men 
finns också representerade i morgontidningarna. 

Överlag beskrivs den avslöjade storspionen som en person som av 
sin omgivning uppfattats som en butter och tvär natur, som levt 
ganska tillbakadraget utan umgänge eller nära vänner, men som på sin 
arbetsplats uppfattats som ambitiös och duglig med ett korrekt om 
än föga hjärtligt uppträdande. Han var alltid "nykter, lugn och san
sad" och var sålunda betrodd av sina kollegor, vilka kallade honom 
"kommunisten", "profeten" eller "filosofen" åsyftande hans intellek
tuella läggning. Han läste mycket, var "en intelligent och energisk 
man" och hade ett politiskt intresse även om detta av omgivningen 
(felaktigt) förmodats ligga mer åt det teoretiska än det praktiska hål
let. 359 

I rättssalen i slutet av september 1951 är just den närmast pato
logiska stelheten och bristen på rörelse några av de mest framträdan
de dragen hos Andersson, av pressens beskrivningar att döma. Det 
är nästan som om han inte vore där. Efter de inledande förhandling
arna den 27 september rapporterar exempelvis flera dagstidningar 
att Andersson mottog häktnings beslutet i "stram givakt och med stål
hård blick". 360 Han satt "käpprak i stolen" bredvid sin försvarare 
med händerna knutna framför sig på bordet, skriver Dagens Nyheter, 
"hela tiden bistert allvarlig" och "utan att med en min röja vad han 
tänkte".361 Och "[n]är han någon gång gör en rörelse blir det med 
ett ryck, som en varg snärjd i en snara, omgiven av fiender", skriver 
tidningen. Att han står helt ensam går knappast att ta miste på. Lik
som den insnärjda vargen är han totalt väsensskild från den betrak
tande skara som anklagar honom för att ha befläckat idyllen. 362 

Själva rättegången inleddes sedan den 30 oktober med ett erkän
nande från Andersson. Aftonbladet beskriver detta ögonblick i rätts
salen med stor dramatik. Även här betonas att det uppenbarligen 
finns vissa "förrädiska vanföreställningar" om hur en spion bör se ut. 
Den inledande beskrivningen, i vilken det lätt igenkännliga svart
muskiga kontrasteras mot det förrädiskt propra svenska, påminner 
om civilförsvarsupplysningens varningar för "den inre faran": 

De som tror att en spion är något halt och svartmuskigt, bör ta en titt 
på Andersson. Han är motsatsen. Han ser ut som en levande reklam-
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broschyr för försvarsfrämjandet: en blond, nordisk typ med en blick 
som är skapad för att reflektera de blågula färgerna på Svenska flaggans 
dag. Därtill den perfekte underofficeren - t o m där han sitter, intar han 
enskild ställning. Välklädd med nyanserad grön slips till den sandfär
gade kavajen åhörde han stadsfiskal Ryhningers syndabeskrivning, hela 
tiden sittande i dödsblek givakt och med blicken orubbligt fixerad på 
någon glasbit strax ovanför åklagarens huvud. 

Scenen var beredd för ett erkännande i den högre dramatiska stilen, 
men det blev inget av med det. På domarens - rådman Curt Nordström 
- fråga om han erkände sig skyldig, slappnade han av i en viskning som 
knappt nådde fram till domarbordet: - Ja, hr ordförande.363 

Det borde ha varit annorlunda. Andersson är vem som helst - en 
blond svensk i en nyanserad, grön slips och sandfärgad kavaj. Han är 
en medellång man på ett par och fyrtio år med "ännu renare drag än 
man föreställt sig" och "[e]tt välvårdat, för att inte säga behagligt 
utseende", som Curt Falkenstam senare noterar i sin bok om Anders-

11 . Tecknad Hilding 
Andersson i AB, 
sept 1951. 
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son-fallet. "Han rörde knappt en min, och de stora blå ögonen 
blickade fjärrskådande långt bort, liksom både över åklagaren och 
domaren", 364 samma fjärrskådande blick som, enligt Aftonbladet, var 
skapad att reflektera de blågula färgerna på Svenska flaggans dag. 

Liknande analyser finns i morgontidningarna. "Det är inte så 
enkelt att få någon uppfattning om den åtalade", beskriver Dagens 
Nyheters reporter sina intryck efter denna rättegångens första dag. 
"Man kan emellertid slå fast att han tycks ha lyckats göra sig kvitt det 
känslomässiga."365 Om det finns ett tema som under de veckor som 
följer genomsyrar rapporterna från rättssalen, så är det också just 
känslokylan hos den avslöjade. Ständigt återkommande ord i sam
manhanget är kombinationen "välvårdad", "fattad", "lugn och 
balanserad", "stram", "korrekt" och "oberörd". Andersson visar föga 
eller ingen skuld och ånger, "lättar aldrig på sina strama tyglar".366 

"Han gav inget intryck av trötthet", skriver Stockholms-Tidningen, 
utan "snarare av likgiltighet för vad som sades" och det faktum att 
han "lät blicken vandra runt rättssalen ideligen" uppfattas som ett 
direkt hån mot det svenska. 367 Det ansikte som tonar fram i svensk 
nyhetsförmedling i samband med avslöjandet och i början av rätte
gången mot Marinspionen är således ett korrekt stenansikte, vars 
Hackande blick tas som tecken på ointresse, hån och förakt snarare 
än osäkerhet och nervositet. 

Den otillräknelige 

Allt eftersom processen mot Marinspionen rullar vidare laddas 
emellertid känslolösheten, den stela blicken och korrektheten kom
binerade med den totala bristen på ånger med andra betydelser. Det 
kopplas till något osunt och på gränsen till abnormt. Efter hand bör
jar det figurera uppgifter om Anderssons eventuella psykiska pro
blem, inte sällan i relation till hans hårda och traumatiska uppväxt. 
Göteborgs-Posten meddelar exempelvis i början av november att det 
"[f]rån Anderssons förundersökare har påtalats, att sinnessjukdom 
finns i den åtalades släkt". 368 Och Dagens Nyheter berättar, dagen 
efter domen, om en iakttagare i rättsalen som i sin tur citerar den 
internationellt välkände atomspionen Klaus Fuchs självanalys att han 
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led av "kontrollerad schizofreni". Överensstämmelsen med Anders
son, menar man, är slående. 369 Kanske Spionen helt enkelt är sinnes
sjuk? 

Då Hilding Andersson den 14 november 1951 dömdes till livs
tids straffarbete för "synnerligen grovt spioneri och olovlig underrät
telseverksamhet med åsidosättande av den anklagades tjänsteplikt 
som underofficer vid flottan" 370 avvisades visserligen försvarsadvoka
tens framställan om sinnesundersökning av Andersson. "En kuslig 
tystnad", beskriver Dagens Nyheters reporter stämningen i rättssalen. 
"Inte en min rörde sig i Anderssons ansikte, då han erfor sitt öde, han 
satt orörlig som en bild". 371 Svenska Dagbladet skriver att då domen 
lästes upp var Anderssons enda rörelse "ett par snabba blinkningar". 
I övrigt var han lika iskall och oberörd som tidigare. I journalistens 
ögon blir detta ännu ett uttryck för det hån som riktas mot Sverige 
och det svenska: "Kort efter det att orden 'livstids straffarbete' gen
ljudit i rättssalen var ett kort småleende synligt på Anderssons läppar, 
och han kastade en blick på klockan" . 372 

Det korta småleendet och blicken på klockan ger uttryck för det 
mest anmärkningsvärda med hela historien, och det är att Andersson 
uppenbarligen inte ångrar sig ett enda dugg. Och denna ideologiska 
dimension blir i pressens framställningar också den mest uppenbart 
problematiska. Andersson gjorde vad han ansåg var rätt - för fram
tiden, världsfreden och mänskligheten i ljuset av hans egen regerings 
krypande för NATO och väst. Han är fortfarande övertygad kom
munist och det finns, enligt honom själv, ingen anledning att ångra 
sig. 373 Dagens Nyheter beskriver den enda gång han använder ett 
känslobetonat ord. Det är när han förklarar att han "tyvärr" inte för
störde de anteckningar som låg till grund för spionrapporterna. 
"Han hajar till i detsamma", skriver reportern, "det är den enda 
gången på hela dagen som han verkar skuldmedveten'' . Annars känne
tecknas hela situationen av en närmast otäck distans och skuldmed
vetenheten är ju inte heller gentemot Sverige utan Sovjetunionen. 

Det vaksamma ansiktsuttrycket - det k a n sammanhänga med att han 
så länge gått omkring och givit akt på sig själv och sina ord lika väl som 
på andra. Men det kan också vara ett försök att dölja förakt för folk
hemssvenskarna, för de människor som han förrått. 374 
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Att Andersson är skyldig till de brott han står anklagad för står utom 
allt tvivel. Dessutom har denne avvikare alltså, enligt Dagens Nyhe
ter, begått en om möjligt ännu större överträdelse - att förakta folk
hemmet och dess invånare. Problemet i detta läge är således inte skul
den, utan snarare att knyta de för den svenska kallakrigsberättelsen 
såväl som för brottsrapporteringen centrala dimensionerna ångerfull
het och bot till Anderssons person och känsloliv. Om skuldproble
matiken löses genom Anderssons personliga "förakt för folkhems
svenskarna'', så är ångern således desto svårare. "Det ligger inte något 
av bravur i bekännandet", skriver Dagens Nyheter. 375 Allmänheten 
får vänta förgäves på berättelsens upplösning då den "smittade" 
plötsligt tillfrisknar, inser att han gjort fel och ångrar sig. Berättelsen 
slutar i ett otillfredsställande frågetecken och måste lösas på annat 
sätt. Dagens Nyheter och många andra tidningar använder sig redan 
från den rättsliga processens inledning av bilder då Andersson begra
ver huvudet i händerna. Eller, som Aftonbladet uttrycker det vid den 
andra dagens rannsakning: Han "skyggade för ljuset".376 På press
bilden får ångern plats och möjligheten för Andersson att i djupet av 
sitt hjärta vara något annat än "svensksinnad" försvinner. Andersson 
måste egentligen veta vad som är den smala, rätta vägen. Först där
efter kan spionaffären i sin helhet bli meningsfull. 

Redan i en passage i Sydsvenska Dagbladet från den 10 november 
1951 skymtar den berättelse om Marinspionen som sedan återkom
mer och befästs i de böcker om spionagefall i Sverige som publiceras 
senare under 50-talet. Här är det just den kortfattade resumen av 
förundersökningen kring Andersson och dennes "levnadsomständig
heter", som får det att låta som om det är en logisk följd som räknas 
upp: 

Av redogörelsen för Anderssons levnadsomständigheter framkom att 
spionen kommit från ett fattigt hem. Redan vid sju års ålder fick han 
börja arbeta hårt för dålig betalning. Senare fick han plats som spring
pojke i Stockholm, och 1927 tog han värvning vid flottan. Vid flottan 
hade han avlagt den ena examen efter den andra och dessutom studerat 
andra ämnen som kultur- och konsthistoria, geografi och flera språk, 
bl.a. ryska. Vid ett politiskt möte kom han i kontakt med kommunis
men och så småningom kom han till den övertygelsen, att det socialis
tiska samhället är det enda riktiga. Av förundersökningsprotokollet 
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framgår vidare, att Andersson har en mycket väl vitsordad 20-årig 
tjänstgöring vid flottan. Han betecknas som yrkesskicklig, intelligent 
och med stor prestationsförmåga. Förundersökaren förordar rättspsy
kiatrisk undersökning. 377 

Något är helt enkelt fel med Andersson. Konstruktionen av dennes 
bakgrund och levnadshistoria blommar ut i kriminalförfattaren Curt 
Falkenstams bok Röd spion, som kom ut redan på hösten samma år. 
Falkenstam tecknar här ett detaljerat psykologiskt porträtt av Hil
ding Andersson, där ideologisk vilsenhet och trolöshet mot svensk
heten blir oundvikliga produkter av en serie eländigheter som drab
bat honom i form av en dyster barndom med fattigdom och misär. 
Sin av reumatism svårt invalidiserade far kom han tidigt på kant 
med, något som enligt Falkenstam ledde till en förlorad tro på auk
toriteter. Den lille Hilding hade även två systrar som avled i unga år, 
en i tbc och den andra som sinnessjuk i sviter efter spanska sjukan. 
Som en "utsläpad bondpojke", förskjuten, ensam och "förkrympt i 
kroppen med stora händer och fötter" flydde han till storstaden och 
"hade egentligen ganska svårt att klara sig". Han fann till slut en plats 
i den svenska flottan där han så småningom beskrevs som "mycket 
skicklig, synnerligen pålitlig, ansvarskännande och omdömesgill med 
god allmänbildning och god initiativförmåga'', men hans vuxenliv 
medförde också ett olyckligt äktenskap med ett samliv som i alla fall 
efter år 1947 varit klart "under det normala''. 378 I Falkenstams tolk
ning blir det i själva verket denna dubbelhet som gjort Andersson till 
ett lätt byte för kommunistisk propaganda under militärtjänsten -
det asketiska levernet och de goda vitsorden kombinerat med den 
privata bakgrunden med sociala stigmata och känslomässig aliene
ring. Det gjorde honom också till den för ryssarna "nära nog perfekta 
hemliga agenten". 379 

Inte minst denna tragiska bakgrund med dess brist på såväl en 
frisk, manlig förebild som en moders tid och kärlek gjorde alltså 
Andersson, menar Falkenstam, mottaglig för den kommunistiska 
propagandan. Att hans ensamma och olyckliga barndom gjorde att 
immunförsvaret var för svagt för att vid militärtjänstgöringen mot
stå "den röda smittan" är också en bärande tanke i avsnittet om 
Andersson såväl i Carl Olof Bernhardssons Spionpolisen går på jakt 
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som i Per Meurlings Spionage och sabotage i Sverige. Bernhardsson 
framhåller att Andersson, då han 1927 tar värvning vid flottan på 
Skeppsholmen "känner mycket lite för sina anhöriga och att han 
praktiskt taget bryter alla förbindelser med dem" vid detta tillfälle. 380 

Istället kom han i kontakt med de hemliga kommunistiska cellerna 
inom marinen. "Hela hans tragiska barndom och den bittra nöd 
han då lidit predisponerade honom för mottaglighet gentemot den 
propaganda man där erbjöd", skriver Meurling och fortsätter sin ana
lys med att konstatera att 

[k]ommunismen blev innehållet i hans liv, en med intellektuell fana
tism omfattad livsåskådning, hans opium i ensamma timmar, hans kalla 
bandage i nederlagen, hans hemliga stolthet under karriären.381 

Här skymtar en sjukdoms- och bedövningsmetaforik med kalla 
bandage och lugnande opium, men dessa är förrädiska ting och som 
vuxen var Andersson sedan psykiskt kraftlös. Ur detta utvecklades 
en känslokyla kombinerad med "en obändig vilja att uträtta något 
verkligt stort". "Så skapas en dubbel-människa", skriver Bernhards
son, "en produkt av ensamhetskänsla och kommunistisk propagan
da, som stålsätter sig mot allt sentimentalt tänkande enligt förnuf
tets måttstock". 382 

I CFF:s bok Spioneri från samma år - en av de fa av förra kapit
lets upplysningsskrifter om spioneri- och sabotagefaran som tar upp 
särskilda spionansikten bredvid återberättandet av Detektiven All
mänhetens kamp mot den osynliga femte kolonnen - återkommer 
skildringen om den svåra barndomen som en av de viktigaste orsa
kerna till att allt gick så fel med Hilding Andersson, att han använde 
sin intellektuella kapacitet för så destruktiva mål utan att känna 
samhörighet och "tänka svenskt" trots att han varit officer inom för
svaret. Mot en smärtsam uppväxt stod sig förnuftet slätt. I Spioneri 
finns också tydligast uttryckt den avvikarproblematik som även går 
som en röd tråd i pressens beskrivningar av karaktären Andersson 
och som tydligt kommer till uttryck i Falkenstams historieskrivning. 
En av de mest anmärkningsvärda sakerna med Andersson är i själva 
verket hans ovilja och "oförmåga till social kontakt". Denna oför
måga eller ovilja står dessutom, menar författarna Hemming Sten 
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och Olle Svensson, "i paradoxal kontrast till hans tro som ju förut
sätter den sociala gemenskapen i dess högsta potens". 383 Andersson 
framställs här som en vandrande paradox, en som talar om sam
hörighet och kollektivism, men som i praktiken motarbetar dessa 
värden. 

Andersson var alltså inte bara en avslöjad spion, utan han kunde 
också i det mediala meningsskapandet konstrueras som ett exempel 
på de "asociala elementen" i det svenska samhället. Asocialitetspro
blemet var emellertid inte den huvudsakliga stigmatiseringen i den 
spionaffär som kom att följa fallet Andersson och som kom till all
mänhetens kännedom kort därefter under vårvintern 1952. Det nya 
avslöjandet, fallet Fritjof Enbom, kom att handla om både liknande 
och helt andra ting. 

Fritjof Enbom och renligheten 
Fallet Enbomligan 

Oturligt nog för Johan Fritjof Enbom kom hans egen rättegång att 
sammanfalla i tid med den diplomatiska konflikt mellan Sverige och 
Sovjetunionen som i senare historieböcker benämnts Catalinaaffären. 
I juni 1952 försvann ett svenskt militärplan, en DC-3:a, med åtta 
besättningsmän spårlöst under vad man hävdade var ett rutinupp
drag över Östersjön. Rättegången mot det som i pressen kom att 
refereras till som "Enbomligan" inleddes samma dag som ett svenskt 
Catalinaplan, som sökte efter den försvunna DC-3:an, sköts ned 
av två ryska jaktflygplan vid inloppet till Finska Viken. Det var den 
16 juni 1952. Affärerna fick parallellt stort utrymme och sattes också 
i samband med varandra i pressen under några hektiska sommar
veckor 1952. Den ständigt växande berättelsen om den röda faran 
avbröts bara sporadiskt av muntra rapporteringar om påstådda 
svenska framgångar vid OS i Helsingfors. 

Hela historien hade dragit ut ordentligt på tiden jämfört med 
ärenden av liknande dignitet. Den nya spionhärvan hade kommit 
till allmänhetens kännedom redan i mitten av februari samma år, då 
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· Svensk midsommar _1_9 ___ 5_2 __ ) 

13. Kommunistskräcken satte sin prägel på det svenska midsommarfirandet. 

Ur SDS, jun 1952. 
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den 30-årige Enbom anhölls och greps. Denne häktades sedermera 
onsdagen den 20 februari misstänkt för grovt spioneri med åbero
pande av den så kallade livstidsparagrafen. Som redan beskrivits i 
förra kapitlet hade den "svensksinnade" högskolestudenten Jan 
Lodin, efter att Enbom på självaste julafton under berusning lättat 
sitt hjärta för Lodin och dennes fru i deras bostad i Aspudden, kon
taktat försvarsminister Torsten Nilsson med information om Enboms 
förehavanden varpå Enbom greps efter en dryg månads skuggning. 

Ganska omgående under förhören erkände Enbom allt och angav 
också ett antal involverade personer, som anhölls en efter en. Vid 
sidan om Enbom själv betraktades den 32-årige före detta furiren 
Hugo Gjersvold som farligast. Gjersvold hade tidigare blivit entledi
gad från sin tjänst inom fö rsvaret mot bakgrund av sina öppna kom
munistsympatier, men hade fortfarande vissa kunskaper om Boden
försvaret som han delat med sig av till Enbom. Enligt åklagaren hade 
"spionchefen själv" tillsammans med Gjersvold långt framskridna 
planer på organiserandet av en femte kolonn av civilanställda kom
munister med vars hjälp Bodens fästning skulle kunna intas vid ett 
sovjetiskt anfall via Finland. Man skulle också ha planerat omfattan
de sabotage mot militära förråd i regionen. Kontakten med ryssarna 
skulle ha skötts av Enbom själv genom ett antal Stockholmsbesök då 
han sammanträffat med representanter från ryska ambassaden. 384 

"Enbomligan" kom även att omfatta Fritjofs bror Martin Enbom, en 
bokförläggare och kommunistisk stadsfullmäktigeledamot i Halm
stad vid namn Artur Karlsson, bangårdsarbetaren Fingal Larsson 
samt kontoristen Tage Wickström. Bland dessa män fanns även en 
kvinna, den 28-åriga Lilian Ceder, som arbetat tillsammans med 
Fritjof Enbom på tidningen Norrskensflamman. 

Liksom i fallet Marinspionen bestod den rättsliga rannsakningen 
av Enbomligan av en offentlig och en hemlig del. Och liksom i det 
förra fallet, så innebar de offentliga förhandlingarna att tidnings
reportrar och övriga intresserade själva kunde skapa sig en bild av 
stämningen i rättssalen och av huvudpersonen själv. 
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Bohemeri, smuts och romantik i brottets skugga 

Att en viktig motbild i 50-talets svenska samhälle var de icke sköt
samma, de till det yttre avvikande, är tydligt i skildringarna av Frit
jof Enbom. Denne framstår i den samtida nyhetsrapporteringen som 
en udda figur, en bohem som vid sidan av sina sporadiska arbeten -
bland annat som stationskarl vid SJ, journalist på Norrskensflamman 
och packare vid AB Separator i Stockholm - "lär ha bedrivit något 
slags författarskap" och som tillskrivit sig själv vissa talanger som dik
tare "i 50-talistisk anda'' . I den första i en lång serie artiklar om vad 
som benämns som den nya, stora spionhärvan, publicerad den 16 
februari 1952, skriver Svenska Dagbladet om Enboms norrländska 
journalistbakgrund att han, enligt en andrahandsuppgift, "blev känd 
som en rätt bisarr uppenbarelse. Han gick oftast omkring litet sjas
kigt klädd och var ofta långhårig och långskäggig." Dessutom kunde 
det konstateras att Enbom, trots att han vid sitt arbete på Separator 
uppfattats som skötsam och ordningsam, "vid några tillfällen [hade] 
slarvat med tiden". 385 

I Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen finns liknande be
skrivningar enligt vilka Enbom privat var känd som "en vänlig och 
stillsam person" som inte gjorde så mycket väsen av sig utan som 
mest ville tala om konst och kultur - "en smula originell, men intel
ligent" person som haft en "synnerligen stor bekantskapskrets". Gran
nar och hyresvärdar konstaterar att Fritjof Enbom var en "vårdslös 
bohemnatur" som kunde ses vandra omkring i Boden - han använ
de inte ens cykel - med kameran slarvigt slängd över axeln. Dess
utom hade han, upprörande nog, "helt sonika [övergivit] sin fru och 
två barn för att slå sig ihop med sin väninna i Luleå", en kvinna som 
i sin tur beskrev honom som "en poet och drömmare". 386 

Enboms tankspriddhet och ambulerande tillvaro visste ibland 
inga gränser. I Luleå "slog [han] dank på gatorna hela dagarna'' och 
under tjänstgöringen vid SJ i Bjurå, avslöjar Expressen, kunde det 
hända att han glömde att klä av sig innan han gick och lade sig på 
kvällen för att på morgonen dyka upp iförd två slipsar.387 Då tid
ningen Norrländska Socialdemokraten ger sig ut för att intervjua de 
bybor som till äventyrs kan yppa något om Fritjof Enbom, konstate
ras det att han "drog valser" och på åtskilliga andra sätt var en besyn-
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nerlig kuf. "Han var en slarver", konstaterar handlanden Joel Larsson, 
som framträder på bild på tidningens framsida. 388 Redan i januari 
1949 hade Fritjof Enbom dessutom faktiskt anhållits av landsfiska
len i Arjeplog, som fick fatt på honom vandrande på en landsväg. 
Han "hade vid den tiden lagt sig till med skägg, och med sitt i övrigt 
ovårdade utseende ådrog han sig landsfiskalens uppmärksamhet", 
skriver Stockholms-Tidningen. Men eftersom Enbom faktiskt vid 
detta tillfälle endast haft ett antal kokböcker i sin portfölj och man 
inte kunde komma på honom med något annat olagligt, så fick man 
lov att släppa honom. 389 

"Det var rena cirkusen", skriver Dagens Nyheter om de få minuter 
vid häktningsförhandlingen den 20 februari då pressens represen
tanter för första gången fick möjlighet att beskåda huvudperso
nen. 390 Sydsvenska Dagbladet konstaterar att Enbom förutom att ge 
intryck av tafatthet varit nervös och "märkbart blek'' samt att han, då 
han kom in i rättssalen och ställdes öga mot öga med allmänne åkla
garen Werner Ryhninger, stannade "helt tafatt i dörren och kom sig 
inte för att stiga fram till den anklagades plats". Till slut fick för
svarsadvokaten Harry Densloe helt sonika gripa tag i den anklagades 
arm och leda honom fram till rätt plats.391 Stockholms-Tidningens 
reporter har emellertid en helt annan bild av uppträdet och mannen 
i dess mitt, nämligen att Spionen istället uppträtt "nonchalant" och 
"närmast oberörd", och att han hade ena handen i byxfickan då han 
"avmätt" hälsade på rättens ordförande, sekreterare Sigvard Ols
son. 392 Svenska Dagbladet och Norrländska Socialdemokraten beskri
ver också Enbom som "blek men behärskad" och tolkningarna lyder 
att denne log "ett maliciöst småleende" då det bestämts att press
representanter och andra åhörare skulle lämna salen.393 En mellan
position intar tidningarna Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten, som 
tolkar den nonchalanta attityden i högre grad såsom osäkerhet och 
anar en skugga av skuldmedvetenhet: 

Det var en väsentlig skillnad mellan Enbom och hans spionkollega Hil
ding Andersson beträffande uppträdandet inför rätta. Förre medarbe
taren i Norrskensflamman, klädd i gråaktig, opressad sportkostym, ver
kade hängig. Han körde ned höger hand djupt i byxfickan, då han med 
ett lågt "ja" bekräftade sin identitet inför rätten.394 
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Även i Sydsvenska Dagbladet finns en jämförelse mellan Marinspio
nen och Enbom; den senare visar sig vara "långt ifrån samma hård
föra, strama typ" som den tidigare. 395 

Det var emellertid inte förrän några månader senare, då rätte
gången inleddes den 16 juni samma år, som mer fylliga förstahands
uppgifter kring och intryck av personen Fritjof Enbom kunde rap
porteras. Och i morgontidningarna den 17 juni ägnas åter stort 
utrymme åt det intryck Enbom ger. Såväl det särpräglade som det 
vardagliga i hans utseende plockas fram. I Svenska Dagbladets artikel 
med rubriken "En studie i rött och grått. Fritjof Enbom inför rätta 
i stilla och stelnad attityd" beskrivs han som "en kortväxt, relativt 
ung man, som gjorde ett färglöst intryck med sin bleka hy, sitt rått
färgade hår, uppstruket från pannan, sina gråa ögon och ett ansikte 
som folk har mest".396 Även Dagens Nyheters reporter betonar 
Enboms påfallande blekhet och att ansiktet dessutom "har en viss 
karaktär med den spikraka, smala näsan och den höga, något sluttan
de pannan. Men framifrån är det knappast förtroendeingivande; de 
långt åtskilda, ljusa ögonen har en vattnig blick."397 Uttryckt i rätts
psykiatriska facktermer enligt den gällande kroppskonstitutionsläran, 
skulle Enbom snarast falla in under den smala, bleka och blodfattiga 
astenikern med en fallenhet för svindlerier. 398 

Enboms bleka hy, vattniga blick, sjaskiga klädsel och oklippta hår 
blir under våren, sommaren och hösten 1952 en nationell angelä
genhet. Bristande personlig hygien och allmän slafsighet är en tydlig 
indikation på opålitlighet. Till detta yttre kommer de mer själsliga 
aspekterna på Enboms leverne - hans synnerligen slarviga, lite non
chalanta sätt, hans svårighet att passa tider och hans påfallande otill
gänglighet och frånvarande blick i vissa situationer. Han framställs 
dessutom som en oberäknelig kuf med en för kommunister ovanlig 
återhållsamhet i diskussioner, men en desto ivrigare penna. Han före
faller vara" en så kallad bildad karl", men hur mycket säger till exem
pel inte det faktum att han som vass skribent vid den norrländska 
tidningen Norrskensflamman till råga på allt använt sig av signaturen 
"Fula fisken'', ibland omväxlande med "Fybom"? Tyder det inte på 
en viss humor ändå? Eller åtminstone en "omedveten självironi"?399 

Senare under processen mot Enbomligan kommer det dessutom fram 
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att "spionchefen'' själv kamouflerade sina stockholmsresor genom att 
låta sprida ut i bekantskapskretsen att han sålde pornografiska alster, 
vilket torde kräva viss klädsam diskretion. 400 

Att Enbom är av ett betydligt vekare och känslosammare virke än 
sin spionkollega Andersson tyder dessutom hans kvinnotycke på. 
"Romantik blommar också i spionagets skugga'', skriver exempelvis 
Expressen den 17 februari och redogör därefter för historien om "den 
djupa och varma kärlek" som förde en ung fröken "in i dramat".401 

Enboms kärleksaffär med fröken Lilian Ceder lyfts fram både i dags
och kvällspressen, men i synnerhet i den senare. Lilian Ceder häkta
des samma dag som Fritjof Enbom själv, den 20 februari, men häkt
ningsförhandlingarna var skilda åt eftersom hon, till skillnad från 
Enbom själv, begärt strängt lyckta dörrar. Dagens Nyheter konstaterar 
tidigare samma dag en smula mindre översvallande att "[k]vinnan i 
fråga är djupt fäst vid Enbom. Logik och förnuftstänkande står 
henne främmande". 402 Denna tolkning står sig hela sommaren. 
Under den kommande rättegången kom Ceder att alltjämt spela en 
framträdande roll i pressens berättelse om Enbomhärvan såsom den 
huvudlösa, skygga och nervösa unga kvinnan med nära till tårarna 
och en svaghet för smicker. Dagens Nyheter skriver exempelvis att 
hon, då hon mottog sin dom, hade ett avsevärt "[intresse] kvar för 
blusen och profilen".403 Ceder bidrog sedermera även själv till att 
befästa den spionromantiska infallsvinkeln då hon publicerade sin 
egen version av fallet Enbomligan i ett nummer av Aret Runt samma 
år.404 

Det romantiska temat gör kanske inte Enbom mindre farlig, men 
i alla fall mer känslofylld, mer instabil och därför också på många sätt 
mer mänsklig. Han blir en djup kontrast till det hårda stenansiktet 
Andersson. Det är också just Lilian Ceder, skriver tidningarna, som 
i sitt vittnesmål kraftigt förstärker bilden av Enbom som alkoholist 
och att "hennes förtvivlan mera gällde Enboms supande än radio
sändaren". Själv var hon nykterist och organiserad godtemplare.405 

Enboms livfulla ansikte framkommer tydligt på pressbilderna, ett 
ansikte som är radikalt annorlunda än de som några månader tidi
gare visat Andersson. Den nye landsförrädaren ler ofta och har hän
derna nonchalant i byxfickorna. Till skillnad från Andersson gör han 
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inget för att dölja sitt ansikte för pressens kameror.406 Aftonbladet 
påpekar att han till råga på allt går några extra varv mot dörren och 
förbi pressfotograferna före förhandlingarna och genast far återkallas 
av vakterna. 407 

Den ångerfulle 

Precis som i fallet Marinspionen, så står den Enbom som framträder 
på pressbilderna i djup kontrast till den berättelse om honom som 
under processens gång blir allt starkare. Här är emellertid fallet det 
direkt omvända. Det som särskiljer Enbom från Andersson såsom 
han framställs i media är just ruelsen inför det brott han säger sig ha 
begått kombinerat med hans uppenbara vilja att berätta och be
känna. Denna aspekt av fallet Enbomligan finns med tidigt i pressens 
framväxande berättelse om Enbom och ger honom ett mänskligt 
ansikte. Ständiga referenser till det märkbart fängelsebleka ansiktet 
understryker hur ofattbart tung skuldbördan är. Talande är också 
beskrivningarna av den stund då allt uppdagades. Stockholms-Tid
ningen refererar den dramatiska juldagen hos paret Lodin i Aspudden 
då Enbom "bröt fullständigt samman, talade osammanhängande 
och kallade sig själv vid ett annat namn" men där han också stund
tals var "redigare" och vid ett av dessa tillfällen hade frågat sitt värd
par om de inte var tvungna att "hata en människa som gjort detta'. 
I artikelrubriken förskjuts emellertid tyngdpunkten från den speci
fika brottsliga handlingen till brottslingen själv: "Förtvivlad bekän
nelse i julas: Måste ni inte hata en som mej?"408 

En väsentlig fråga för den samtida brottsjournalistiken är förstås 
hur det en gång i tiden kunde gå så fel. Precis som i fallet Marin
spionen söker dagstidningarna svaret i uppväxten, men finner inget 
annat än att den tycks ha varit trygg och kärleksfull. Svenska Dag
bladet refererar en intervju med kyrkoherden i Åträsk i Överluleå 
församling som karaktäriserar Enboms uppväxt och hans hem 
såsom "det bästa tänkbara'. 409 

När det gäller de personliga karaktärsdragen instämmer kyrko
herden i de vanliga omdömena, att Enbom alltid förefallit "något 
naiv, labil, godtrogen och lättledd, utpräglat bohemisk och intellek-
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tuell". I släkten förekommer förvisso svårartad sinnessjukdom på nära 
håll, men ingen har någonsin ansett Fritjof Enbom sinnessjuk. Själv 
anser sig dessutom Enbom psykiskt frisk och är redo att undergå ett 
långt frihetsstraff. 410 

Under själva rättegången förefaller Enbom också, enligt tidning
arna, ytterst "lugn och sansad", talar med tydlig men låg röst och 
förefaller ytterst tillmötesgående. Ansiktet beskrivs återigen såsom 
påfallande blekt och bara ibland "klipper han nervöst med ögonen" 
eller ler generat. Flera tidningar skriver att man fick det bestämda 
intrycket att han försökte berätta allt och inte lämna något dunkelt. 
"Spionchefens" minne för detaljer imponerar och han talar "ganska 
obehindrat, men med låg, försynt röst, vårdat och med obetydliga 
dialektala särmärken".41 1 Med Hugo Gjersvolds minne anses det 
vara aningen värre ställt, men inte heller denne kommunistspions 
förtvivlade ånger går att ta fel på. Gjersvold är en besegrad, nedbru
ten man. Efter sitt vittnesmål i rätten i slutet av juni framträder denne 
exempelvis på stor bild i Dagens Nyheter med rubriken "Ångerfull 
landsförrädare" och en bildtext som understryker hans "nedslagna 
ögon".412 

Då domarna över Enbomligan slutligen föll den 31 juli 1952 
medförande lagens strängast möjliga straff, livstids straffarbete, för 
Fritjof Enbom och Hugo Gjersvold,413 skriver flera tidningar att 
Enbom tycktes, om än spänd till en början, efter ett tag "lyssna för
strött på alla de hemska brott han anklagades för". Han var också 
"iskall" och hade en "mask av förströdd, litet hånfull oberördhet" då 
hans egen dom föll, medan flera av de andra reagerade förhållande
vis starkt på sina respektive domar.414 Spionrättegångens sista dag 
hade emellertid slutat i en het diskussion om huruvida Fritjof En
bom var normal eller ej, eftersom Enboms trovärdighet var central 
för hela målet. Hårdast drev Artur Karlssons advokat Hugo Lind
berg denna fråga, medan Enboms advokat Harry Densloe ansåg sin 
klients psyke vara vid god vigör. Vid en tidpunkt, berättar tidning
arna, tillfrågades Enbom själv om sin sinnesbeskaffenhet, varvid han 
förklarat att "det var inget fel på den" och med detta låter sig tid
ningarna nöja.415 Lindberg lät sig emellertid inte nöja med detta och 
Enboms mentala tillstånd blev också knäckfrågan i de förhör som 



FRITJOF ENBOM OCH RENLIGHETEN · 165 

ägde rum i slutet av oktober 1952 och vars upprinnelse var överkla
ganden av domen till Svea Hovrätt från dennes klient Artur Karlsson 
och därutöver även Fingal Larsson och Hugo Gjersvold.416 

För att förstå mediekonstruktionen av Enbom och hur den tar 
form i sitt historiska sammanhang kan det vara värdefullt att för
flytta sig för ett ögonblick från den starka berättelsen i media och 
referera detta Enbomaffärens dramatiska efterspel från hösten 1952. 
Här ser vi också exempel på en svag berättelse - en som inte slår an -
och det är den kommunistiska berättelsen rörande just Enboms 
sinnes beskaffenhet. 

En begäran om sinnesundersökning av Fritjof Enbom hade tidi
gare avslagits av rådhusrätten med hänvisning till att det stod utom 
all tvivel att det ur psykiatrisk synpunkt inte fanns någon anledning 
att ifrågasätta Enboms trovärdighet. Advokat Lindberg hade då 
engagerat de båda rättspsykiatrerna Gunnar Inghe och Gustav Jons
son samt rättsläkare John Takman, vilka ansökt om men vägrats till
träde till Centralfängelset på Långholmen, där Enbom satt. Takman, 
Inghe och Jonsson baserade då sitt utlåtande på ett stort antal sekun
dära uppgifter med minnen och intryck från människor i Enboms 
närhet. I det utlåtande som kom till stånd framträdde bilden av en 
inåtvänd, bohemisk och slarvig person med utpräglad likgiltighet för 
personlig hygien, en person som levde i en lögnens fantasivärld och 
som därför uppvisade vissa klart autistiska drag. Möjligheten uteslöts 
inte, i synnerhet inte då ett av hans syskon var internerad med doku
menterad schizofreni, att Enbom själv led av en psykos med smy
gande förlopp. 417 

Åklagare Ryhninger svarade på detta drag genom att uppdra åt 
professor Gösta Rylander från Rättspsykiatriska kliniken att genom
föra, inte en regelrätt sinnesundersökning, men väl en "grundlig 
rättspsykiatrisk granskning med mentalpsykologiska prov". Denna 
visade i sin tur att Enbom förvisso hade "strött lögner omkring sig, 
men det är i och för sig inget tecken på mytomani". Tvärtom visade 
de utströdda lögnerna att han verkligen behärskade spionyrkets fär
digheter och var en riktigt slipad spion, menade Rylander, vars 
granskning av Enbom dock inte resulterat i ett reguljärt skriftligt 
utlåtande utan endast i ett muntligt vittnesmål i hovrätten.418 
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Den kommunistiska versionen av Enbomaffären var under hela 
processen att den var ett påhitt av provokatörer med tydliga avsikter 
att försämra relationerna mellan Sverige och Sovjetunionen. Argu
mentet fördes fram i kommunistisk press, främst i dagstidningen Ny 
Dag och i den socialistiska tidskriften Clarte, och vid ett antal tillfäl
len av kommunistiska riksdagsledamöter i politiska debatter under 
hösten 1952. I början av 1953 publicerade Clarte centrala dokument 
i fallet Enbom, i vilka resonemangen om Enboms sinnesbeskaffenhet 
spelar en stor roll i form av utlåtandet av Inghe & Jonsson samt en 
avskrift av vittnesförhör i hovrätten den 30 oktober med professor 
Rylander. Clarte publicerade vid detta tillfälle även delar av domen i 
Stockholms rådhusrätt den 31 juli respektive den i Svea Hovrätt den 
17 november. Liknande tolkningar finns i den kommunistiske riks
dagsmannen Gunnar Öhmans artikel "Enbomprovokationens bak
grund" i tidningen Vår Tid samt i Ny Dag-redaktören Knut Olssons 
bok Enbomprocessen. Fakta i målet, som publicerades 1952. Olsson 
var också vittne i rättegången.419 Den tolkning som förs fram i dessa 
fora är dock marginaliserad och slår inte an i den samtida kallakrigs
föreställningen; den förblir en svag berättelse. 

Den breda pressens rapportering kring vad som kallas "den tak
manska utredningen", det som blir den starka berättelsen i fallet 
Enbom, står i bjärt kontrast till den svaga berättelse som framförs av 
kommunisterna. Rapporteringen är överlag besk, men detta kom
mer mest till uttryck på tidningarnas ledar- och debattsidor.420 På 
vissa ställen, i synnerhet i Norrländska Socialdemokraten, tas det emel
lertid in i nyhetsrapporteringen. Här talas det om hur "kommu
nisterna ta[r] saken i egna händer och kuskar nu runt i Norrbotten 
i Helmer Perssons Opel BD 8805 och samlar 'bevis' för att Enbom 
verkligen led av höggradig sinnessjukdom". Fördömandet är tydligt 
och artikeln på framsidan tar möjligen närmast formen av en var
ning - i synnerhet som bilen beskrivs så detaljerat.421 

Precis som i fallet Marinspionen landar emellertid berättelsen 
om Fritjof Enbom och tillrättaläggs sedermera i Bernhardssons och 
Meurlings böcker om 50-talsspioneriet. Det är här vi finner facit och 
den starka berättelsens befästande. Det finns förvisso fortfarande en 
del uppenbara motsägelser i karaktäriseringen av Fritjof Enbom, vil-
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ket blir tydligt då Enbom i Spionpolisen går på jakt först beskrivs 
som en "intelligent och vaken man med ett nästan kusligt minne för 
detaljer" och lite senare, utifrån uppgifterna i förundersökningen, 
som en "naiv, labil, godtrogen och lättledd samt utpräglad bohe
misk och intellektuell man''.422 Och den avslöjade spionens bohemis
ka karaktär är ett ständigt återkommande drag, som också känns 
igen från dagspressens karaktärisering. "Hans illegala verksamhet av
tecknar sig mot en bakgrund av tämligen okontrollerat bohemeri", 
konstateras det efter rättegången i Spionage och sabotage i Sverige. 
Enbom framställs här återigen som "en blek, nervös liten man med 
en smula vattniga, kalla ögon'', "buren av en våldsam självbevarelse
drift", med sjuk och "sarkastisk humor" och med "[e]n tendens till 
fantasteri och en lust till att berätta chockerande ting för att fa se det 
förbluffade uttrycket i närstående ansikten".423 

Men dessa personlighetsdrag av sensationslysten, kolerisk myto
mani befinner sig tveklöst på "rätt" sida om psykisk ohälsa, enligt 
berättelsen i Spionage och sabotage i Sverige. Bröderna Enbom hade 
dessutom fatt "en mycket god uppfostran av sina religiösa föräld
rar"; han var från "ett lyckligt föräldrahem'' och var mycket duktig i 
skolan.424 Att, som kommunisterna, karaktärisera honom som en 
psykopat vore att gå på tok för långt, skriver Meurling.425 Då bak
grunden till professor Rylanders psykiatriska utlåtande refereras i 
Spionage och sabotage i Sverige far historien om Enboms skuld och 
psykiska tillstånd sin slutpunkt: 

Trots att Inge och Jonsson icke haft tillfälle att undersöka Enbom per
sonligen utfärdade de ett utlåtande, där i varje fall möjligheten av psy
kopatisk lögnaktighet hos denne hävdades. Aklagaren svarade med att 
låta Fritjof Enbom psykiatriskt undersökas av professor Rylander vid 
Långholmskliniken. Denne rev inför hovrätten de kommunistengage
rade doktorernas utlåtande, sakligt sett, i småbitar. Det fanns ur psy
kiatrisk synpunkt ingen anledning att ifrågasätta Enboms trovärdig
het. 426 

Analysen i Spionpolisen går på jakt liknar denna. Bernhardsson hän
visar dessutom till Rylanders iakttagelser vid hovrättsförhören, vilka 
visar att Enbom faktiskt framstår som en intelligent och empatisk 
person, på intet sätt aggressivt inställd till sina medkonspiratörer: 
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Då han en dag återvände från ett hovrättsförhör, där han utsatts för en 
rad frågor av Larsson och Karlsson, kände han sig olycklig och hade 
tårar i ögonen, därför att han på nytt konfronterats med deras öden. 
Enboms intellektuella nivå står betydligt över genomsnittets. Den visar 
kvoten 140 mot den normala 90- 110.427 

Syndaren har därmed till slut krupit till korset. Det kan noteras att 
Enboms avvikande egenskaper belyses hos Meurling och Bernhards
son, så som tidigare i dagspressen, nästan enbart genom diskussioner 
kring ett yttre förfall medan det inre i slutändan framstår som intakt. 
Enboms intakta inre baseras bland annat på en hög intelligenskvot, 
en trygg uppväxt och en förmåga att känna empati inför dem som 
anklagar honom, men det baseras framför allt på hans ånger och 
syndabekännelse. Och berättelsen om den mest betydelsefulla kalla
krigsspionen i SO-talets Sverige är därmed också färdig, en berättelse i 
vilken det är särskilt viktigt att Enboms offentliga avbön inte hamnar 
i skuggan av psykisk ohälsa. Paradoxalt nog tycks hans farlighet 
accentueras av det faktum att han är besegrad. 

Syndabekännelsen och brottsberättelsens avslut 
Kanske har vi nästan alla en vanföreställning om hur en spion och 
brottsling skall se ut. Han bör naturligtvis ha ett osympatiskt utseende 
och uppträdande, så att var och en från början kan se, att detta är en 
skurk. Men skurkar vet bättre, och ansiktet som själens spegel är en 
sanning med många variationer.428 

De spionavslöjanden som skakade Sverige under 1950-talets två 
första år blev tillsammans ett betydelsefullt inslag i en samtida kalla
krigsvärld av svenskt snitt. Under och i kölvattnet av avslöjandena 
skapades en kraftig opinion som krävde en förstärkning av säker
hetstjänsten och dess maktbefogenheter. I lilla Sverige arbetade 
spionpolisen på övertid och det proklamerades, som kvällstidningen 
Aftonbladet uttryckte det i stora rubriker strax efter Enbomavslöjan
det i februari 1952, en "allmän räfst med de röda''.429 I april 1952 
hänvisade statsminister Tage Erlander i sitt svar till folkpartiledaren 
Bertil Ohlin till "den stora detektiven allmänheten", som måste 
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hjälpa till i kampen mot det kommunistiska spioneriet.430 Såväl bor
gerliga, liberala som socialdemokratiska dagstidningars ledar- och 
debattsidor fylldes av upprop för nya lagar om avlyssning och regi
strering av kommunister i statlig tjänst och i riksdagen debatterades 
utrikespolitiken. Demokrati, öppenhet och individens frihet fick stå 
tillbaka för den kollektiva beredskapen inför hoten mot rikets säker
het. 431 Den grundläggande ideologiska gemenskapen med väst gick 
inte att ta miste på. Hoten kom från öst, som så ofta förut. 

Syftet här har inte varit att avfärda denna samhälleliga rädsla som 
paranoia, utan att undersöka vilka uttryck den tar sig, vilka berättel
ser som flätas in i rädslan för att göra den angelägen och rimlig. Istället 
för att analysera tidningarnas ledar- och debattsidor, där tidningarnas 
politiska åsikt tydliggörs, har jag valt en annorlunda infallsvinkel, 
nämligen att titta på själva nyhetsförmedlingens brottsberättande. 
Avsikten har därmed inte heller varit att kartlägga och fastställa den 
faktiska skuldfrågan, utan att se hur spionavslöjandena utsätts för en 
terapeutisk behandling i svensk press och hur karaktäriseringarna av 
storspionerna till slut landar i meningsfulla berättelser om svensk 
samhällsgemenskap vid 50-talets början. 

I det tidiga 50-talets nyhets- och mediekultur lades stor vikt vid 
sambandet mellan yttre och inre karaktärsdrag, bakgrunder och lev
nadsbeskrivningar. Pressens berättelser om spioneri och sabotage 
kom också vid denna tid faktiskt att handla lika mycket om brotts
lingens karaktärsegenskaper, familjebakgrund och fysiska uppenba
relse som om själva brottet och dess följder för den svenska säker
heten. Spioneriets politiska följder avhandlades förvisso på ledarsidor 
och debattsidor, men tidningarnas nyhetsreportrar uppehöll sig gärna 
vid egna och andras uppfattningar om och intryck av de avslöjade 
spionerna såsom typer avvikande från en rådande norm. Avslöjan
dena av sovjetspionerna Hilding Andersson och Fritjof Enbom gav 
bränsle till den kommunistiska hotbilden och samhörigheten med 
väst under en period då såväl den undenska neutralitetslinjen som 
de intellektuellas "tredje ståndpunkt" tycks ha gått stick i stäv mot 
tidens vindar. Men vid sidan av den ideologiska mobiliseringen och 
mentala beredskapen skapade också dessa händelser åtminstone två, 
på många sätt diametralt motsatta, avvikartyper, vilka kom till uttryck 
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i den samtida dags- och kvällspressen såväl som i ett flertal böcker om 
spionfaran. Tillsammans bar texterna upp konstruktionen av skuld, 
syndabekännelse och återupprättelse av tryggheten i den dramatiska 
berättelsens form. 

Mediekonstruktionerna Andersson och Enbom såväl behandlade 
som accentuerade tidens rädslor. Pressens beskrivningar befäste spion
typologins oändligt breda och därmed ångestframkallande spekt
rum. Det är kanske en frustration kring detta som man kan skönja i 
citatet ovan ur Svenska Dagbladet vid tiden för Enbomrättegången: 
Andersson och Enbom kom att bli två extrema poler i en spiontypo
logi med i det närmaste oändliga variationer. Men man kan också 
notera hur spionfigurerna flyter in i ett sammanhang som i första 
hand handlar om samhällsgemenskap och återställande av ordning. 
De blir delar av en större berättelse bestående av en inledande iden
tifiering av problemet, därefter en psykologisering och kategorise
ring/typologisering av brottslingen, och sist en individs bot och 
bättring, där ångern spelar en avgörande roll. Samtidens spiontypo
logi blev alltså meningsfull först inom ramen för en (folkhems)berät
telse som pekade ut och löste problemet med samhälleliga avvikare. 

I fallen Marinspionen och Enbom dyker två för folkhemmet cen
trala avvikarteman upp. Det ena handlar om asocialitet, härledd i 
första hand till en dålig uppväxt, och det andra om smuts. Dessa två 
övergripande teman om yttre och inre defekter och sambandet mel
lan dem fungerade, i fallen Andersson och Enbom, som varandras 
motsatser och komplement. Den meningsskapande berättelsen löd 
till slut att den som till det yttre verkade sund och kontrollerad i rea
liteten visade sig vara tyngd av barndomstrauman och ett vekt psyke 
och i den som till det yttre var sjaskig, otvättad, okontrollerad och 
hade svårt att passa tiden gömde sig i själva verket den mest slipade 
av dem alla. Ingen av dem kunde således vara en produkt av folkhem
met. Om fallet Hilding Andersson, det professionella stenansiktet 
med den nyanserade slipsen, allt eftersom framträder som en sargad 
dubbelnatur och enstöring med en olycklig familjebakgrund, så går 
den allt mer elaborerade berättelsen om Fritjof Enbom i motsatt 
riktning. Att Enbom skildras som en vinddriven existens med en 
ganska utpräglad likgiltighet för den personliga hygienen, en plan-
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lös vandrare med ett "bohemiskt okontrollerat" yttre med långt hår 
och skägg och med opressad kavaj, gör honom till en lätt urskiljbar 
avvikare. Därför kan han också ha härstammat från "det bästa tänk
bara'' av hem med en god familjesammanhållning och han kan ha 
"lätt för kontakt med andra människor". Enbom är inte asocial. 
Han kan till och med, även om han var "rädd för att engagera sig 
känslomässigt"432, ha haft en romans med fröken Lilian Ceder, ett 
nog så starkt tecken på god psykisk hälsa och att han är fullt kapabel 
att relatera till andra människor. 

Oavsett den grad av skada som respektive spionageverksamhet 
anses ha åsamkat Sverige, så blir Marinspionaffären i svensk press på 
något sätt en upptakt till den kulmen som är avslöjandet av Enbom
ligan. Jämförelserna är många. Det heter också i bland annat Dagens 
Nyheter att det varit just det uppdagade fallet Marinspionen och det 
utrymme det fick i pressen som orsakat Fritjof Enboms jultida sam
manbrott och förtvivlade bekännelse över den skada han åsamkat 
Sverige.433 I sitt historiska sammanhang med först och främst den i 
pressen lika omdiskuterade Catalinaaffären blir Enbomaffären natur
ligtvis också den yttersta bekräftelsen på den kommunistiska femte 
kolonnen. Om kopplingen till "hemmakommunisterna'' dessutom 
varit lite grumlig i fallet Marinspionen - denne hade enligt uppgift 
faktiskt aldrig ens varit medlem i partiet - så anses den vara kristall
klar i fallet Enbom. Fritjof Enbom har inte bara varit medlem i par
tiet under ett tiotal år. Han har också varit platsredaktör för kommu
nisttidningen Norrskens.flamman i Boden. 434 

I Stockholms-Tidningen knyts denna bild av "hemmakommunis
terna'' samman med spioneriet med hjälp av den effektiva smuts- och 
orenhetsmetaforiken. På bilden syns också att det är den resoluta 
svenskhetens mest framträdande representant Husmodern som på
träffar de stinkande "rötäggen" i sitt kök. Precis som Fritjof Enboms 
odörer hör de inte hemma i det svenska folkhemmet och bör genast 
saneras bort. 

Den berättelse om Enbom, som befästs i efterspelet med överkla
gandeprocessen under hösten 1952 och som under många år var den 
enda möjliga435, lyder sålunda att det är han som är 50-talets mest 
framgångsrika spion med den allra största portionen självkontroll. 
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Hela rättegångsprocessen blir också en folkhemsberättelsens fram
gångssaga då Enbom själv inte bara bekänner allt i ändlösa, detalje
rade och ofta motsägelsefulla historier utan också, och desto vikti
gare, "i dag av allt att döma är ganska ångerfull".436 I den samtida 
pressens meningsbygge tycks bekännelsen vara det viktigaste: Till 
syvende och sist fick Enbom ett nervsammanbrott, uppvisade ett 
blekt ansikte med vattniga ögon och bekände med försynt och skuld
medveten röst. Blotdäggandet av det hemska landsförräderiet har 
ifrågasatt den nationella säkerheten, men samvetskvalen hos förräda
ren själv hjälper till att återställa den. 

På så sätt blir Spionen en avvikare i folkhemmet och samtidigt 
blir Avvikaren i folkhemmet Spionen, det vill säga en fara för natio
nen i det kalla krigets föreställningsvärld. Detta kommer tydligt till 
uttryck, inte bara i de nära beskrivningar som kännetecknar 50-
talets brotts- och personjournalistik, utan också i de pressfotografier 
som konstruerar Spionen. Dessa bilder på brottslingens ansikte och 
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hållning tillskriver honom de fysiska och mentala egenskaper som 
behövs för att säkerställa tryggheten. 

I slutändan kommer så spiontypen Enbom att representera ånger, 
botgörelse och ett iordningställande som passar betydligt bättre in i 
det svenska kallakrigstänkandet än spiontypen Andersson. Med 
Enboms vilja att skriva in sig själv i berättelsen befästs den nationella 
självbilden och folkhemmets seger över kallakrigsspioneriet. Svagare 
berättelsealternativ, såsom den kommunistiska argumentationslinjen 
rörande Enboms sinnesbeskaffenhet, marginaliseras. I fallet Anders
son uppenbarar sig ett besvärande frågetecken kring bristen på 
ångerfullhet som representeras inte minst av hans uttalade förakt för 
folkhemssvenskarna, de människor han förrått. Problemet med för
rädarens ovilja att förkasta den kommunistiska ideologin löses 
genom att härleda denna brist på ånger till ett osunt psyke som i sin 
tur är resultatet av en olycklig barndom med komplicerade relationer 
till föräldrahemmet. Ånger och skam kommer i fallet Andersson till 
visuellt uttryck på tidningssidan, då han gömmer sitt spionansikte i 
händerna. 

Redan vid ingången till 1953 tycks spionberättelserna därmed ha 
utkristalliserat sig i ett meningsfullt förhållande även till varandra. 
Andersson har omyndigförklarats medan Enboms farlighet går hand 
i hand med - och accentueras av - hans iver att skildra händelseförlopp 
och bevekelsegrunder och, inte minst, hans syndabekännelse. Båda 
är besegrade. Kaos återvänder till ordning och folkhemsberättelsen 
sluts om den nationella säkerheten. 



5. Dekor och biroller 
Att leva kalla kriget 

Ryssen i Svartbjörnsbyn 
Det var i Boden det hände. För några veckor sen. Det var Agda Karls
sons liv som stod på spel. En högsommarnatt då solen dygnet om 
strödde sitt guld över blågröna skogar och gråsvarta fästningsberg. En 
av dessa norrländska nätter, som är så till bredden fyllda av magiskt liv. 
Tänk att det skulle hända till sist - ja var det inte det jag trodde.437 

Den 63-åriga änkefrun Agda Karlsson vaknade med ett ryck mitt i 
den ljusa midsommarnatten. Hon satte sig upp i sängen och tittade 
på Den Gode Herden över sängen, varpå hon åter hörde de mull
rande kanonerna. Förskräckt inför tanken att just hon fatt uppgiften 
att varna alla andra sprang hon i tofflor och städrock med flad
drande hår ned för att väcka Snickarns på bottenvåningen. I trap
porna skrek hon: "Ryssen är i Svartbjörnsbyn. Nu gäller det våra liv. 
Vakna!" 

Det visade sig emellertid att det inte var några ryska kanoner 
denna gång. Den sömndruckne Snickarn kunde tala om för fru 
Karlsson att artillerikårerna i Boden ibland brukade ha nattövningar 
under sommaren. Mindes hon inte det? Hon fick minsann lov att gå 
upp och lägga sig igen och låta honom sova vidare. Men efter sam
talet med Snickaren låg Fru Karlsson länge vaken medan natten blev 
till morgon. Den där förskräcklige spionen Enbom hade ju, trots allt, 
sålt hennes samhälle, hennes liv och hennes trygghet till ryssarna. 

På sommaren 1952 återberättas denna vardagliga episod om 
änkefru Agda Karlsson i veckotidningen Aret Runt. Historien om den 
utsatta men rådiga kvinnan blir inledningen till en målande skild-
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17. Om kriget kommer ... Boden-artikel i ÅR 1952. 

ring av stämningarna i Boden - "den förbjudna staden" - och den 
sällsamma tillvaron för invånarna där. Artikelförfattaren använder sig 
flitigt av egna iakttagelser och kommentarer om vad som beskrivs 
som en spöklik, väntande kallakrigsatmosfär. I Boden har "naturen 
ögon överallt", bevakningen är skärpt och fotografering strängeligen 
förbjuden. Det mesta är misstänkt. Till hotellinredningens standard, 
vid sidan om Bibeln, hör exempelvis ett gult exemplar av "Bestäm
melser för utlännings vistelse inom skyddsområde för fästning". 
Cirkus Scott hade för en tid sedan fått problem med sitt tillstånd att 
uppträda eftersom "där fanns så många utlänningar i hus'(agnarna". 
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Och sedan var det allmänheten, vanligt folk på gatan, som "inte 
minst efter Enbomsaffären [sic!] vaknat till och blivit en bra spår
hund, som rycker in närsomhelst och varsomhelst." Detektiven All
mänhetens vakenhet resulterade till och med i att Aret Runts repor
tageteam själva vid flera tillfällen blivit "överfallna'' av folk som velat 
se deras identitetskort. 

I Aret Runts artikel om "den förbjudna staden" kommer också 
andra boende till tals. Konstnären Stig Sandberg beskriver hur han 
en gång som vanligt satt på en bergssluttning med sitt skissblock och 
ritade av en potatisåker, när han upptäckte ett äldre par som iakttog 
honom, hukandes bakom en gärdsgård. Plötsligt reste sig frun och 
pilade hemåt medan mannen ålade sig tillbaka för att till synes för
strött vattna sina tomatplantor. "- Tio minuter senare kom radio
polisen vilt farande", berättar Sandberg, "två poliser hoppade ut och 
sprang med dragna pistoler upp emot mig och ropade åt mig att 
kapitulera." 

Konstnären kapitulerade förstås och historien slutade sedermera 
lyckligt när det efter förhör på polisstationen hade klarlagts utom 
allt tvivel att herr Sandberg trots allt landskapsmålande inte var någon 
spion. Det bestämdes förvisso att kommendanten skulle granska 
alla teckningar innan de fick säljas, men konstnären i fråga avslöjar 
för Aret Runt att han numera faktiskt föredrar att måla interiörer. 

En annan bodensare intervjuas. Det är lantbrukaren Allan Brandt, 
som i över sju år bott granne med det militära området och vars hela 
familj nu behöver särskilda passersedlar och identitetskort för att fa 
vistas på sin egen gård: 

- Visst kan man säga att miljön här knappast är uppmuntrande, säger 
Brandt och slår ett gapande hål i myggsvärmen, ni förstår sprängskott 
och ylande från vakthundar, men man vänjer sig vid allt. Vi känner 
ingenting av "fängelse", vi ser inte på omgivningarna som utomstående 
gör, vi vet att det måste vara så här. Se förresten hur ungarna leker all
deles intill det avspärrade området, så naturligt är det hela. 

Aret Runts sommarskildring från Boden 1952 avklingar i en något 
ljusare tonart. Ingen kan försäkra att inte en ny Enbom avslöjas i 
morgon eller i nästa vecka, men det framkommer tydligt att änkefru 
Karlsson och de andra invånarna i Boden är beredda och fyllda av 
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handlingskraft. Mannen på gatan är villig att i sällskap med familj, 
vänner och grannar ta till gevär mot fiender och spioner för att för
svara sina hem. Och, som lantbrukare Brandt konstaterar, så har 
människan en märklig förmåga att vänja sig vid det mesta. Hans egna 
barn leker trots allt vidare hemma på gården. De har vant sig vid 
att leva i krigets hotande skugga och vet inget annat än att det måste 
vara såhär. Det kalla krigets isande vind från öst blir faktiskt nästan 
naturlig. 

Det kolorerade kalla kriget 
Spiondramats dekor och samtidens bredvidhistorier - de historier 
som formar och reflekterar en samtidskänsla - står i centrum i detta 
kapitel. Dekoren finner vi företrädesvis i veckopressens artiklar och 
reportage. Här lämnas utrymme inte bara för dramats huvudroller, 
utan också för dess biroller och kanske i synnerhet den lilla, vanliga 
människan som söker orienteringspunkter i sin kallakrigsvardag. 50-
talets veckotidningar är fyllda av historier som motsvarar de krav på 
stil, genre, innehåll och fiktionalisering som kännetecknar vecko
pressen, men som samtidigt binder samman vardagen, hemmet och 
familjen med det kalla krigets storpolitiska dimension. Just spionbe
rättelsen finns där som ett ypperligt exempel på en länk mellan å ena 
sidan det riktigt enkla och vardagsnära och å andra sidan det fjärran 
och komplicerade, en naturlig tillförsikt i relief mot en djupt rotad, 
onaturlig fruktan. 

Veckopressens berättelser om och kring kallakrigsspioneriet under 
det långa 50-talet skiljer sig delvis från dagspressens nyhetsrapporte
ring om detsamma. I Äret Runts reportage om känslolägena i Boden 
upprättas länken mellan storpolitik och vardagsliv. Här är grundföre
ställningen den om det lilla landet som nu hamnat i händelsernas 
mitt, ett Sverige som inledningsvis representeras av änkefru Agda 
Karlsson och sedan av en rad andra vardagsmänniskor. Fru Karlsson 
har hittills levt ett stilla vardagsliv men hennes hus ligger nu plöts
ligt mitt i skottlinjen, sannolikt utmärkt på kartor i sovjetiska hän
der. Hon har därmed drivits in i det kalla krigets övergripande struk-
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tur om gott och ont, nödgats leva det kalla kriget på ett högst 
vardagligt plan. Hon diskuterar storpolitiken med sina väninnor på 
symötet och hon går hemma i sitt kök och är bekymrad, försöker 
förstå. På bilden tittar hon ängsligt ut genom sitt köksfönster, ut mot 
den otrygga världen utanför. Bildtexten lyder: "I mer än ett fönster 
i Boden tittar oroliga spanande ögon ut i sommarnatten. Hur blir 
vår framtid."438 

Det kalla krigets stora berättelse om motsättningen mellan öst 
och väst, gott och ont, mullrar i bakgrunden, men utgör inte själva 
huvudtemat for artikeln om den förbjudna staden. Istället tycks den 
i första hand handla om hur man hanterar tillvaron i det kalla krigets 
skugga, hur man rustar sig mentalt for att överleva även i mitten. Det 
handlar också om hur framtiden under rådande förhållanden skall 
kunna rymma möjligheten till ett tryggt och naturligt liv hemma 
med familjen. Oroliga, spanande ögon tittar ut i den norrländska 
sommarnatten. Kanske varar det kalla kriget for evigt? Hur skall man 
då kunna hantera den eviga rädslan? Agda Karlsson och de andra i 
Boden lever nu det kalla kriget liksom den implicerade läsaren av tid
ningen Aret Runt. 

Veckopressen som kulturhistoriskt fonster 

Veckotidningen är i Sverige till stor del en produkt av och jämngam
mal med 1900-talet. Utvecklingen av tryck- och reproduceringstek
niker i slutet av 1800-talet borgade for en modern massproduktion 
av texter och kanske framför allt av bilder, vilket innebar att priset 
på tidningar kunde sänkas avsevärt. Det tidiga 1900-talets veckotid
ningar var också, till skillnad från tidigare periodisk litteratur, inrik
tade på underhållning och mindre på folkbildning. Epokens kanske 
mest stilbildande tidning var Carl Allers Illustrerad Familj-Journal, 
grundad 1879, i vars spår en grupp moderna veckotidningar växte 
fram, däribland !dun, Förgät mig ej, Hvar 8 Dag, Svensk Damtidning 
och lite senare Såningsmannen, Vecko-journalen och Tidsfordrif.439 

Mellankrigstiden var den riktigt stora tillväxtperioden for svensk 
veckopress. Under denna tid grundades många av de tidningar som 
existerar än idag, exempelvis Aret Runt, Hemmets Veckotidning, 
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Hemmets journal och Allas Veckotidning. I den kraftiga expansionens 
spår följde även en omfattande kritik mot vad som vid denna tid 
benämndes "den kolorerade faran", mycket med hänvisning till de 
bjärta omslagsbilder som flerfärgstrycket möjliggjorde. Den heta 
debatten kulminerade under sent 1930- och tidigt 40-tal för att sedan 
avstanna under 50-talets ekonomiska tillväxt. Under 50-talet nådde 
också svensk veckopress sin höjdpunkt. Upplagesiffrorna uppgick vid 
några tillfällen till halvmiljonstrecket för enskilda tidningar, exem
pelvis Aret Runt.44° Först mot slutet av 50-talet inleddes veckopres
sens successiva marknadsmässiga tillbakagång, en tillbakagång som 
tog ordentlig fart under 60-talet för att bli till en kris på flera håll 
under 70-talet. Televisionens intåg i de svenska hemmen strax före 
1960 brukar anges som en orsak till denna brutna expansionstrend.441 

Forskningen om veckopressen har gått jämsides med dess ut
veckling och de ofta heta debatter som följt i dess spår. Fram till i 
slutet av 1970-talet handlade forskningen om vecko- eller populär
pressen442 i huvudsak om dess form och ekonomiska struktur, inte 
dess innehåll. Kvantitativ grundforskning presenterad i olika typer 
av produktions- och konsumtionsstatistik lyftes fram medan mer 
kvalitativt orienterade textanalytiska inslag fortfarande i allt väsent
ligt lyste med sin frånvaro. 443 

Den kvantitativa massmedieforskningen blev dock ett viktigt 
avstamp för forskningsfältets utveckling under 1970- och 80-talen. 
En annan viktig bakgrund finns i den tidigare nämnda · folkbild
ningsdebatt om populär- eller triviallitteraturens estetiska kvalitet, 
som blossat upp med jämna mellanrum sedan mellankrigstidens 
veckopressboom. I 70-talets litteraturvetenskapliga klimat fanns det 
plötsligt utrymme för kritik av litterär kanon, vilket på vissa håll tog 
sig uttryck i ett större intresse för den typ av litteratur som tidigare 
ansetts som estetiskt undermålig, men som onekligen - i försäljnings
siffror räknat - var den lästa litteraturen. Dessutom blev populär
litteraturen ett givet studieobjekt i den moderna litteratursociologin, 
där litteraturens kontextuella dimensioner, de kulturella, sociala och 
ekonomiska, betonades.444 Begrepp och definitioner hamnade i cent
rum. Det begrepp man valde - populärlitteratur, triviallitteratur, 
kiosklitteratur, vardagslitteratur, kvantitetslitteratur, massmarknads-
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litteratur etcetera - ansågs i hög grad avslöja ens infallsvinkel, tyngd
punkter, värderingar och perspektiv. 445 

Vid sidan om kvantifieringen av "det populära'' innebar forsk
ningsområdets utveckling under den senare delen av 70-talet och 80-
talet alltså också en öppning för innehållsliga . studier av veckotid
ningar, serietidningar, detektivromaner, massproducerade kärleks
romaner bland mycket annat. Med speciellt fokus på veckopressen 
presenterades 1979 en forskningsrapport av en grupp litteraturvetare 
i Lund, Veckopressen i Sverige - analyser och perspektiv, där innehållet 
hela tiden stod i centrum, men sattes inom ramen för diskussioner 
om format och förlagskontext. 446 En uppföljning till denna forskar
grupps verksamhet var Lisbeth Larssons avhandling En annan histo
ria. Om kvinnors läsning och svensk veckopress från 1989. Boken är en 
omfattande allmän genomgång av den svenska veckopressens drygt 
hundraåriga historia och samtidigt just "en annan historia'' - en teo
retisk problematisering av veckopressen utifrån ett feministiskt per
spektiv med närläsningar av olika veckotidningar, däribland A ret Runt 
och Alfers Famiij-]ournal. 447 

Larsson knyter an till den internationella populärlitteraturforsk
ningen, som av förklarliga skäl är betydligt mer omfattande än den 
svenska. Under 1980- och 90-talen har det starka inflytandet från 
den kritiska grenen av cultural studies gjort att studier av populär läs
ning ofta har handlat om marginaliserad läsning eller marginalise
rade meningsskapanden. Populärkultur i en bredare bemärkelse har 
på senare år också setts, inte bara som masskultur utifrån ideologiska 
eller ekonomiska perspektiv, utan också som ett fält för diskursiv kamp 
och motstånd. 448 Inte minst relationen mellan feminism och studiet 
av populärkultur fick med detta ett uppsving. Kvinnors läsning 
kunde ställas i centrum och gå hand i hand med en grundläggande 
kritik av rigida uppdelningar i "högt" och "lågt", "fint" och "fult". 449 

Veckopressen är, precis som pressforskaren Tom Olsson har kon
staterat rörande den moderna journalistiken i dess helhet, en kom
plex, mångbottnad och genremässigt "oren" samling texter. 450 Och 
kanske är det just materialets svårhanterade, svåröverskådliga mång
stämmighet som har gjort att de som visat intresse för veckopressen 
antingen har bedrivit forskning inom den traditionella press- och 
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förlagsforskningen eller forskning om just skillnader, motstånd, 
motberättelser, motsägelser och marginaliserade eller alternativa läs
ningar med huvudsaklig inspiration från cultural studies dekon
struktivistiska gren. Icke desto mindre utgör veckopressen tveklöst 
ett rikt material för bredare kultur- eller mentalitetshistoriska stu
dier om 1900-talets svenska föreställningsvärld. I min studie är vecko
pressen i första hand det fönster genom vilket vi kan skönja kalla krigets 
och det svenska spiondramats dekor. Min anknytning till de senare 
två decenniernas cultural studies-orienterade veckopressforskning 
ligger därför i högre grad i betonandet av relationen mellan text och 
kontext och i mindre grad i ett fokus på marginaliserade eller svaga 
berättelser. Avsikten är att undersöka samhällets tysta kunskap, deko
rens bredare penseldrag, det som finns i spiondramats fond eftersom 
det i 50-talets Sverige ansågs normalt, sant och oantastligt. I jakten 
på dessa meningsskapande berättelser är veckopressen ett bra käll
material. 

Metoderna för denna typ av kulturhistoriska, diskursanalytiska 
synteser av ett större och brokigare veckopressmaterial måste fort
farande sägas vara relativt outvecklade.45 1 Det finns dock enstaka 
undersökningar med utgångspunkter som liknar mina. En är Ulrika 
Torells avhandling om bilder av tobaksbruk och rökning under efter
krigstiden utifrån en undersökning av bland annat ett stort antal 
svenska veckotidningar. Det Torell är intresserad av är tobakens kul
turella representationer, det sätt på vilket tobak och rökning blir 
betydelsebärande och meningsbärande i textliga och visuella fram
ställningar. Hon menar, bland annat med hänvisning just till Lisbeth 
Larsson, att man kan lyfta fram veckopressen som ett exempel på ett 
mycket konkret och välorganiserat producerande av mening som 
människor tar del av i sin vardag. Veckotidningar är därmed, skriver 
Torell, också en rik källa till kunskap om "hur omvärlden begriplig
görs, hur ting, fenomen och företeelser återges i vardagsnära, popu
lärkulturell tappning" . 452 Genom att hela tiden befinna sig nära läsa
ren och knyta an till dennes vardag, kanaliserar veckopressen de mest 
grundläggande farhågor, fördomar, glädjeämnen och förhoppningar. 
Därmed kan också veckopressen sägas utgöra ett viktigt fält för ska
pandet och upprätthållandet av kulturella gemenskaper. Genom sitt 
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nära tilltal kan veckopressen strukturera bredare kulturella tankepro
cesser och verka känslo- och handlingsorienterande exempelvis i skug
gan av krigshot. 453 

SE ALLT Aret Runt i veckans Lektyr 

Under den tidiga efterkrigsperioden skedde ett antal innehållsmäs
siga förändringar i veckotidningarna. Trenden gick i riktning mot 
mer dokumentära skildringar och mindre fiktionsmaterial. 454 Vur
men för dokumentära kriminalskildringar var stor. Den skräckblan
dade fascinationen för kallakrigsspioneriet löper som en röd tråd i 
det långa 50-talets kriminaljournalistiska populära berättande. I 
spionhistorien finns plats för såväl intresse för storpolitiken som hus
moderns vardagsbestyr och pojkdrömmars fiktionsäventyr. Mer än 
någon annan väl spridd textgenre artikulerade veckopressen hur det 
kalla kriget kunde levas. 

De tidningar som jag har använt i denna undersökning av spion
dramats dekor har jag delat in i fyra kategorier: bildtidningen, nyhets
magasinet, fomiljetidningen och pojkmagasinet. Urvalet kan motiveras 
empiriskt, det vill säga i dessa genrer eller kategorier flödar spionrela
terade berättelser och artiklar, särskilt under första halvan av 50-talet. 
Spiondramat angår helt enkelt alla. Men urvalet kan också motiveras 
teoretiskt i det avseendet att tidningarna spänner över en mängd olika 
implicerade läsare. Tidningarna riktar sig till män och kvinnor, unga 
och gamla. 

Den första kategorin, bildtidningen, representeras här först och 
främst av tidningen SE. Här är de explicita referenserna till det kalla 
kriget och spioneriproblematiken mest frekventa. SE:s bakgrund kan 
man finna i 1930-talets USA, där etablerandet av en framgångsrik 
bildtidningstradition inleddes med introducerandet av tidnings
framgångar som Lift och Look. 455 1938 hoppade det svenska förlaget 
Åhlen & Åkerlund på denna trend genom lanserandet av SE, som 
skulle stå för en helt ny typ av bildtidning. Under åren som följde tog 
tidningen på sitt ansvar att kritiskt skildra krigshändelserna. Det 
fanns till och med allvarliga planer på att omvandla SE till en daglig 
tidning, planer som skrinlades av främst ekonomiska skäl. 456 
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1944 nådde SE:s upplagesiffra för första gången 100 000 exemplar. 
Under hela 5O-talet låg tidningen på en normalupplaga på drygt 
200 000 exemplar, vilket gjorde SE till en av de största svenska veck
otidningarna efter framför allt Aret Runt, Husmodern, Al/ers och 
Hemmets Veckotidning, som alla låg mellan 200 000 och 500 000 ex
emplar. SE var alltså, tillsammans med 5O-talets Folket i Bild, en av få 
nya renodlade bildtidningar vars upplagesiffror hävdade sig i kon
kurrensen med de mer väletablerade husmors- och familjemagasi
nen. 457 Sin toppnotering med hela 603 000 sålda exemplar nådde 
tidningen 1959 då Ingemar Johansson vann VM-titeln i tungvikts
boxning.458 Karismatisk frontfigur för SE under många år var Rune 
Moberg.459 

5O-talets SE består till största delen av rikligt illustrerade artiklar 
och reportage. I linje med den amerikanska bildtidningstraditionen 
står bilden i centrum och ofta är texten en kommentar till en bild 
eller en serie bilder snarare än tvärtom. Helsidesbilder är mycket van
liga. I artiklarna och reportagen står ofta det politiska maktspelets 
inrikes- och utrikesdimensioner i centrum och inte sällan har de inte 
bara en informativ utan också en kritisk prägel. Fiktivt material lyser 
med sin frånvaro, men de politiska kommentarerna blandas däremot 
friskt med kändis- och filmreportage, visserligen i en under 5O-talet 
successivt ökande grad. Senare under 6O-talet förvandlas SE till en 
modern herrtidning med betydande inslag av reportage och artiklar 
om brott, sex och våld.460 

En annan amerikansk trend som fick fäste i 194O-talets Sverige 
var nyhetsmagasinet med förebilder som Reader's Digest. Denna 
trend nådde Sverige under beredskapsåren bland annat i form av tid
ningen ALLT, som lanserades 1941 av Åhlen & Åkerlund under 
parollen "en allvarlig tidning för en allvarlig tid".461 Bland chef
redaktörerna för ALLT under slutet av 40- och början av 5O-talet kan 
nämnas Gustaf von Platen, som senare arbetade på Idun/Vecko-]our
nalen innan han slutligen blev framgångsrik chefredaktör på Svenska 
Dagbladet.462 I december 1942 gjordes tidningen om till fickformat 
och föregick därmed med några månader lanseringen av Reader's 
Digests svenska variant, Det Bästa, som även den hade fickformat. 
5O-talets ALLT är, då det gäller såväl formatet som innehållet, snar-
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lik tidningarna Världsnytt och Det Bästa. Alla tre gavs ut en gång i 
månaden;ALLTmellan 1941 och 1956, Världsnyttmellan 1947 och 
1956 och Det Bästa mellan 1943 och 1989. Skillnaden är att de två 
senare är tidskrifter vilkas artikelurval till övervägande del är sam
mandrag av böcker och tidnings- och tidskriftsartiklar översatta från 
andra språk. Det Bästa introducerades i Sverige redan 1943 och den 
var den fjärde icke-amerikanska utgåvan av Reader's Digest.463 Dessa 
tre tidningar, Det Bästa, Världsnytt och ALLT representerar nyhets
magasinet i min studie. 

En tredje kategori, familjetidningen, representeras här i första 
hand av Aret Runt. Tidningen lanserades 1946 av Åhlen & Åker
lund och blev, efter en trög start, sedermera en stor försäljningssucce 
och modellen för den moderna familjetidningen under efterkrigstiden. 
Framgångsreceptet var en gladare framtoning, ett tyngre bildmate
rial och en avsevärd minskning av det fiktiva materialet till förmån 
för en satsning på personreportaget i linje med tidens populärjour
nalistiska trender. 464 

I kategorin familjetidningar återfinns i detta sammanhang också 
artiklar ur Allas Veckotidning (l 9 31- ), Hemmets Veckotidning (l 929- ) 
och Vecko-journalen (1910- 1980) . Dessa familjetidningar skiljer 
sig, åtminstone under 50-talet, från den smalare damtidningen efter
som de är inriktade just på hela familjen, i vilken kvinnor uppfattas 
som en viktig del men långt ifrån den enda. Det Lisbeth Larsson 
kallar "feminiseringen" av familjetidningen hade ännu inte brutit 
igenom.465 50-talets Aret Runt riktar sig tydligt till både män och 
kvinnor, vilket kan vara en bidragande orsak till den mängd spion
och kallakrigsrelaterade artiklar man kan hitta i tidningen vid denna 
tid. I 50-talets familjetidning som helhet är också just kriminalre
portaget ett betydande inslag, vilket kan relateras till den allmänna 
förskjutningen från renodlat fiktiva till dokumentära skildringar 
som kännetecknar efterkrigstiden. 466 

Den fjärde och sista kategorin tidningar har jag kallat pojkmaga
sinet, en kategori som kan sägas tillhöra en tradition av förströelse
läsning som riktar sig till män. Här står tidningen Lektyr i centrum. 
Tidningen grundades 1923 av Bröderna Lindströms, som senare 
blev Saxon & Lindström. Lektyr var redan på 20-talet en i hög grad 
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amerikaniserad tidning med väldigt ung prägel, vilket stod i skarp 
kontrast till den genremässigt jämförbara Tidsfordrif, som hade ett 
betydligt mer svenskt folklivsbetonat och vuxet, om än humoristiskt, 
innehåll. 467 

I 1950-talets Lektyr fortsätter denna tradition av amerikanskt 
präglade berättelser. Den riktar sig lika tydligt till unga män som SE 
- eller ännu tydligare och till ännu yngre män - men är ändå till inne
hållet på flera sätt SE:s motsats. Tidningen består till större delen av 
ett fiktivt material med tyngdpunkt på det romantiska pojkäventy
ret, där den starke individualisten är huvudperson. Det handlar om 
superhjälten i alla hans traditionella former, däribland äventyraren 
på de sju haven, den kallhamrade detektiven i storstaden, cowboyen 
i vilda västern och storviltjägaren i det vintriga Alaska. 468 Bilden har 
också en framträdande position i Lektyr, även om bildmaterialet 
åtminstone i början av 50-talet nästan uteslutande är tecknat.469 

Så långt en redogörelse för kategorisering och urval av de tid
ningar som använts i analysen. Fokus ligger som tidigare på 1950-
talets fyra första intensiva "spionår", men den bakomliggande under
sökningen omfattar - när det gäller de mest använda tidningarna SE, 
Aret Runt, Lektyr och ALLT - hela decenniet fram till 1960. Tid
ningarna och deras spionberättande skapar ett myller av händelser, 
röster och bilder i vilket det naturligtvis är omöjligt att läsa ut en 
enda riktning eller sensmoral. Men en bredare läsning av tidningarna 
kan ge en bild av 50-talets kolorerade kalla krig och man kan trots 
allt urskilja starka berättelser i veckopressens spionhistorier. Jag har 
här valt ut fyra centrala linjer längs vilka jag menar spionberättandet 
löper. Det handlar först om historielektionen, om berättelser om 
krigshot vilka placeras i en tidslig ram av då, nu och sedan, berättel
ser som kommer tydligast till uttryck i bild- och nyhetsmagasinen. 
En annan linje har jag kallat samtidskänslans metaforik. Den återfinns 
i flera av tidningskategorierna och anknyter till och upprepar flera 
drag i den metaforik som tidigare konstaterats när det gällde civilför
svarsupplysningen. En tredje kommer i första hand till uttryck i den 
kategori jag kallat pojkmagasinet och det är rekvisitan för den var
dagliga spionjakten, vilken placeras in i en bredare tolkningsram som 
handlar om 50-talets vurm för detektiv- och kriminalhistorier. Den 



186 · DEKOR OCH BIROLLER 

fjärde och avslutande linjen knyter an till de möjligheter till nära 
läsaridentifikation och terapeutiskt berättande som veckopressen 
innebär. Det handlar där i synnerhet om att lyfta fram de offer och 
vardagshjältar som spelar spiondramats biroller. Alla dessa aspekter 
och berättelsepositioner finns runt omkring spiondramats kärna; de 
bildar den stämningshöjande dekoren bakom kampen mellan Spio
nen och Detektiven Allmänheten. 

Historielektion i gråton 

Det farliga nuet och Sverige i mitten 

I vissa delar av svensk veckopress kan man tydligt se krigsdiskursens 
återupprättande i början av 50-talet. Särskilt SE är en tidning som 
har ambitionen att överblicka världsläget och rapportera om storpo
litiska händelser och här är också tendensen som tydligast. Kartor 
där hotfullt svarta och kraftigt markerade pilar blir sovjetiska strids
spetsar riktade mot Östersjön och Europa fyller SE då 40-tal går 
över i 50-tal.470 Krigsslutets smekmånad är över för länge sedan 
och det förmedlas en känsla av att svenskarna nu befinner sig i ett 
vakuum mellan två storkrig, det som har varit och det som komma 
skall. Det kalla kriget är ett efterspel men också ett förspel, en upp
repning av historien men också en upptakt till en ny katastrof Det 
är ett bakslag, en historiens återkomst, eftersom "[s]ituationen är nu 
ungefär densamma som före sista kriget: den specialtrimmade femte 
kolonnen står redo!"471 Första veckan i mars 1951 har SE ett tema
nummer om det svenska försvaret, där det fastställs att det kalla kri
get är just "kriget mellan krigen" . 472 Att det krig som är i antågande 
blir totalt är utom all tvekan. Precis som senast kommer miljoner och 
åter miljoner civila att stå i den heta skottlinjen för stormakternas 
kamp. Precis som senast kommer masslidande och massdöd att följa 
i dess spår. 

I dessa beskrivningar tycks alltså klockan i viss mån ha vridits till
baka och i tidsuppfattningen utgör, liksom som i civilförsvarsupp
lysningen, historiska tillbakablickar och jämförelser vardagens nöd-
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vändiga orienteringspunkter. Världskrigen, inte endast det andra, 
utan ibland även det första, är de tydligaste historiska referenspunk
terna i veckopressen. I synnerhet en mängd artiklar om världskrigens 
spionhärvor får i kölvattnet efter de stora internationella spion
avslöjandena kring 1950 tjäna som kommentarer till den samtida 
situationen. 473 

De många internationella spionaffärerna formar också, tillsam
mans med berättelser om spioneri och sabotage på svensk mark 
under andra världskriget, en betydelsefull fond för SE:s särskilda 
temanummer om försvaret 1951. Här konstateras det att vad som 
karaktäriserar det spända vakuum vi lever i, "kriget mellan krigen", 
är just "den intensiva verksamheten på propagandafronten". Sverige 
är, precis som under kriget, ett av de länder som ligger i skotdinjen, ett 
idealiskt rum för spioner och sabotörer.474 I SE är just "femtekolon
nen mitt ibland oss" under 1950 och -51 ett genomgående tema. Det 
talas om främlingsströmmar, utländska hemliga agenter i ständig 
rörelse, mystiska gestalter uppträdande som vanliga människor, som 
"affärsmän, han delsresande, skådespelare eller journalister". 475 I rea
liteten befinner sig Sverige faktiskt redan i ett "avspärrningsläge" och 
kan inte längre räkna med en avsides åskådarplats. På ledarplats i SE 
heter det att "[v]i ligger där vi ligger och vi ligger i ett kraftfält, som 
inte tiotusen förklaringar om alliansfrihet kan avmagnetisera". Vi är 
med, konstateras det, fast vi kanske inte vet om det. 476 

Uppvaknandet och idyllen i spillror framstår som en av de mest 
ljudstarka och genomslagskraftiga berättelserna i det tidiga 50-talets 
Sverige - inte bara i civilförsvarsupplysningens, utan alltså också i 
veckopressens spiondrama. Mot slutet av november 1951, i anslut
ning till att SE för första gången kan berätta om spionaffären Hilding 
Andersson, konstateras att "[v]årt eget stora fel är att vi avlivade den 
välsignade svenska tigern i samma ögonblick som freden 'bröt ut'. 
Men efter 1945 har spionfaran i vårt land snarare ökats än mins
kats."477 Och beviset står nu svart på vitt. Perioden efter krigsslutet 
har snarare utgjort en historisk parentes än en naturlig fredlig utveck
ling. 

En viktig återkoppling till andra världskrigs- och beredskapserfa
renheten sker i form av en bredare totalitarismteori och tal om 
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mänskligheten och världshot. Då kan jämförelsen mellan nazism och 
kommunism göras - men också med tidigare epoker av totalitaris
tisk militarism. SE avhåller sig sällan från att göra dylika historiska 
kopplingar. Det talas om "mänsklighetens livsfråga i dag" och denna 
livsfråga, detta världshot är detsamma, fast från ett annat håll. En 
skillnad finns dock och denna är helt avgörande. "Skillnaden är den, 
att nazismen aldrig hann så långt förrän den demokratiska världen 
reste sig till motstånd. "478 

SE är emellertid inte den enda tidning i vilken hotet inplacerat i 
en historisk förståelseram är tydligt. Det Bästa publicerar kring 1950 
ett antal historiska spionerifall tidigare tryckta i amerikanska dags
eller veckotidningar som exempelvis Time och Saturday Evening Post. 
Författare till dessa är i regel högt uppsatta amerikanska militärer 
eller politiker, män som exempelvis chefen för FBI, J. Edgar Hoo
ver.479 Och i Vecko-journalen far militärpolitiska auktoriteter som 
den nyss avgångne ÖB, general Helge Jung, i ett par artiklar under 
spionåret 19 5 2 komma till tals om landsförräderiets historia. 480 

Under rubriken "Enbom och framtiden" i samma tidning diskuterar 
dessutom Stig Ahlgren förräderiet med hänvisningar till krigstidens 
Tyskland och Frankrike.481 Ständigt far den hyperaktuella spionpro
blematiken i samtiden sin förankring och förklaring i andra världs
krigserfarenheten. I en artikel om ett "spiondrama" i ALLT från 1954, 
där för säkerhets skull samtliga namn är fingerade, etableras det tyd
ligt - och formuleringen känns mycket väl igen från civilförsvars
upplysningen - att "[v]ad som hände, kan ske igen. Spionerna finns 
mitt ibland oss!"482 

En uppvakriandeberättelse som man kan urskilja framför allt i 
kategorierna nyhets- och bildtidningarnas historieförståelse är såle
des ymniga beskrivningar av ett hotfullt nu. Berättelsens struktur 
liknar den metaforik kring idyllen i spillror som urskiljdes i förra 
kapitlet om intrig och protagonist. Första, men i synnerhet andra 
världskriget, är en del av detta hotfulla nu och det talas i termer av 
att situationen nu är densamma som före storkriget. En mörk bild 
konstrueras i den cirkulära tidsuppfattningens form. 
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Svenskars beredskap, samverkan och uråldriga anor 
Många knep hade ryssarnas radiospioner i Sverige under kriget, men 
säkerhetstjänsten överlistade dem alla.483 

I veckopressens historieberättande finns emellertid vid sidan om 
den mörka fallberättelsen och historiens krigiska upprepning också 
en positiv trygghetsberättelse där tonvikten ligger mindre på hotet 
och mer på den framgångsrika svenska beredskapen. Spioneripro
blematikens aktualitet redan före 50-talets stora avslöjanden, krigs
diskursens återupprättande och parallellerna till Nazityskland kan 
man spåra i andra tidskrifter än dem som har kommentarer kring 
storpolitiken som sin kärna. I månadsmagasin som Världsnytt och 
ALLT och i familjetidningen Aret Runt finns en uppsjö kommenta
rer kring det kalla krigets händelseutveckling och liksom i SE tjänar 
historiska återblickar som förklaringar till samtidens spända situation. 
Skillnaden är dock att här är den positiva tonen avsevärt starkare. 

Aret Runts artikelserie "Spelet om Sverige" publiceras i kölvattnet 
av den uppmärksammade Enbomaffären och i dess andra del 
behandlas "Skuggan över Norrland". Historieskrivningen i "Skuggan 
över Norrland" lyder: I början av seklet var allt så bra som det av tra
dition varit i Sverige, men 20- och 30-talens nödår med missnöje 
och okunnighet beredde vägen för "den röda svallvågen" i Norrbot
ten, som då var "en bördig jord att så revolutionens säd i". Sedan 
blev det bättre igen och människor blev starkare. Kommunismen 
förvandlades å sin sida från "ett revolutionärt parti som ville frälsa 
nedtryckta människor" till "en diktatur som tyst men ihärdigt arbe
tar på att upprätta ett totalitärt världsimperium till Stalins ära'', men 
till och med norrlänningarna är nu medvetna om detta. Kommu
nismen har tvingats tillbaka en del och kan inte längre "bygga på ett 
sympatiunderlag som är tillräckligt starkt för de mål dess ledare har 
för ögonen". Den svenska beredskapen står emot det röda inva
sionshotet. 484 

Visst finns det fortfarande, enligt artikelförfattaren i Aret Runt, 
"hemmagjorda 'lårsryssar"', men egentligen är svenskarna inte längre 
sympatiskt inställda till den kommunistiska läran. Detta betyder att 
även om den hotande faran nu har visat sitt röda ansikte genom 
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Marinspionen och Enbom, så är det hos vardagssvensken hoppet 
vilar, svaret kan nås och kampen kan börja. Människor har nu öpp
nat ögonen och lever inte längre i okunnighet. Trots en omfattande 
och detaljerad redogörelse för femtekolonnhotet i det tidiga 50-
talets Sverige, vilket också mynnar ut i en serie uppmaningar till de 
svenska makthavarna snarlika de som Rune Moberg ständigt driver 
på sin ledarsida i SE, så förblir artikelns grundberättelse - just på 
grund av dess historiska referenser - en framgångsberättelse om suc
cessiva mentala landvinningar. Det handlar inte bara om rädsla och 
hotbilder, utan om människor som vaknat, som äntligen förstår och 
som står på tröskeln till gemensam handling. Den starka berättelsen 
om det svenska uppvaknandet framträder alltså här i en mycket 
positiv version. 

Ett av de tydligaste exemplen på en sådan historieskrivning finns 
i ALLT redan i januari 1950. Med en övergripande referens till då
varande ÖB Helge Jungs berömda "Lundatal", ett tal i vilket Jung 
gett en nattsvart bild av det sovjetiska hotet och beskrivit tänkbara 
konsekvenser av en sovjetisk ockupation av Sverige485 , beskriver en 
inbjuden militärexpert hur svenskarna skall bedriva sin motstånds
kamp under ockupation. I ingressen hänvisas till "varje medborgares 
direkta insats i en krigföring med uråldriga svenska anor" .486 Kombi
nationen av nytt och gammalt, urgamla anor och modernitet ger 
"det svenska'' segerkonceptet: "Striden skall fortsätta. Lärdomarna 
utifrån ge oss anvisningar på sättet - en modern form av urgammal 
svensk bråt- och skogstaktik, en taktik, som fordom visat, att den i 
det långa loppet leder till seger."487 

Ett annat exempel på hur bilden av en stark, kollektiv uppslut
ning bakom nationella värden etableras är då 10-årsminnet av krigs
slutet uppmärksammas i tidningen SE på senhösten 1955. Här bry
ter tidningen sin mörka varnande bild av dagsläget och minns istället 
en ljus beredskapstid. Artikeln flödar över av referenser till "svenska 
folket", "vi" och "våra''. "Vi behöll vår bit när spionen skulle lägga 
puzzel", lyder det exempelvis i artikelns ingress, "vi drack E4 och 
Frank istället för kaffe, vi åt stuvad kråka och fiskkorv i stället för 
kött, vi var elefantrökare, luftskyddare, fältjulklappspackare, luftbe
vakare och värnskattebetalare. Ett folk gick i fält. Ett folk upplevde 
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sex år av idyll och drama."488 Just detta, menar SE, är något att fira 
med en stor nostalgisk bildkavalkad med muntra underrubriker som 
exempelvis "Operation Gott humör". Visst var det ibland ett helvete 
att ligga inne, men samtidigt "har man inte roligare än man gör sig 
i krigartillvaron". Livet på luckan, roliga historier och brev från 
kärestan, trånga uniformer och trekantiga hattar, långa matköer och 
rödblåsta näsor, fotsvett och kamratanda - allt tillhör SE:s minnes
kavalkad av svenskt beredskapsgemyt. 489 

Inte minst dessa två exempel ur ALLT respektive SE visar tydligt 
att det andra världskriget i sammanhanget utgör en viktig knutpunkt, 
men inte i termer av en mörk parentes, utan istället som en ljus och 
modern manifestation av "våra'', fredliga, bondska, uråldriga vanor. 
Ett evigt, svenskt, segerrikt "vi" bekräftas. Detta var inget nytt för 
efterkrigsperioden utan ett gammalt tema i svensk veckopress. Som 
historikern Lina Sturfelt har visat, var liknande ljusa beredskapsbe
rättelser vanliga under mellankrigstiden. 490 

Den ljusa trygghetsberättelsen om nationell samling kryddat 
med en god portion gott humör återfinns kanske i synnerhet i den 
fjärde kategorin veckotidningar, pojkmagasinet. I Lektyr hänvisas 
ideligen till liknande uråldriga svenska anor i brottsbekämpningens 
evigt framgångsrika historia. I Lektyr står som alltid hjälten i fokus, 
och efter 1950 får andra detektiver lämna mycket plats för historier 
om det andra världskrigets kompetenta spionjägare. Här, liksom i 
titeln på Bernhardssons bok om spionpolisen, ser vi pusselmetaforens 
användbarhet. Det är nämligen inte bara Spionen, utan också Spion
polisen som lägger pussel. I en lång artikelserie 1951, just på temat 
"Spionpolisen lägger pussel", redogör exempelvis polisreportern Walle 
Badh i detalj för "hur spioner och sabotörer arbetade i vårt land 
under det senaste kriget", men framför allt för hur dessa spioner 
framgångsrikt bekämpades med en häpnadsväckande fantasi och 
briljans i en lång rad spionfall.491 Inte bara i Sverige, utan i hela väst
världen har spionpolisen alltid varit strålande effektiv. Det finns 
ingen anledning att tro att den inte skulle vara lika effektiv även i 
fortsättningen. I augusti 1952 - efter Enbomrättegången och Cata
linaaffären - följer en ny och lång sådan "högaktuell" artikelserie 
under rubriken "Spionjägare", skriven av den engelske översten 
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Oreste Pinto och översatt för Lektyrs räkning. Tecknade hjältespio
ner från andra världskriget eller spionjägare är dessutom en vanlig 
syn på tidningens omslag under större delen av 50-talet. 492 

Det andra världskriget utgör således en viktig referensram, inte 
bara för det vardagliga, ljusa, idylliska gemenskapsberättandet utan 
också i beskrivningar av hotet. Kriget fyller dock olika funktioner 
och placeras in i det svenska förflutna på olika sätt i den mörka 
respektive den ljusa historielektionen: en cirkulär historiesyn med 
en ständigt uppblossande fara står mot en ljus, linjär utvecklings
berättelse där allt går mot det bättre. För även om erfarenheterna 
av världskriget för Sveriges del handlade mer om klippande av 
kuponger och surrogatkaffe, så är krigsminnena det närmaste man 
kommer en konkretisering av det vaga, osynliga hotet i vardagen. 
Behovet av en högst visuell konkretisering av detta vaga, osynliga 
hot kommer till uttryck framför allt i en nyhet som väcker visst 
uppseende i media under 1952. En pingstpastor visar sig ha träffat 
Gud, som hade en del att informera om kommande spioninva
s10ner. 

Pastor Claessons skräckvision 

De ryska nedskjutningarna av svenska flygplan är inte bara upptakten 
till ett kommande storkrig. De är också inledningen till Ragnarök. De 
sista dagarna är här. Vi har en kort nådatid kvar innan jorden går 
under.493 

1952 är ett hektiskt år för pingstpastor Birger Claesson från Kumla. 
Under hela året far han runt och drar fulla hus vid sina föredrag om 
hur Herren berättat för honom om spioner och invasioner i Norr
land. Bland andra intresserar SE sig för "Kumlapastorns" uppenba
relser och publicerar en artikel i juli 1952, då Sverige fortfarande var 
skakat av Catalinaaffären och då processen mot Enbomligan pågick 
för högtryck. Expressen hade förvisso redan den 26 februari meddelat 
att enligt Nerikes Allehanda hade pastor Claesson hållit ett ekume
niskt möte i Kumla. Härvid hade bland andra en överste Flodström 
från I 3 samt en överste Mårtensson från Fo 51 närvarat. Enligt upp
gift från platsen ansåg militärerna det vara "vanskligt att göra några 
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som helst uttalanden angående uppenbarelserna'', men ansåg sig 
ändå inte kunna tacka nej till inbjudan.494 

Gud fader själv, skriver SE i sin artikel om pastorn, hade redan ett 
par år tidigare uppenbarat sig för pastor Claesson och låtit honom se 
den nära förestående domedagen i en vision uppspelad "som på 
film" . Enligt denna gudomliga bebådelse skulle världens undergång 
inledas med ett ryskt anfall mot Sverige. Även vid detta tillfälle 
väckte pingstpastorns uppenbarelser ett visst uppseende i pressen. 
Den 16 september 1951 hade ängeln åter kommit på besök hos pas
torn och visat honom ännu mer om världens oåterkalleliga apoka
lyps som han inte orkat se förra gången. Nu var informationen mer 
specifik. Det visade sig handla om "flera större eller mindre inter
mezzon med en främmande makt på havet och även så småningom 
irriterande gränskränkningar". 495 

I artikeln "Han såg spioner och ryssdåd i förväg" är SE:s reporter 
försiktigt road, intar en klädsamt tillbakahållen och smått ironisk 
hållning, allt i enlighet med tidningens högst sekulariserade, social
liberala profil. Konklusionen blir att frågan huruvida denne pastor 
Claesson är en bluff eller en profet måste skjutas på framtiden. Om 
det nu finns en sådan, det vill säga.496 Icke desto mindre inkapslar 
såväl pastor Claessons berättelse som SE:s uppmärksammande av 
densamma mer än någon annan veckopressnyhet symbiosen mellan 
kallt krig och vardagsliv vid denna tid. De är talande tidsfenomen, 
för under det kalla krigets allra kyligaste år på svensk mark vävs här 
den efterkrigstida storpolitiken samman med och kläs i en retorisk 
dräkt av tro, uppenbarelse och apokalyps. På bild i SE är pastor Claes
son fotograferad snett underifrån med utsträckta, varnande händer, 
vilket understryker domedagsstämningen. Den yttersta dagen är nära 
och trots det uppenbart kristet religiösa sammanhanget blandas täm
ligen oproblematiskt även fornnordisk mytologi in då det i texten, 
vilket syns i citatet ovan, hänvisas till Ragnarök. 

Det ständigt närvarande krigshotet kläs i pastor Claessons bebå
delser i tung apokalyptisk symbolik. Trots den humoristiska blink
ningen i tidningen SE är också pingstpastor Claesson högst förenlig 
med de historiska erfarenheter som samtidskänslan anger vid denna 
tid. I såväl ljusa och optimistiska som pessimistiskt förmanande be-
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rättelser kan man urskilja ett nav och en orienteringspunkt och det är 
andra världskriget. Detta känns igen från civilförsvarsupplysningen 
från samma tid. Kriget - det verkliga, historiska kriget - är fortfa
rande högst närvarande och kan fungera som källa för att återberätta 
såväl det mörka hotet som det ljusa löftet om en ständigt okuvligare 
svensk gemenskap. 

Samtidskänslans metaforik 

Civilförsvarsupplysningen, som lyftes fram som spåren av spiondra
mats intrig i kapitel tre, präglas av en tung metaforik kring spioneri 
och kommunism. Det röda kartläggandet av folkhemmet är en rug
gig, vedertagen sanning och en ständigt närvarande dekor i det 
svenska 50-talets spiondrama. 

Förvisso är det, som SE konstaterar i början av 50-talet, "inte bara 
i Sverige som Sovjet går så noggrann husesyn"497, utan det försiggår 
överallt. Tidigare har det framgått hur stark föreställningen om "det 
totala'' är i detta sammanhang. Metaforiska begrepp och uttryck som 
femtekolonnare, psykologiskt försvar och totalförsvar är vid denna 
tid inte endast den svenska kallakrigspolitikens nyckelbegrepp utan 
också, och kanske framför allt, kallakrigskulturens och pekar mot 
denna allomfattande husesyn. Begreppen, liksom ett antal omgivande 
och stödjande metaforer, återkommer i dagspress och veckopress lik
som i den samtida civilförsvarsupplysningen. Speciellt för veckopres
sen, som en del av spiondramats dekor, är att tyngdpunkten oftast 
ligger på hur det kalla kriget kan levas, hur man kan hitta oriente
ringspunkter i sin vardagliga tillvaro. I detta sammanhang kan be
grepp som hem, folkhem och husesyn stärka moraliska tankestruk
turer. Vid sidan om hem- och familjemetaforiken finns det andra 
metaforiker som vävs in i beskrivningarna av det hot mot vilket den 
goda svenskheten avtecknar sig och tydliggörs. Dessa är i synnerhet 
sjukdomsmetaforiken och spelmetaforiken. 
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Storm, smitta, feber och vaccinering 

Ett av de mest framträdande dragen som konstaterades då det gällde 
civilförsvarsupplysningen är smitto- och sjukdomsmetaforerna. Det 
inre försvaret, som kommer inifrån människorna, skall byggas upp 
likt ett immunförsvar. Det psykologiska försvaret skall vara starkt 
nog för att kunna stå emot infektioner utifrån. 

Sjukdomsmetaforiken med dess tungt meningsskapande roll går 
tydligt igen i veckopressen vid samma tid. "Sverige är i dag mer 
spioninfekterat än någonsin", konstaterar exempelvis ALLT 1950.498 

Formuleringarna känns igen från den väletablerade civilförsvars
vokabulären och ofta är det också just civil- eller totalförsvarsexperter 
som kommer till tals i en tid då civilförsvar och psykologiskt försvar 
hade högsta prioritet.499 Den berömde militärpsykologen och senare 
världsledande professorn i pedagogik Torsten Husen skriver i SE 
1951 om vad han kallar "den moraliska ammunitionen": "Man kan 
inte vaccinera sig mot en sjukdom när man redan har fått den. Den 
inre fronten, som i det totala kriget är av samma vikt som den yttre, 
måste stärkas f ö r e prövningens stund. Denna vaccinering är för 
närvarande i full gång i Sverige". 500 Det handlar alltså här, liksom i 
civilförsvarsupplysningen, om "sjukdomen" och om "den röda smit
tan". Och liksom i totalförsvarskontexten talas det framför allt om de 
förebyggande åtgärderna, om "vaccineringen" och om myndighe
terna som "raskt måste sätta in sina matinjektioner". Det sjuka, 
röda, stormiga, heta, febriga skall då ställas mot den hälsosamma, 
lugna, vilsamma svenska traditionen. Husen refererar till det lugna, 
svala, trygga Sverige och "det sociala lugn som under årtionden känne
tecknat vårt land".501 Icke desto mindre bör naturligtvis svenskars 
immunförsvar stärkas och Sverige - och framför allt Norrbotten -
"saneras", som tidningen Världsnytt uttrycker det 1952.502 

Kontraster mellan det balanserat vita och det flammande röda 
återkommer i slutet av juni 1952, då SE återigen har ett temanum
mer, denna gång om kommunismen. På tidningens omslag återfinns 
Catalinaplanets befälhavare, kapten Sven Gösta Törngren, fångad 
genom kamerans lins just när han blir räddad ur havet. Bilden på den 
vitale och rakryggade svensken står i skarp kontrast till omslagstex-
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ten, som handlar om "Stalintro, beskjutning, spiondåd i blixtbelys
ning". Den kommunistiska ideologin analyseras såväl utifrån som 
inifrån genom intervju med en "tvättäkta'', om än anonym "Moskva
man". Här återkommer sjukdomsmetaforiken. "I detta nummer tar 
vi kommunismens feberpuls", står det i ingressen på ledarsidan.503 

Blod, feber och hettan från öst beskrivs även på andra ställen med 
hjälp av de i revolutionsdiskursen vanliga elds- och stormmetafo
rerna - "Skall den röda stormvågen svepa fram här härnäst?" - men 
kopplingen till infektion, smitta och feberepidemier ger den en 
massförstörande och obeveklig prägel. 504 

Hetta, stormar och febervågor kan också associeras med helvetets 
röda eldslågor och världsbrand. I samma temanummer om kom
munism i SE på sommaren 1952 finns en helsidesbild med en brin
nande världskarta, vriden så att Nordpolen hamnat i mitten och 
Kina och Sovjetunionen hamnat nere i elden. Det vita USA ligger 
allra överst och det lilla Europa med Norden återfinns i mitten till 
vänster, också detta färgat i vitt. På flammorna som sveper upp över 
världen (vilka samtidigt också tar formen av bläckfiskens tentakler, 
en annan vanlig bild symboliserande det världsomspännande spio
naget) står farligheterna nämnda - spioneri, sabotage, femte kolonn, 
upplopp, strejker, propaganda, cellbildning. Sålunda en himmel
och helveteuppställning i vilken den kommunistiska världen upptar 
kartans största del, vilket också understryks av bildtextens uppma
ning: "Ibland glömmer man vilken massiv massa det röda världsväldet 
utgör. Se på kartan och förbluffas över vilken stor del av världen, som 
styrs av Kreml. Betrakta vårt eget läge som en liten blek bård mellan 
Sovjet och Adanten".505 Inte endast i tidsbeskrivningar, utan också i 
metaforiska beskrivningar av rummet, syns alltså den markanta 
spänningen mellan föreställningarna om å ena sidan det trygga, säkra 
Sverige med sina lugna, hälsosamma traditioner och å andra sidan 
det utsatta läget, den lilla, svaga, bleka bården i världens mitt. På 
SE-s karta uppenbaras en grundläggande metaforisk tankestruktur i 
västerländsk kultur, nämligen den som anger vad som är upp och 
vad som är ned - en kalla krigets mappamundi där den symboliska 
världsordningen manifesteras. 506 
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Spel, pussel och maskerad 
Det hette under kriget att spionerna lade pussel. Det gäller minst lika 
mycket i dag. Det s.k. legala spionaget är ingenting annat än ett långt 
drivet, intensivt pusslande. [ .. . ] När man märker att man saknar en och 
annan bit, som inte kan anskaffas på 'legal' väg, så far gamla, pålitliga 
Mata Hari äntligen order att lägga en förskönande make up och skrida 
till verket. 507 

En annan grupp metaforer som ständigt återkommer är spelmetafo
rerna. Pusselmetaforen är fortfarande den mest etablerade och många 
är anspelningarna på beredskapstidens välkända affisch "Spionen 
lägger pussel". Ofta förekommer termer som spel, strategier, pussel, 
teater och maskerad. Utplacerandet av spioner liknas vid dragen på 
ett schackbräde508, spionspelet är ett strategispel med världen som 
spelplan och "runt om i världen skaffar ryssarna pusselbitar."509 I en 
ingress till en artikelserie i Aret Runt 1952 heter det att '" [s]pelet om 
Sverige', fortsätter. I det är vi alla brickor. Den kommunistiska spio
nage-verksamheten smyger sig in där vi minst anar det. Spionen 
sover aldrig".510 

Till teatersymboliken hör också lögner, falskt spel och illasinnad 
maskerad. Det förljugna Sovjetunionen är ett framträdande tema i 
SE, särskilt på Rune Mobergs ledarsida. Spelet och illusionen perso
nifieras här till fullo i Sovjetmänniskans tomma blick. "Och där sit
ter lyckliga sovjetryssar - lyckliga i fabelns glittrande värld", skriver 
Moberg. "Och i lögnens. Som ljuger dem en tillvaro som skall vara 
bättre än västeuropeernas."511 Sovjetunionen är alltså lögnens rike -
en värld som består av maskerader, förskönande makeup, kulisser och 
dimridåer. Eller som en amerikansk artikelförfattare uttrycker det i 
svensk översättning i Det Bästa, ett "Potemkinkulissernas land".512 

Mot det sovjetiska spelet och maskeraden står förstås den öppna 
och ärliga svenska nationella identiteten. Men därefter följer också 
det nödvändiga avslöjandet, blottläggandet. Efter Enbomaffärens 
avslöjande handlar många artiklar om den sanning och den verklig
het som nu äntligen har blottlagts. Här återkommer metaforiken i 
form av den maskerad som nu är slut, maskernas avtäckande och 
kulissernas fall: 
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Den röda maskeraden är slut. Det organiserade landsförräderiet har 
bragts i dagen - i all sin målmedvetna, skrämmande cynism. En läro
rik titt bakom kulisserna fick svenska folket genom marinspionen Hil
ding Andersson. Enbomaffären har slitit bort den sista dimridån och 
blottat både människor, miljö och händelser i den unkna atmosfär, i 
vilken kommunisternas brottsliga stämplingar mot Sverige och dess 
försvar frodats .513 

Här liknas också Enbom vid den ökända hästen i Tro ja - "den histo
riska symbolen för allt spionage". Men "[d]et bästa är att vi nu vet 
hur den ser ut. Må vi aldrig glömma den dyrbara lärdomen!"514 

Rekvisita för spionjakt och blomkvisteri 

Mästerdetektivens årtionde 

Det skall vara en mästerdetektiv i år. Speldosans serie om Kalle Blom
kvist har avsatt spår som man inte behöver vara särskilt styv spanare för 
att upptäcka. Pojkar och flickor går omkring med förstoringsglas och 
ficklampor och leker den gamla leken tjuvar och fasttagare efter ett mer 
avancerat polisiärt system. Det lär vara svårt att ra tjuvrollerna besatta. 
Alla vill vara deckare och den stora drömmen är att någon gång kunna 
sätta fast en stor, riktig bov.515 

Kampen mot den samhälleliga brottsligheten är ett mycket tydligt 
framträdande tema i det tidiga 50-talets veckopress. I tidningarna 
belyses och diskuteras relationen mellan brott och samhälle utifrån 
ett handlingsorienterat perspektiv: Exakt vad bör och kan vi alla göra 
för att minska brotten i vårt folkhemssverige? Ett centralt tema i 50-
talets brottstänkande och framställningarna av brott i svensk dags
press under denna tid är ungdom på giid, ett tema som sannolikt har 
sina rötter i 40-talets kultur- och samhällsdebatt om det så kallade 
"dansbaneeländet" och som fick sitt uttryck i bland annat Ungdoms
vårdskommittens sju betänkanden 1944-51 med titeln Ungdomen 
möter samhället.516 

I 50-talets dags- och veckopress talas det mycket om ungdomens 
förvildande, den stigande ungdomskriminaliteten och ungdomsligor 
av nästan uteslutande unga pojkar som stjäl bilar och cigaretter och 
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som gör inbrott i sommarstugor.517 Men här kommer också motsat
sen till uttryck. Fokus ligger såväl på familjens aktiva, unga brotts
bekämpare som på dess svarta får. Symbolen framför andra är Kalle 
Blomkvist, som får stort genomslag åren strax före och efter 1950 
genom filmatiseringen av Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blom
kvist från 1946. 1947 kommer den första filmen med samma titel 
som boken och 1953 har uppföljaren, Mästerdetektiven Blomkvist och 
Rasmus, premiär. Allra tydligast kommer avslöjandefascinationen 
till uttryck i den lilla skriften Hur man blir mästerdetektiv från 1955 
av Sigvard Ekberg. Enligt bokens förord blev författaren tillfrågad av 
några scoutledare som sökte program för sina ungdomar, eftersom 
"[d]et som synes vara viktigast är sannolikt att hålla ungdomen sys
selsatt med sådant som intresserar dem. Just nu har 'Blomkvistarna' 
blivit så populära och intresset är synnerligen stort härför". 518 I boken 
återfinns mycket matnyttigt för en blomkvistare såsom signale
mentslära, fotografering, trafikkunskap och livräddning. För det 
gäller ju inte bara att sätta fast bovar, utan också att hålla "korp
gluggarna öppna'' och låta "öronen fladdra''. En mästerdetektiv ser, 
hör och vet, om inte allt, så i alla fall det mesta.519 

Som detta avsnitts inledande citat ger vid handen, talas det i de 
tidningar som står i centrum här på liknande sätt ofta om "blom
kvistare" och "blomkvisteri" och om hur just Astrid Lindgrens fram
gångsrika barnbok har aktiverat barnens engagemang, pliktkänsla 
och samhörighetskänsla. Barnen representerar framtiden och Kalle 
Blomkvist representerar vars och ens aktiva ansvarstagande för den 
fortsatta tryggheten i hem och familj. Vecko-journalen uppger i janu
ari 1953 att Radiotjänsts lördagsunderhållning Speld~san får tiotu
sen brev i veckan från medlemmar i Kalle Blomkvists detektivklubb. 
Ledarskribenten Stig Ahlgren är förvisso skeptisk och menar att den 
så kallade "blomkvisdeken" går ut på att "fostra ungdomen till angi
veri och människojakt" och att programmet Speldosan "har visat sig 
jämbördigt med Karusellen som smittospridare och psykoscentri
fug". 520 

I pojkmagasinet Lektyr ligger fokus helt på själva avslöjandepro
cessen och det är över lag verkligheten som fascinerar - verkligheten 
och "vanliga människors" förmåga att sludeda, avslöja och blottlägga. 



REKVISITA FÖR SPIONJAKT . . . · 203 

"Verklighetens Sherlock Holmes" heter en av de centrala följetong
erna i tidningen 1951. Här kan man läsa om "den moderne detek
tiven" som arbetar med "nutidens alla tekniska hjälpmedel", men 
det konstateras framför allt att det först och sist är den mänskliga 
hjärnan som löser de invecklade kriminalgåtorna.521 Liknande artik
lar finns också i ALLT. I juni 1951 är exempelvis kriminalförfattaren 
Curt Falkenstams De gröna tandpetarna månadens bok med under
rubriken "Verklighetens detektiver i arbete". 522 

Den mänskliga hjärnan behöver emellertid också ständig stimu
lans och tidskrifter som ALLT och Det bästa erbjuder sålunda ofta 
träning i detektivyrket med allehanda tips och läsartester under 
rubriker som "Duger ni till detektiv?" eller "Öva er iakttagelseför
måga" eller i form av hela "detektivskolor". 523 Och, som Världsnytt 
uttrycker det, inte bara män utan även kvinnor har potential att bli 
utmärkta spårhundar eller upplysningsagenter när det gäller att för
följa och infanga "tjuvar, förfalskare, utpressare, bedragare och diver
se andra lagöverträdare". 524 

Spionjägarens taktik och utrustning 

Den vardagliga brottsbekämpnings- och detektivdiskursen far givet
vis återverkningar och låter sig enkelt tillämpas på spioneritemati
ken. Om man tittar på ungdoms- och i synnerhet pojkböcker från 
tiden strax före 1950 kan man också påträffa konkreta länkar mel
lan fascinationen för detektiväventyret och spioneriet. Så exempelvis 
i Wahlströms serie ungdomsböcker med titlar som Det forsvunna 
chiffret, Atom;pionerna och Radarspionerna. 525 

Efter spionavslöjandena i början av 50-talet är det ofta just "spi
onerna i folkhemmet", spionerna i vardagen, som skall avslöjas. Det 
gäller att ständigt och i alla situationer vara på sin vakt, eftersom 
"[n]är man minst av allt väntar det, kan man kanske gripa en farlig 
spion." 526 Bland de många artikelserier om kampen mot det mo
derna brottet som förekommer i Lektyr under 50-talet handlar ett 
flertal om just Spionjägaren. Artikelserien "Spionpolisen lägger pus
sel" av polisreportern Walle Badh, som handlar om den svenska 
spionpolisens arbete och metoder, tecknar en bild av spionpolisen 
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som en styrka ständigt på vakt och ständigt framgångsrik i skugg
ning, avkodning av spionchiffer, sprängning av sabotageligor och 
mycket annat. 527 Samma tema återkommer i serien "Spionjägare" 
året efter, i vilken Oreste Pinto, "den störste nu levande spionexper
ten", berättar om en lång rad av sina mest hisnande fall och hur han 
lyckades knäcka Koden och gripa Spionen.528 De färgglada, teck
nade omslagen på män i hatt och trenchcoat avslöjar visserligen säl
lan om det är spioner och sabotörer eller om det är, som den över
gripande rubriken anger, spionpolisens representant som finns med 
på bilden. Lektyr följer helt enkelt en given mall då det gäller att por
trättera dessa hårdkokta män, en mall där det godas och det ondas 
ansikte är snarlikt. 

Hur den moderna spionpolisens skuggningstaktik ser ut beskrivs 
i en särskild artikel, och här ser man tydligt likheterna mellan be
skrivningarna av Spionjägaren och de vanliga beskrivningarna av 
Kallakrigsspionen. Om han är skicklig, så är den moderne Spionjäga
ren lika anonym som den moderne Spionen: 

Det går absolut inte med stora robusta karlar, som skulle dra blickarna 
till sig, de rar heller inte vara extravagant klädda, nej, de bör vara som 
folk är mest, och helst bör de ha en dam i sällskap. [ ... ] De får heller inte 
uppträda mystiskt i stil med äldre tiders deckare, som gärna klädde ut 
sig i maskeradskägg och mörka glasögon och älskade att stå i mörka 
prång och se mystiska ut. De rar heller inte bära sig konstigt åt, t.ex. 
krypa bakom bilar[,] kika fram bakom husknutar etc. Den verkligt 
effektiva, diskreta skuggan, kan inte skiljas från vilken alldaglig männi
ska som helst, kontoristen på väg hem till middagen[,] kommunalarbe
taren som pratar politik med en kompis, notarien som är ute och fingår 
med fästmön. 529 

I Lektyr är det inte huvudsakligen artiklarnas eller följetongernas 
spionjägare som tillhör vardagens sfär. Spionjägaren är här snarare 
den briljante, och på många sätt ouppnåelige, manlige hjälten. Var
dagsutrustningen utgör i detta sammanhang snarare en hel uppsätt
ning högst konkreta prylar en detektiv eller spionjägare kan tänkas 
behöva. Dessa finns i tidskriftens reklamannonser. På sommaren 
1952 återfinns en spaltannons med rubriken "Hobby-nytt". Bland 
de produkter som Hobby-förlaget i Borås erbjuder finns Trådofonen, 



REKVISITA FÖR SPIONJAKT 205 

en "trådinspelningsapparat som alla kan bygga'' med "oerhört många 
användningsmöjligheter", den Magiska Mikrofonknappen som "kan 
döljas i rum varifrån samtal vill avlyssnas", Super-detektorn som är 
Sveriges minsta radiomottagare för ultrakortvåg, den lilla Fickmot
tagaren som är "lika liten som en tändsticksask", Västfickskameran 
Fotax Mini samt ett par leksakspistoler.530 Dylika annonser syns 
även i andra tidskrifter. Via en annons i SE 1956 kan man exempel
vis köpa "Spionkameran", som för övrigt är intill förväxling lik den 
ofta förekommande "Detektivkameran". Som komisk kommentar 
till all denna utrustning presenterar också SE:s berömda tecknare 
Rit~Ola i sin spalt om den "hemtrevliga herrn" 1954, med anled
ning av den senaste informationen kring spioneritekniken, sin all
deles egna tolkning av hur spionutrustningen rimligen bör se ut. 531 

Så tidigt som under det tidiga 50-talet går det således att sälja 
och konsumera kalla kriget i form av diverse detektiv- och spion
prylar. I synnerhet de exempel på spionjägarens rekvisita som lyfts 
fram i detta avsnitt manifesterar hur det kalla kriget kan levas på ett 
vardagligt plan. Försäljningen och konsumerandet av kalla kriget får 
förvisso sitt största genomslag först tio år senare då agenten James 
Bond är kallakrigshjälten framför andra och om detta handlar nästa 
kapitel i skarven mellan 50- och 60-tal, men redan här i Rit-Olas 
"Hemtrevliga herrn" från 1954 kan vi se hur hemliga agenter går att 
lätta upp och till och med driva med. 50-talets mästerdetektiv behö
ver förvisso inte bara den rätta handledningen och utrustningen. 
Hon eller han behöver också vittnen som kan bestyrka och levande
göra jakten på samhällets farligaste spioner. Också dessa vittnen far 
komma till tals i veckopressens kalla krig. 

BOPT-rö&IAGft, A.trd. J. BOU.I 

Il 

21 . Annons i Lektyr 

1952. 
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Den japanska splonkruneran - den förnäma sJ)e<:lalkameran 
för miniatyrbilder - är nu åter Inkommen! Med Inställning 
för 14X14 mm. Kamerans storlek endast 3X5 cm, varför 
den lätt kan döljas i fickan och handväskan eller I handen 
nllr man fotograferar. En lättskött och säker frlUdskamera. 
Tillverkad I metall samt försedd med beredskapsväska i 
äkta svinläder kostar den endast kr 13: SO. Fllmrulle med 10 
bilder kr O: 85. 6 rullar I kartong kr 5: - . Beställ nu - vi 
exp. omgående! 5 dagars full returr. Aterförsäljare antagas! 

Tlll SWEMA•INDUSTRIER, MALMÖ J.l, Tel. 97 9210, 680 64. 

Sänd omgi1ende med S dngars returrätt: . ,· . , . . st. HIT ka

•mera med beredskapsväska å kr 13: SO .. , .... st. fllmrullar 
å O: 85. Jag önskar bil ombud [7 (säll X I rutan). 

Namn : .:., .... ..... . . ...... ... . ,.,.,,,, .... ~ ........... . .. . 

Adress: . .... , • , .... . ... ..... . ..... , . , ........... ....... . .. . 

Posladr.: .................. . ... . ..... . .............. ~ .1.2.-~~-

22 . Annons i SE 1956. 

23 . Rit-Ola gestaltar 

"Hemtrevliga herrn" 

i SE 1954. 
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Biroller, offer och vardagshjältar 

Vittnesbörd i veckopressen 

Det långa SO-talets svenska spiondrama innehåller inte bara prota
gonister och antagonister, dekor och rekvisita, utan också ett antal 
biroller, vilkas funktion i kallakrigsdramat inte minst är att etablera 
kopplingen mellan det stora och det lilla. Den vardagliga dimensio
nen kommer till uttryck i de nära vittnesbörden, och själva fascina
tionen för de verkliga vardagshistorierna, de av någon upplevda, kan 
sägas vara ett traditionellt kännemärke för just veckopressen. Lisbeth 
Larsson kopplar samman genrens kraftiga expansion under mellan
krigstiden med en stark vurm för den autentiska, självupplevda berät
telsen - en övergripande tematik som sedan återkommer under flera 
perioder under efterkrigstiden. Hon menar också, som framhållits, 
att man tydligt kan se hur veckopressens dokumentära material 
generellt ökar, på bekostnad av det fiktiva, vid 19OO-talets mitt. 
Men i gengäld blir det dokumentära materialet alltmer likt det fik
tiva till sin uppbyggnad.532 Detta kommer till uttryck i de verklig
hetsbaserade kriminalberättelserna under SO-talet, och särskilt i 
dem som handlar om det kalla krigets förrädarproblematik. 

Veckopressens kallakrigsberättelser tar alltså ofta personreporta
gets form och handlar om vanliga människors erfarenheter och min
nen, deras självutlämnande bikt och personliga domedag, deras offer
eller hjälteberättelse. De dramaturgiskt uppbyggda berättelserna 
öppnar för identifikation, skapar mening och förståelse och för ned 
storpolitiken på ett mänskligt plan. Tilltalet är ofta rakt och dialo
giskt; ett jag ropar efter ett du. Ett belysande exempel på hur detta 
gestaltar sig i offerberättelsens form är Carin Lisshagen-Jonssons 
artikel i tidningen ALLT 1954, där hon öppet och naket beskriver 
den två år långa saknaden efter sin man Einar, en av de åtta besätt
ningsmännen på den försvunna DC-3:an. I artikeln vänder hon sig 
rakt till sin man, ropar ut i det okända. "Vad har hänt dig?" undrar 
hon sorgset. "Var finns du just nu i denna stund? Gick du för alltid 
ifrån mig tillsammans med dina kamrater och en sönderskjuten 
maskin där ute på havsvidderna? Eller talar mitt hjärta sanning, när 
det säger mig att du ännu lever?"533 
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Det finns emellertid också betydligt muntrare historier i vecko
pressen, exempelvis de som handlar om den starka och jordbundna 
Vardagshjältinnan. Ett exempel på detta finns i SE 1952. Här åter
berättas historien om spionpolisens agerande i en spionhärva i Da
larna och den avgörande hjälp de fick av en enkel servitris. Servitrisens 
uppgift var att hålla ett öga på den tjeckiske fiolspelaren Antonio 
Oslowski då denne dinerade på restaurangen där hon arbetade. 
Huvudpersonen själv rodnar och säger med ett skratt att hon knap
past passar för sådant arbete, berättar SE. Men det är just det som är 
poängen i berättelser om Vardagshjältinnor - de förhäver sig aldrig 
då de rör sig mellan de obetydliga små och de riktigt stora samman
hangen. Den skarpa kontrasten mellan det vardagligt grå och det 
förföriskt exotiska uppenbaras i det namn servitrisen ges i tidningen 
- "Bollnäs' Mata Hari"; i namnet skapas ett komiskt möte mellan å 
ena sidan det kittlande världskrigsspioneriet, personifierat i den 
legendariska "sex-spionen" från första världskriget Mata Hari, och å 
andra sidan 50-talets jordnära och moderna husmoderlighet, perso
nifierat i den blygt leende servitrisen från Bollnäs. "Bollnäs' Mata 
Hari'' är en perfekt spion just för att hon är vanlig, för en kontra
spion bör knappast se ut som på bio. "Den ni först sorterar bort - den 
är det." I SE:s beskrivning återkommer pusselmetaforiken, liksom 
färgmetaforiken. Grått plus grått blir en illröd varningssignal om fara: 

Men ni ska inte tro att det här har varit så märkvärdigt. Så sa servitri
sen. När man läser om det i tidningen kan man bara inte få i sitt huvud 
att ens beskedliga lilla skuggning av musikanten skulle kunna ge anled
ning till sådana skriverier. Var snäll och låt bli att måla ut mej som nån 
sorts hjältinna. Visst har det varit nervöst men bara därför att det har 
känts så ovant och konstigt att gå och smyga på en människa. Jag sökte 
inte hans umgänge på något sätt, jag talade inte mer med honom än 
någon annan här, jag bara såg och rapporterade. Och mina rapporter 
var inte det minsta märkvärdiga, det kan jag bedyra. 

Men är det inte så det ska gå till? Vardagsmänniskor kommer med 
vardagspusselbitar och så lägger polisen pussel och de grå bitarna fogas 
samman till en bild som är en illröd alarmsignal. Servitrisen får aldrig 
veta om det var hennes bit som fulländade bilden. Om det var hennes 
vaksamma öga som räddade liv och egendom. 

- En passar inte för sånt. Nej, hon passade inte alls. Och därför pas
sade hon bäst.534 
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Veckopressens spionberättelser handlar på liknande sätt ofta om 
människor som utan egen förskyllan kan ha hamnat i det storpoli
tiska dramats virvlande epicentrum, offer som Carin Lisshagen-Jons
son eller vardagshjältar som Bollnäs Mata Hari. Och påfallande ofta 
är det i veckopressen - och inte bara i familjemagasinen - just kvin
nor som står i centrum för dessa nakna historier ur verkligheten. De 
roller det handlar om är nästan alltid moderns, hustruns eller fäst
möns, tre kategorier som inbjuder till närhet och läsaridentifikation. 
Ett typiskt exempel är ALLT:s artikel "Min man var hemlig agent", 
som publiceras 1955.535 

Eller som nämnda "Bollnäs Mata Hari". För inte ens Vardags
hjältinnan är i första hand yrkeskvinna. För henne står tveklöst 
familjen och barnen i centrum och hennes klädsamma blygsamhet är 
fast förankrad i det svenska folkhemmet. I artikeln står det att läsa, 
att hon i förstone faktiskt tog arbetet som servitris enbart för att ge 
sina barn finast tänkbara utbildning. En dotter lämnar snart högsko
lan skuldfri tack vare moderns arbete för spionpolisen. Den för bar
nen arbetande modern passar utmärkt som representant för det goda 
kollektivet, folkhemsgemenskapens samverkan mot brott. I SE:s arti
kel framträder denna svensksinnade figur, Detektiven Allmänheten, 
i aktion. Och "[s]å skall en verklighetens kontraspion se ut", konsta
terar artikelförfattaren i SE. "Så vanlig, så tryggt förankrad i en lugn 
svensk miljö."536 I slutändan blir servitrisen avsevärt mycket mer det 
trygga, grå "Bollnäs" än den exotiska individualisten "Mata Hari". 

Om man fokuserar dekoren bakom 50-talets spionproblematik, 
bakom samhällets yttersta antagonist och behovet av syndabekän
nelse, upptäcker man ganska snart att den till stor del saknar referen
ser till och berättelser om Hilding Andersson medan den är spräng
fylld av historier kring fallet Enbom. I förra kapitlet belystes hur 
berättelsen om Enboms farlighet som spion blev en stark berättelse 
som utmanövrerade svagare alternativ i det tidiga 50-talets Sverige 
och jag hävdade att detta hade att göra med hans ivriga syndabekän
nelse, något som borgade för berättelsens goda avslut. Följande tre 
berättelser har alla anknytning till Enbomhärvan och här framträder 
spiondramats biroller. De två senare handlar om kvinnor som i båda 
fallen gestaltar offerproblematiken, nämligen fästmön Lilian Ceder 
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och modern Hulda Maria Enbom. I den första är berättaren emel
lertid en man vars skildring snarare anknyter till det långa 50-talets 
spiondramas viktigaste protagonist, Detektiven Allmänheten. Stu
denten vid Stockholms högskola, Jan Lodin, blev i mångt och mycket 
just personifieringen av Detektiven Allmänheten på grund av sin 
roll i avslöjandet av Fritjof Enbom. I tidningen Vecko-journalen fick 
Lodin möjlighet att berätta sin egen version av hur den enbomska 
spionligan avslöjades, men framför allt ge sin bild av Spionen själv. 
Man kan alltså säga att Lodin intar både en huvudrolls- och en 
birollsposition i mediernas Enbom-drama. I just detta sammanhang, 
i tidningen Vecko-journalen, är det företrädesvis det senare, eftersom 
historien här är berättad utifrån hans egenskap av Spionens vän. 

Spionen var min vän 

Jag skulle aldrig ha talat med någon om min vän Frithof [sic!] Enbom, 
om denna natt blivit slutstationen på biktens och självrannsakans väg. 
Då skulle Frithiof och jag ha suttit här vid köksbordet och på tu man 
hand löst världens gåtor. Men redan några timmar in på nästa dag hade 
nya kort lagts på bordet, och ett nytt spel börjat där min roll skulle bli 
avslöjarens, ett spel som kanske för alltid skulle stävja bondpojkens 
drömmar om frihet och eld. 537 

Studenten vid Stockholms högskola Jan Lodin och hans fru Inger 
hade under en tid haft en inneboende vid namn Fritjof Enbom, som 
under samma tidsperiod var anställd vid AB Separator på Fleming
gatan. Lodin ger i sin artikel två minnesbilder av Fritjof Enbom - en 
föreställande den fantasifulle och frihetsälskande, men oförstådde 
och ensamme grabben från den norrländska ödemarksbyn, och en 
föreställande den entusiastiske ungkommunisten med sin hett glö
dande idealitet. De två sidorna framställer Fritjof Enboms person
lighetsklyvning, hans tudelade jag. Något har gått sönder inom 
honom, och detta något är själva spioneriet, en verksamhet och en 
tillvaro som fått "hans latenta scizoida [sic!] drag att framträda" . 

Frithiof har helt enkelt till slut inte kunnat skilja sina jag från varandra, 
hans förföljelsemani kommer till uttryck i julfridsnattens ångest och 
rop om att "alla förföljer mig, alla hatar mig." Lägg därtill försvarsatti-
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tyden och rädslan för att blotta sig, en attityd som kunde leda till att 
alldagliga frågor höggs av med ett "det har du inte med att göra''. Tag 
slutligen motiven för hans illegala verksamhet, som grumlades alltmer 
av kontraster mellan sken och verklighet, ide och hänsynslös maktpo
litik. 538 

Allt detta ger något av "det kvinnligt veka, nästan barnsliga på botten 
av Fritjofs väsen". "Flickor som tyckte om honom brukade säga: -
Vet du, man känner för Fritjof som för en pojke som man måste ta 
hand om", skriver Lodin.539 

Vänskapen mellan Jan Lodin och Fritjof Enbom träder tydligt 
fram i artikeln. De animerade diskussionerna kring tebordet som 
kretsade kring litteraturhistoria, psykoanalytiska teorier och roman
författande förde dem samman liksom den improviserade teaterstu
dion på matrumsgolvet, där djärva teorier om "'det avdramatiserade' 
dramat" lanserades. "U]ag vill gärna tro", skriver Lodin, "vad han 
sade mig en kväll då han hade det svårt, nämligen att jag kommit 
honom mycket nära, kanske närmare än någon annan."540 Det är 
också just detta som anger den smärtfyllda ton som präglar artikeln 
"Spionen var min vän" i Vecko-journalen. Angiveri som moraliskt 
dilemma är temat för artikeln, som tar formen av ett välformulerat 
och uttrycksfullt försvarstal, bekännelse och förklaring kretsande 
kring det kostsamma ansvar och den påföljande ensamhet som är 
Detektiven Allmänhetens tunga börda i livet. "Min roll skulle bli 
avslöjarens", skriver Lodin i sin egen berättelse i Vecko-journalen, 
men det framgår tydligt att denna ärofulla roll uppenbarligen inte är 
någon angenäm roll för honom att spela. Genom sitt moraliska age
rande har han inte bara förlorat en vän, utan faktiskt också fått sitt 
eget liv förstört. 

Lodin är alltså en vardagshjälte, men också ett offer och den obe
vekliga offerberättelsen är i sammanhanget särskilt stark. Det finns 
nämligen också just en tragisk efterhistoria om Enbomhärvans repre
sentant för Detektiven Allmänheten och den kan man finna i kvälls
tidningen Aftonbladet i början av 1953. "Fattigdom, förföljelse och 
förstörda nerver blev fil. stud. Jan Lodins lott sedan han förra jul
helgen avslöjade Fritjof Enbom och hans stora spionliga'', konstate
rar tidningen vid detta tillfälle. Lodin har fått stryk på öppen gata av 
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Jag · var kär i Fritiof Enbom 
»Det är sant att jag anade att mannen jag höll av var inne på en. 

väg som kunde vara farlig, men jag vill se den kvinna som mitt 

uppe i en förälskelse springer å.mtd och förråder sin bäste väq,» 

Av LILJAN CEDEl't 

24. Romantik blomstrar i spioneriets skugga . Ur ÅR 1952. 
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hämndlystna kommunister och anonyma hotelser per brev och tele
fon resulterade till slut i att paret Lodin helt sonika fick flytta från 
sin bostad. Hans fru hade förlorat sitt jobb och själv hade han fatt sitt 
statsgaranterade studielån nedskuret till hälften eftersom han fatt lov 
att ägna större delen av vårterminen 1952 åt att hjälpa till med den 
nya spionaffären.541 Dylika plågsamma uppoffringar är alltså också 
Detektiven Allmänhetens lott. Arbetet är på intet sätt glamoröst och 
i många delar otacksamt, men någon måste göra det. 

Jag var kär i Fritjof Enbom 
"Spionbruden'', "röda rosen", "provokatör", "polisagent", "ligamedlem 
... " Invektiverna filmrade [sic!] för mina ögon när jag i soluppgången 
lade ifrån mig det sista bladet av den digra tidningsbunt där min roll i 
Enbomsaffären avhandlats, och som jag inte haft tillfälle att ta del av 
medan jag satt häktad. [ ... ] Det har talats med stora bokstäver om min 
"spionverksamhet", och då inskränker sig den ändå till att jag tagit 
emot ett förtroende av en man, som jag vid den tidpunkten var djupt 
fäst vid, och behållit det lite för länge. Men för det första anade jag ald
rig vad det egentligen var fråga om. För det andra skulle jag vilja se den 
kvinna som mitt uppe i en förälskelse springer åstad och förråder eller 
misstänkliggör sin bäste vän med risk att han blir skandaliserad och 
kanske inburad.542 

Lilian Ceder var, som tidigare nämnts, den kvinna som stod åtalad i 
samband med Enbomaffären. Hon var den första att häktas efter 
Enbom själv, den första efter huvudpersonen vars namn sipprade ut 
i pressen. 1952 var Ceder en 28-årig journalist som, enligt uppgifter 
i dagspressen, tidigare hade arbetat som modekåsös i Norrskens.flam
man och som nöjesrecensent i Ny Dag.543 Hon dömdes sedermera 
till åtta månaders straffarbete för medhjälp till grovt spioneri. 

Lilian Ceders egen berättelse publiceras i familjetidningen Aret 
Runt under senare delen av sommaren 1952. På den helsidesbild som 
medföljer artikeln framträder hon ensam i närbild. Huvudet är lätt 
på sned, blicken fast och förtroendeingivande. Glasögonen, håll
ningen och blicken skänker bilden en intellektuell atmosfär. Positio
nen är lite lätt framåtlutad. Detta tycks vara en kvinna som har något 
fascinerande att berätta, men som också söker sympati. Den intel-
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lektuella, självrannsakande framtoningen understryker också Per 
Meurling då han i sin bok Spionage och sabotage i Sverige kommente
rar en bild av en gående Lilian Ceder med orden att hennes ansikte 
"präglas av den moralism, som kännetecknar henne".544 

"Man undrar väl", skriver Ceder i artikeln, "hur en liten lands
ortsflicka som jag, uppfostrad i borgerlig miljö som dotter till en 
folkskollärare kunnat bli intrasslad i allt detta elände och hur jag 
kom att bli kommunist."545 I hennes egen tolkning och förklaring 
till detta tonas emellertid den politiska åskådningen ned till förmån 
för känslostämningar. Hon beskriver sig själv i termer av radikal socia
list och frågar sig om hon egentligen någonsin varit en helhjärtad 
kommunist. Historien handlar inte om storpolitik utan istället om 
känslor och kärlek - ja, i det närmaste om passion. 

Enligt Lilian Ceder träffades hon och Fritjof Enbom för första 
gången på en partikongress i Luleå 1948. Partimötet beskriver hon 
som det romantiska mötet mellan två människor som var ämnade 
för varandra. "Det låter banalt, men i detsamma jag växlade några 
hälsningsord med honom kände jag att han skulle bli mitt öde. Han 
talade senare om för mig att han fått samma känsla." 

I likhet med Jan Lodin för Ceder i sin berättelse fram det känsligt 
ömtåliga draget hos Fritjof Enbom, det som uppenbarligen fick 
kvinnor att vilja ta hand om honom. Ceder säger sig ha svårt att säga 
vad exakt det var hos Enbom som fängslade henne mest, men kanske 
var det just att "[d]et fanns något vekt och nästan kvinnligt i hans 
väsen, något som vädjade till min moderlighet. Han var ensam som 
jag och livet hade farit hårdhänt fram med honom. Han var otroligt 
opraktisk i ekonomiska ting, alldeles raka motsatsen till vad jag är. Vi 
kompletterade varandra både fysiskt och psykiskt."546 

Den andra birollen i Enbomdramat, fallet Lilian Ceder, blir i Aret 
Runt ett högst sedelärande tillskott till det tidiga 50-talets spion
drama. Det veka inom Spionen hade förvisso påkallat den kvinnliga 
omsorgen, ett drag som visserligen är av godo, men som onekligen 
har en tendens att gå vilse i godtrogenhetens och i detta fall även 
romantikens virrvarr. I slutändan varnar historien för faran att tappa 
huvudet. Också Lilian Ceder har synder att bekänna, vilket framhävs 
rent visuellt med framåtlutad uppriktighet. Denna syndabekännelse 
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är förvisso av en helt annan karaktär än Enboms egen. Med Ceders 
lågmälda kvinnlighet följer förvirring, tanklöshet, romantik, godtro
genhet och inte minst osjälvisk omsorg om det skadade barnet. 547 

Spionmor biktar sig 
Uppläsarens röst träffade henne som ett dråpslag. Spionaffär ... detta 
var ju hemskt i och för sig och så kom namnet ... hennes egen sons 
namn ... och i detta sammanhang ... militära hemligheter, omsorgsfullt 
bevarade hemligheter, ett helt folks både dyraste och mest vitala hem
ligheter ... vad det innebar fattade hon mer än väl. Hon hade inte för 
inte i större delen av sitt liv bott inom Bodens fästningsskyddsområde 
... hört kanonerna mullra .. . sett soldaterna marschera förbi ... vänt 
blicken mot framvinande flygeskadrar uppe mot skyn. Hon hade sett 
krigsfolkets lek ... en lek mot en allvarlig bakgrund. Alla dessa rust
ningar, allt detta som kostat oss så mycket pengar och tyngt oss med så 
dryga skatter ... hela vårt folks tribut för sin frihet och självständighet 
... allt detta utlämnat ... förrått .. . och av unga män av hennes eget kött 
och blod ... 548 

En tredje birollsinnehavare träder fram ur Enbomhärvans fondvägg, 
och även detta ansikte präglas av en djup moralism. Denna gång är 
artikeln förvisso skriven av en reporter och inte av huvudpersonen 
själv. "Spionmor biktar sig" annonserar SE med stora bokstäver på 
framsidan under sommaren 1952. Inne i tidningen finns fler bilder 
på en liten grånad gumma, Hulda Maria Enbom, sittande på en trä
pall. En helsidesbild på fru Enbom talar sitt tydliga språk. Hon är en 
mycket enkel kvinna med slitet förkläde och tjocka yllesockar, väl 
förankrad i den norrländska myllan. Änkefru Hulda Maria Enbom 
har själv aldrig varit politiskt lagd, aldrig välvt några samhällsomstör
tande planer och hon hade föga aning om att sådana smiddes i hen
nes närhet. Nu sitter två av hennes söner, Fritjof och Martin, i fäng
else i den kungliga huvudstaden och det är ju naturligtvis så det bör 
vara. En gång var de emellertid hennes små pojkar, "av hennes eget 
kött och blod" och hon älskar dem fortfarande trots allt. På en mind
re bild håller änkefru Enbom sorgset upp en julklapp från sonen 
Martin, två inramade collage av ransoneringskort och så kallade 
kotior, ett slags sedel med valören en krona som utgavs under och 
efter första världskriget. "Den sortens hemslöjd var vida ofarligare 
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tna hemslöjd .-r riÅ .W-lipre in Mt· ..-.elarbeb, haft sysalNe med p4 Meek.-at htmllla nppdraa. 

Dl!i'I ltÖnl'r ,yiml11t me<I äOrti vuxna. 
H•mma hade di, Ju alltkl varit si 
mllla oeh vänllg:i ot:h id goda 
i;öner, men (lJlrltrin oc-.h hit mAme 
ligga. o.llndllgt myc.ket. erMllan. 

Hulda M.nrta Enbom :Jr t1j11tt10 
fyllda. 1 hela 11juttm1 tl" h1u· hon 
vurlt lh1ka. Ni.- hennt-5 nJ..1;n, ba.n
arbetaren. avled ,·ar 1''1.illol Inte 
inr.r lin .1 5 oeb Martin t>;ira t3 lr. 
Pe1. klll>ll«' av en viktig_ fas t de-
ra11 Uv . ,. dN. klipp~ av 11jlilva dl'
raa 1ien10nllghetadan1ng att fadern 
g:[ck hon. J>tm Jy(.)kllga ,~riw)nlig• 
hMldaningen l hignet av en . god 
tar OCh l..'J\ g•od mor blev dem iihl· 
rtg rörunnat, inte FtiUot och lm.t' 
Mnrtin. Dt-t. · fatr;K!u aldrig mat I 
hu!ff-t, oeb bamn, gtct;: rena och 
imygga hern1fr4o. men df' 11t.bte 
fOrstl1 tldl«t ut . och böt'Ja bidra 
llll fnm.lljeru: för.ör jning. Men 
Vilt'5l AV allt var att t1t> aldrta- flek 
gli I t adl!rrnt polltlika skola. De.-n 
hadt varit JitAt Jugnn.-e, lite mlnd. 
re Vlldsbetona(l, Ule 1nerr. lagre
s1wllte.nmde, lco~ sagt. aant dcm10-

krat.lak - ty pap~ 'Enbom V81' 
ink kommu.ni11t! 

Jl'ru Enbom lr altt}l.nt dyat.er 
tlll 11Jnm!•• .!iveo om han anatrllnger 
'-1$" l'tt visa .. _11 1• aom möjll,!t av 
vad oom tik 1d,g i br.nnti1 ln1't. Hon 
kan Ingenting •liga, Ingenting gö
r•, bara -.6inl.a p6 riu:egtngerui N.. ... 
aullat. Hon hlff fin t'~TI blid för-
\lln11n11viin klar oeh l!'f\cr ~n djup 
~k ger hon den enkf'clt och rlltl 
ftiun: 

- Jag vm Inte lörsv11n vad dl? 
blir gjort. Slu 1t.nff Jl.ka.H de ha, 
hld.e f'IUOf och Martin. M1:n lk~ 
ä r vi! 1ncd en mol'II 110lktara· ritt 

"MAN MASTE TÄNl<A SVENSHT ... !" 
o:-r.~~- ~:n;~;:lllp~c:.1:i~: 
,gamla :mor 1 1· dt-t ityncl om. In\e d. Vlt"t' hennrrl Uku hilmrn.aml~ 110m 
att hon Udlff ~agon 11M, ln'W' id df"m» · o«llrnlnprl 
au 11A&on t.aho• Jlla" orn he.nnt1 cllitr Hur l..l!innL'l' hon 1~t ~cntligenf 
till henne. Nej. hennt'f omgivning Ja. hur •It.all nftgon annan leva!UW 
lii1nnar ht-•tme '10.raim 1 fnid, och varelffo k unna dlb s ig in I hur 
vad skullll' del ockd tj.llna tlll att en tnor klinner ~U Bara ien Alle
ligga •len pol bi'l-roa! Jnien kan · kars laWg mor ... 

f:!~ /:u"'; !ij~p~~::i.~n~:\1:~Tfll~ Hon Att v id ra1tton. Hon rnldt-
lt1te'. I h jirtll l ab. henne. blida aö- n,via llYlllULat tlh;kcn, Hon hade 11~ 
ner, • . goda eön1..-r ... kunnat hand- tit granunotnnmu«iken fyll;i det 
la Nm de gjort. lo~on kan lcilnna Ulla hem.irwt ,ne.t villj_ud. Hu Ntt 
rh!t vll~ in en mor. JIOn och "fintade pi TT-nyhetttna_ 

AnJr.:cfru .Rulda Marta Enhom - ,En ny '1.0r splom1Wir har a-... 
välvn- Inga samhll l.o'ff»il.ÖrblO(~ · 11J6ja1.A • · • 
jilanu. F.niwmh,p,teri lir henoet11 öde. UpplllQ~II• rön lJ"lffade h,nne 
1':vstnaden llr he1met1 e nd.u vin. IKl"llt t,u drfipa~. Splonafflr ... 

• Gud lumnt'II rtKta tröllt. detta ,·u· ju hemi;kt i och rtk •la: 
OC?b d kom uamnl!t. _. henntil. ~en 

tfonrwtl rlir lrt l r Inte ~or: .En IIOn» namn . , . och t (h!tt.a .am-
lftnl orangt-mll«d ,cluga mt!(l vita n~nhang ..• mlllllin hemugh.-htr, 
knu u1r ... ett rymligt k!lok och en om10rgdullt bevaradt- llf'lnllg.hf'-
liten," lite n kammare . - hyn. .. t<> r, ortt helt folb bl.lie dyi·uw och 
Vlgt'n till ot'.b fnJ.n kyrkan . . ra- m"'1. ,·! lala hemlighett!r ... v.id (k,t 
dlon ,:>eh orutJdnlngm... Htnrl Innebar Cattnde- hun mer :tn vit 
rnt.r Ar d~ Inte. V.i.d dl!nna vArl- Hon hade inte Hit lnW I "1.iln-e 
ill'lu miikUga klm1:irar oru bt~r delen av ,cltt Uv hott Inom &odena 
henne «,p ell11r inlri · .. KONO? rnrtnlngll lk):ckl90fflrldc • . , hiirt 
Dd lir nlllför llngt httmifr-1111 kanoMm.it munn1 .. , ~tt 1JOldat~r- · 
Buddbyrr. J Ot1ef Stalin elk?r Tru- ua l'lHll"~._,a t~rbt .. , vint litlc-
mnn? N~, Tn1man vore kanake att kcn mot framvinamle tlygeikadrai' 
fö1•oora , , UptM! mot llkyn. Hon badll IUl'~t 

Ron h a1· inget gjurt. lngt-t ont krlgefoJ~eUI lek . .. en lek mot e n 
I va.rje tall . Hon .lk•II hrte lll'la. allv11rlls hak4Cf,.1nd. Ana tlei!A niirt-
Han hor ockd »1u1•11tt. , det ör ni.n_gar, a llt detta at1r.o knatat C6I l'1 
hon glad för. Jngen I b):n k.tittu· ll"Q'Cket pengar QC.h tyngt Olt5 mt.od 
Jllpord etter den lilla runda, vit, d. dry.Ka 1kaUer ... hllla virt fo l\11-
htirlga gumman ml'd de sorgrno- tMhUt för uln frlttd och 1Jllv11utn-
dlp. mf'n kloka ögon. Vi11$1. ir dt!t rilJhct .• , a llt dt'tta uUl mnat, . . 
tlon 90nl !ött blde Frltlot och Mar- Hln"'.!lu . . . ocb av unga min av 
lin Enbom tlll uv,n. Ml"IJ M.'dlln hf'.nne,. eget kOtt och blod ' •• 
när hn.r dt.'1. bUTlt ~lt brott att fl Radion furtlsat.te dag för datt att 
barn, titt ha tvt &&n .. rt 'Dffu 11lr- ol~nnhlrtlg1 lägga det ena n.un
nlng■r tll'I! J ll, än udiln _. , de 1\(,1. Ull 1lel undra. • .. • n hel liga,. 

och tv1\ I llga.n var htinnc1 IIQuer. 
Tlir11ma. tri.Uar ne-r för hc-nnn 
kJnd, först sak.ta men snart I en 
lltrld flod oe!b till tllt. .-~aka.r den 
lilla ii,imman av hliftlg, konvul~l• 
Villk gri,L HDn grliter NOlTl vJlle 
hon a ldl1g upphlira. Men .. , j)lMi.
llgt ~r hon 1:.ä e n ~R klarare 
pi\ aUdng aom Ukl!IOm .Wrtat 4'ver 
henne .• , 11Jltlng h.l r j~, kammil 
eo:11n en bUxt fri.n k lar htmmt.t 
Hon torkar vallllnl hort tårfloden 
n ied yttcNt.a !örklldesantbbt'o och 
tar •Ig N.n:'111111,n. Ne-j, lnt.? grll,~t 
~ vn:r ju lnte en mora U.rar 
öve,1· nA.go11 of.,rJilitt ..a-in tlllfogatA 
h L>nne• IIÖncr. ()(<b är de ofölTl.tln 
ien mo"" &ön.er tltlrog:at andra., ja, 
-rent all' • itt lund, vlrd11 en mor11-
tllrar1 A,to, en mor har alllld ritt 
till sln3 U.rm·. 'Mi:n !ni Enbom for
mulnar u mOdigt liksom tvekl-.ndc 
Inför ids •JiUv bilkgrund~!n tl/1 11n 
olye~a; 

- Uti tir de ju ingenUng unnat 
in 11lmp(a fön11.dare , mllUI Wner! 

Hon ll"iar och \Nr I ldtt ·ml.nne 
efter n!gun en.111.ak·11 "'11U1od I df't 
fi.\tp:n.gha, nlgot !J1"J13, nllgQ"n t'e< 
µlik Cl-In 11\11.a IIÖnt•r ,om iäullt> ha 
kunrni.t viM att de skulle van fän1-
rt> I n alla lllldra ..Omir •.. att ~ 
~k:ull1i hu h.'Tfl större anlag för 
hrotullngetu bl.ina lin ;uidra. Mit-o 
tll!'j, J1on flnne:t" ln,entlns., , abi,o, 
lut lnl{\."'tlllng. 

Oe v•r .om alla andra barn, f"r\
tlof oeh Martin. ' . och dt>t gick 
bra fö r llem i llkman . , . ute I l\ve-t 
uek..tr,, d vlU hon visat.- .•. vWW 
Je, ju iner hun ninnt.aka1k! ldg--.jntv 
m.lllr;te hon t111&tl att hon epntllg1m 
Inte viNtf' 11,lgontlng om va? hcn-

25. En spionmors bittra tårar i SE 1952. 

j1&A' b.nppa1 att straffet Uu11U b li di 
11.ntlligi eom 1nöjllgL lngt!n k.ln
ner vil innJ.>-nil idna barn biUre In 
en mor, och dt-11a 1kulhe tnln u bA
da pojk:IT 11 tdt1g gö-ra om ! Jag vet 
att de l<;an bil bra. mlrml1kor ipn. 

Jit. titn1lru<1one ·•dt>n lllle,, Var, 
tln. har -vi! fru Enbom en cb.l&na 
att riågo\ d. nilr •n.urt f~ ltetw 
som c-n f ri, ung man. Han var tyd, 
ngc-n Inte llk :a d jupl t!"IIP,lf'l'.1111 1 
dllt lwmfrnmilitl•ka undennlnc-
r:lnga.ar~tet »om Fritiof. IA!n l id· 
.ni o1v aönema vn.r 11nanire vad trum 
menar ml!d c-n ranutlker, 

S1uv har Ju fru Ehbom ■ ldrlK 
9\vi.l Hlg poltUken I v«ld, och vud 
&Om lin kan l igga, ht.>l\l}('tl !lÖIIC:"t 
Ull !Ul., aldrig 11kulle ~ med ett 
ord J111, föniOkt plvi!rka. Jie-nne e-llt!r 
ligga lllg l Yilkt!"t Jmrti hDn 1-kink• 
te aln röat nir dt! l var a llmlltm• 
v11:1. 1kt var ma.m1na1 cn11ak - pli 
de-n punkten bedrev" lnQ'f'll l!Onl 
J1t-l1t kampanj. Och Inte pl andra 
viignr helk>r tl-ar hon fallit för h~k
tunl'rn.a crmi i:i~r. Det lir kaMkc
dflrlör hon kan k si fÖYVIIIIHIII• 
vllM. klan,y11t pl'I li:lnl?l"'JIU brt:tt: 
Mim fA r verka för I-in pollti■k:l 
uv, man fllr f<irf!lktn. den I val
Udl!'r och överallt annarM- I diet 
offc-ntllgu llvt1:, men 1lt>gc-~ 5r 
långt - oct1 fllll 'llgl - dlirifnln 
och un lalll'Mörrådurl . 

Fru Enbom fonnar 11jiilv ;iJut, · 
v1gnetlun Ull en stlllum och fflr
~ynt mnn,:,log a v en mor som fill'
mlr lala m~I biheh!IJlen fattnln!I' 
diir a ndra 11lrnlle h.l Yarit djupt för
krosttade, ocl1 .I.lon gör ,dfl t. o. m. 
vida bättre lin nlgon kunnat ana 
nlr hon faatalll' : 

- M,u, miste ju tndA tlnka 
IIY~nd;:t! 
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än det pusselarbete han sysslade med på Moskvas hemliga uppdrag", 
lyder bildtexten. 

Hulda Maria Enbom har blivit ett offer för storpolitiska omstän
digheter hon inte kunde rå på och nu sitter hon och rannsakar sitt 
minne, undrar hur det kunde gå så tokigt med hennes söner. Inte 
gjorde hon väl själv något fel i uppfostrandet av dem? "Hon letar och 
letar i sitt minne efter någon enstaka episod i det förgångna, något 
drag, någon replik från sina söner som skulle ha kunnat visa att de 
skulle vara sämre än alla andra söner", men "nej, hon finner ingen
ting ... absolut ingenting", skriver SE. 549 Tidningen har emellertid 
sin egen teori, där sönernas landsförräderi kopplas till sorgen efter en 
fader, vars politiska skola varit "lite lugnare, lite mindre våldsbeto
nad, lite mera lagrespekterande, kort sagt sant demokratisk". Ban
arbetare pappa Enbom hade sannerligen inte varit kommunist, men 
tragiskt nog dog denne i förtid. Hade hennes man varit i livet, kan
ske inte allt hade gått så fel med hennes söner. Nu fick hon ju slita 
under deras uppväxt och kanske är det förklaringen till allt lidande 
idag. 

Den tragiska historien om änkefru Enbom är en stark berättelse 
som slår an i den utdragna Enbomprocessen. Vi finner flera referen
ser till henne också i den övriga veckopressen och i dagspressen. I sin 
artikel "Spelet om Sverige" funderar exempelvis Aret Runts Torsten 
Folin över vad Enboms gamla mor måtte tänka där hon sitter uppe i 
Norrland.550 Hur kunde han bli sådan, hennes pojke? Och i Svenska 
Dagbladets intervju med kyrkoherden i Överluleå församling kon
stateras det att 

Enboms hem i Åträsk i Överluleå församling var det bästa tänkbara. 
Föräldrarna var mycket snälla, och den bästa sammanhållning rådde 
mellan dem och barnen. [ ... ] Modern har strävat redligt för att hålla 
ihop hemmet och efter bästa förmåga sökt fostra sina barn till heder
liga samhällsmedborgare. För henne är än i dag landsförräderi det grövs
ta av alla brott. Nu sitter den gamla ensam i en liten stuga i Buddbyn. 
Hon är en stilig typ, säger kyrkoherden, och bär sitt tunga öde, men 
hon fattar inte utvecklingen av ett strävsamt liv, som rymt så många 
sorger. Två av sönerna är anklagade för landsförrädisk verksamhet, och 
en son är sedan flera år internerad som sinnessjuk. Hon har också en 
duktig dotter, som är gift och har flera barn. Det är hennes tillflykt.551 
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I SE:s artikel om spionmodern är berättelsen om den rättrådiga, men 
ensamma modern med det tunga oket central. Det är en hård till
varo hon lever, änkefru Enbom. "Ensamheten är hennes öde", skri
ver tidningen. "Tystnaden är hennes enda vän. Gud hennes enda 
tröst" . Tårar trillar ner för hennes kind, "först sakta men snart i en 
strid flod och till sist skakar den lilla gumman av häftig, konvulsi
visk gråt. Hon gråter som ville hon aldrig upphöra."552 Men en mor 
har förvisso under alla omständigheter rätt till sina tårar, konstaterar 
SE:s reporter. Änkefru Enbom är länken mellan det obegripliga brot
tet och försoningen. Hon är det verkliga offret, men hennes moral 
är intakt. Som slutkläm till artikeln kommer också svensksinnet och 
trofastheten fram, lågmält men bergfast. 

Fru Enbom formar själv slutvignetten till en stillsam och försynt 
monolog av en mor som förmår tala med bibehållen fattning där andra 
skulle ha varit djupt förkrossade, och hon gör det t.o.m . vida bättre än 
någon kunnat ana när hon fastslår: 
- Man måste ju ändå tänka svenskt! 553 

Spiondramats dekor och veckopressens 
kalla krig 

I jakten på spiondramats omgivningar och dekor har jag i detta 
kapitel riktat blicken i första hand mot veckopressens kalla krig. Det 
är ett krig som skiljer sig delvis från dagspressens och civilförsvars
upplysningens, men där flera tankestrukturer ändå går igen, som ex
empelvis historiesyn och metaforik. Veckopressen är ett brett medium 
som rymmer många genrer, infallsvinklar och perspektiv, men ett 
särskilt drag i dess många olika spionberättelser är att Spionen själv 
ofta får stå tillbaka till förmån för just bakgrunden, för porträtt av 
birollerna och vardagliga stämningar runt omkring. Ett tydligt ex
empel på detta omvända strålkastarljus är den målande berättelsen 
om "den förbjudna staden" som fick inleda detta kapitel. Aret Runts 
reportage om stämningarna i Boden handlar om just atmosfär, 
meningsskapande berättelser om vardagslivet i skuggan av kalla kri
get. Och det är just i första hand i veckopressen man, menar jag, kan 
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finna "det kolorerade kalla kriget", spiondramats dekor och biroller 
under det långa 50-talet. Inte minst rent visuellt i de många och stora 
bilderna skänks det kalla kriget här en fond och en förståelseram. 

Veckopressens berättelser förser den vardagliga lunken med spän
ning och fantasi, men de ger också näring åt fantasivärlden genom 
anknytningar till vardagslivet - allt i ett ömsesidigt spel av kulturell 
meningsproduktion. Genom sitt nära tilltal förmedlar veckotid
ningen ibland ångest och oro, men ännu oftare optimism, förtröstan 
och en känsla av att ha kommit ut på rätt sida i kampen mellan gott 
och ont. Här har jag lyft fram några linjer som kan urskiljas i vecko
pressens spionberättande - historielektionen och hanterandet av krigs
hotet, samtidskänslans metaforik, rekvisita for spionjakten och spion
dramats biroller och vittnesbörd. Ibland, men långt ifrån alltid, följer 
dessa linjer den uppdelning i fyra veckotidningskategorier jag ur
skiljde i kapitlets början - nyhetsmagasinet, bildtidningen, pojkma
gasinet och familjetidningen. 

I historieberättandet skiljer sig den mörka krigs- och fallberättel
sen mot en ljus gemenskaps- och uppgångsberättelse. Båda kan 
kopplas till de två övergripande teman om krigshot och fredlig idyllisk 
samverkan som urskildes i bokens inledning. Historielektionerna på 
veckotidningssidan visar på samma sätt myntets två sidor; de existe
rar vid sidan av och beroende av varandra. Man kan också särskilt 
notera de många referenserna och parallellerna till krigsårens spion
härvor, vilka kan tolkas som en upplevd kontinuitet mellan varmt 
och kallt krig, mellan då och nu. I nyhetsmagasin som ALLT och i 
bildtidningen SE är i synnerhet andra världskrigets spionhärvor vik
tiga i syfte att beskriva och skapa förståelse för samtiden, för att 
iscensätta 50-talets spiondrama. 

En textgenres metaforik kan säga mycket om samtidens föreställ
ningsvärld. Veckopressens metaforik har jag här kallat "sam tidskäns
lans metaforik'', och precis som i "upplysningens metaforik'', som togs 
upp i kapitlet om civilförsvarsupplysningen, ser man hur sjukdoms
och smittometaforiken tydligt går igen i veckotidningsmaterialet i 
likhet med de vanliga övergripande metaforerna Den Femte Kolon
nen och det plötsliga Uppvaknandet. Vid sidan om denna metaforik 
finns också storm och oväder, samt spel, pussel och maskerad. 
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Förutom själva metaforiken, kan man också ta upp spiondramats 
rekvisita och aspekter på spionjakten så som den framställs i vecko
pressen. Jag har valt att läsa in dessa i ett speciellt sammanhang, 
nämligen "mästerdetektivens årtionde" och vurmen för kriminal
och detektivberättelser under SO-talet. I detta sammanhang finner 
vi högst konkreta ting som en spionjägare eller kall krigare behöver 
utrustas med - spionkamera, avlyssningsapparat, ljudlös pistol och 
mycket annat. Också det långa SO-talets spiondrama går att leva; det 
går att sälja och konsumera. 

Avslutningsvis kan man i veckopressen framför allt identifiera 
många olika berättelser om spioneridramats karaktärer och typer. 
Men snarare än att porträttera och gestalta storspionerna, vilket görs 
i dagstidningarnas nyhetsrapportering, så handlar det i denna spion
dramats bakgrund i betydligt högre grad om att plocka fram männi
skorna runt omkring, dessa vardagens hjältar eller offer som ständigt 
återskapar och stödjer sam tidskänslan. De kan ha en specifik relation 
till Spionen, som när Lilian Ceder i Aret Runt berättar om sin hopp
löst blinda förälskelse i den karismatiske Fritjof Enbom, eller när 
vännen Jan Lodin i Vecko-journalen beskriver den schizofrena karak
tären Enbom och sin egen roll i det stora Avslöjandet. Bland män
niskorna runt omkring finner vi dessutom änkefru Karlsson, som 
trodde att ryssarna hade intagit Svartbjörnsbyn. Här finns också 
konstnären Sandberg, som blev tagen av spionpolisen när han satt 
och målade en potatisåker, och "Bollnäs' Mata Hari", den enkla ser
vitrisen som hjälpte spionpolisen att tvinna upp en spionhärva, men 
som vädjade till allmänheten att trots allt inte se henne som en hjäl
tinna eftersom hon bara gjorde vad som förväntades av henne. Boll
näs-servitrisen tog sitt ansvar som en företrädare för den svenska 
Detektiven Allmänheten i det kalla krigets allra kyligaste decennium 
och för detta hade hon sin givna plats i veckopressens kalla krig. 

Det är emellertid i synnerhet artikeln om gamla fru Enbom, som 
kan ge oss den kanske viktigaste pusselbiten till förståelse för den 
samtida veckopressens spionföreställning och dess länk till den 
svenska gemenskapskonstruktionen folkhemmet. Änkefru Enbom 
är ett exempel på en kvinnotyp som ofta framträder i SO-talets vecko
press.554 Pressforskaren och historikern Gullan Sköld, som har under-
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sökt kvinnobilder i familjetidningen Aret Runt mellan 1950 och 1990, 
menar att under 50-talet är det landsbygdens och småstadens kvin
nor, de oglamorösa vardagshjältinnorna som Bollnäs Mata Hari och 
de strävsamma mödrarna, som står i centrum. Dessa kvinnors liv är 
fyllda av problem. De är inte sällan fattiga, utslitna och sjuka eller 
har sjuka barn eller män. Ibland har de förvisso svårigheter av mer 
trivialt slag som skönhetsproblem eller svårskötta golv, vilka trots allt 
är enkelt avhjälpta genom de makalösa produkter som erbjuds i 
reklamannonserna. Men gemensamt för dessa kvinnor, menar Sköld, 
är att de vid denna tid sällan är yrkeskvinnor, utan får spela huvud
roller nästan uteslutande i egenskap av mödrar eller husmödrar. 555 

Veckopressens och särskilt familjetidningens signum är, menar 
bland andra Lisbeth Larsson, de nära porträtten av människor som 
övervunnit livets svårigheter, kommit ut på andra sidan. Detta speg
las tydligt i veckopressens spiondrama. För inte heller det enbomska 
spionavslöjandets offer, Hulda Maria Enbom och Lilian Ceder, fram
står som villrådiga. Även om deras respektive olycka på det praktiska 
planet är påtaglig, så avgår de båda med seger i den själsliga kampen 
om rening. Livets orättvisor har drabbat dem, men de har kommit 
ut på andra sidan, tilltufsade men moraliskt stärkta. För Lodin blev 
livet en plåga efter det stora avslöjandet, men for den större saken är 
offret rimligt. Och i synnerhet gamla mor Enbom vet, som den 
svenskhetens representant hon är, vilken lojalitet som går före alla 
andra. Man måste ju tänka svenskt. 

Till och med Lilian Ceders berättelse slutar i en resolut ton på 
rätt sida om spionberättelsens moraliska gränslinje. Hon är nu botad, 
immuniserad, och istället för blå dunster speglas i hennes ögon och 
ansikte en djupt känd moralism. Ideologiernas död kommer i Aret 
Runt fram i fallet Ceder, en kvinna som nu befinner sig långt från de 
sjuka ideernas värld: 

Nu står jag vid en skiljeväg med en i många avseenden dyster och glädje
fattig period bakom mig. Men slagen är jag inte, och jag betraktar hel
ler inte de dyrköpta erfarenheter jag gjort som enbart värdelösa. [ ... ] 
En ovärderlig tillgång har jag i alla skiften haft i min okuvliga opti
mism. Den lever ännu och skall hjälpa mig hålla huvudet uppe. Men 
hädanefter kommer jag inte att satsa på ideer, utan på människor med 
redbarhet som rättesnöre. 556 



6. Scenbyte 
Äventyr i vår tid 

En paus och en underhållningsgenre 
på framryckning 
"Verklighetsunderlaget lär man inte behöva tvivla på", löd en film
annons rörande en rykande färsk spionfilm som gick för fulla hus 
bland annat på Rigoletto i Stockholm under vårvintern 1952. Unge
fär samtidigt som Enbomhärvan drogs fram i offentlighetens ljus, 
kunde svenskarna gå på bio och se flera filmer om spioneri och sabo
tage. Kopplingen till verklighetens aktuella spionavslöjanden styrktes 
och befästes exempelvis när den svenska filmen Sabotage, beställd av 
Civilförsvarsstyrelsen, beskrevs som "en film mer aktuell än någonsin, 
med spioneri och sabotage på svensk mark" och när den amerikan
ska Jag var kommunistspion lanserades med ord som "en högaktuell 
knallsensation" och konstaterandet att den sannerligen "har mycket 
att säga i tider som dessa!' .557 

Ett decennium senare, i början av 60-talet, var spioner och spio
neri kanske i än högre grad glödhett stoff för fiktionen. Om filmer 
som jag var kommunistspion ansågs ha mycket att säga redan till 1952 
års biopublik, så var spionthrillern dryga decenniet senare tveklöst 
en genre på bredast möjliga framryckning - en genre emblematisk 
för det kalla kriget. 1963 stod Sverige inte bara inför sitt största 
spionavslöjande genom tiderna, Wennerströmaffären, utan då hade 
också den första James Bond-filmen Agent 007 med rätt att döda (Dr 
No, 1962) haft premiär med buller och bång i maj 1963. Då hade 
också den brittiske författaren John le Carre just publicerat sin tredje 
roman Spionen som kom in ftån kylan, en bok som inte bara genast 
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En mm mer aktuell än 
någonsin, med spioneri och 
sabotage på svellllk mark, 
där utländska agenter utår 
som uppdra.sisgivare åt 

, svenaka landsförrädare. 
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. · · · . · Gunnar Sjöberg, 
,- . --Eva.lJablbeck, Harriet Andersson, 

F3'lgia • Zadig, Göte . Gretbo, 
Arne Källerud, Nils Hallber!l' · 

Prori'.: Krigsmakten och Civil.för- · · 
iVaret ·t sama:tbete·med S-tLeciaFtlm. 

Dfstr :: Ett.ropa Film. 

Fr .•• m, 1 morgon kt.l, 2, 3, 4, 5 
Kass. 6 12. Barnförbj. s IIGf\ 

Alla platser uo. Il 

Liten annons i ST kan bli stor affär 

26. Filmannonser ur DN och ST, feb 1952. 
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blev en omedelbar internationell succe, utan som även starkt bidrog 
till en nyorientering inom genren politisk thriller i riktning mot 
gestaltningar av spioneriets moraliska och existentiella dimensio
ner. 558 I början av 60-talet fylldes alltså vardagskulturen av spioner i 
form av verkliga och fiktiva, goda och onda gestalter, hjältar och anti
hjältar i en brokig blandning. 

Medan det i bokens övergripande spiondrama hittills har handlat 
om det som äger rum på den ljussatta scenen - om scenanvisningar, 
protagonist och antagonist och om intrig, bakgrund, dekor och 
biroller - så är det här dags att propagera för pausens plats i dramat. 
Pausen gör det möjligt att stanna upp för reflektion, återhämtning 
och scenbyte. Andra aspekter kan föras in i förståelsekedjan, andra 
sammanhang kan prövas. I denna mellanakt kommer det, som redan 
framgått, att handla om spionfiktionens intåg som det kalla krigets 
tidstypiska underhållningsgenre. Ett nära fokus på spionthrillern och 
dess kontexter är tänkt att fungera som en viktig länk mellan dekor 
och upplösning, mellan kapitel fem och sju. 

I tidslig bemärkelse placeras scenbytet just i skarven mellan 50-
och 60-tal, men egentligen är det alltså lika mycket en annan skarv 
i det kalla krigets föreställningsvärld som står i centrum, nämligen 
den mellan verklighetsrefererande och fiktiva skildringar av Spionen 
och dennes verksamhet och de ständiga anspelningarna på överskri
danden av denna gräns som får sitt uttryck i samtida vardags- och 
populärkulturella sammanhang. Man kan uttrycka det som att den 
litterära genren spionthriller göds av verkligheten på liknande sätt 
som det dramatiska berättandet kring verklighetens spionaffärer, vil
ket diskuterats i bokens tidigare kapitel, göds av fiktionens menings
byggande formler. I kommentarerna kring filmer som Sabotage och 
Jag var kommunistspion 1952 kommer detta till uttryck, men det är 
ändå något som kännetecknar kanske i synnerhet det långa SO-talets 
senare del, då Spionen i allt större utsträckning blir ett "äventyr i vår 
tid". 
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Spionthrillern som kallakrigsformel 

Det finns många goda skäl att studera populärfiktion, men det bästa 
är att det helt enkelt spelar roll. Ungefär så har litteraturvetaren 
Tony Bennett uttryckt värdet av att studera den populära sfären.559 

Ständigt aktualiseras den eviga kampen mellan det onda och det 
goda, men för att vara meningsfull för sin samtid kläs kampen i tids
typiska sammanhang, ord och bilder. Drömmar, lekar, fantasier och 
verklighetsflykt ser ut på olika sätt i olika tider och Äventyret för
ändras med det omgivande politiska, sociala och kulturella sam
manhanget. Inte minst detta är ett fullgott skäl att ta populärfiktion 
på allvar. 

Forskningen om den berättande underhållningen kan relateras 
till det forskningsläge kring veckopressen som redogjordes för i förra 
kapitlet. Från att ha varit ytterst styvmoderligt behandlat blev det 
man kan kalla populär läsning eller populärlitteratur under sent 
1960- samt 70- och 80-talen ett legitimt forskningsområde. Per
spektivet var dock i regel antingen normativt fördömande, vilket 
benämningar som smutslitteratur och triviallitteratur avslöjar, eller 
också förhöjande, i enlighet med vilket populärlitteraturen/populär
kulturen tillskrevs positiva värden och kunde, som exempelvis hos 
John Fiske, ses som en källa till motstånd.560 Gemensamt för dessa 
infallsvinklar var dock uppfattningen att det finns en tydlig gräns 
mellan högt och lågt, mellan seriös och populär litteratur. Idag, 
menar många litteraturvetare, kännetecknas deras forskningsdisci
plin snarare av en ambivalens kring denna uppdelning. Möjligen har 
gamla kategoriseringar helt och hållet spelat ut sin roll. 561 

Här, inom ramen för en anspråkslös paus och ett scenbyte, finns 
inte utrymme att ytterligare fördjupa diskussionen om forsknings
läget kring populärlitteratur. Det finns dock anledning att än en gång 
betona att det inte är fråga om tidlösa underhållningsfabler utan för
ankringar i tid och rum, utan snarare om historiska, sociala och po
litiska teman behandlade i en särskild form. Relationen mellan text 
och kontext, fiktion och fakta, genre och tid, låter sig emellertid inte 
beskrivas så enkelt som att texten speglar en kontext eller är produkt 
av en tidsanda, något som historiker emellanåt tänker sig. Istället 
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finns det anledning att undersöka hur text och kontext när varandra 
i en oupphörligt tilltrasslad sociokulturell verklighet.562 Utifrån det 
perspektiv vari jag undersöker Spionen i svensk kallakrigskultur -
ett perspektiv i vilket just berättelserna står i centrum - blir en skarp 
dikotomisering mellan fakta och fiktion ohållbar. 563 

En som studerat populärfiktion utifrån ett sådant litteratursocio
logiskt, kontextbetonat perspektiv är John Cawelti, som brukar för
knippas med begreppet formellitteratur. En litterär formel är enligt 
Cawelti en kombination eller syntes av ett antal specifika kulturella 
konventioner med en mer universell berättelseform eller arketyp, 
och tyngdpunkten ligger alltså på formellitteraturens kulturella 
mening.564 De populär- eller formellitterära genrer som han under
sökt är framför allt westernromaner, kriminalromaner och kärleks
romaner. Litterära formler skall alltså förstås som kulturella produk
ter som i sin tur påverkar kulturen i det att de genom upprepningar 
återskapar det konventionella sättet att representera vissa kulturella 
bilder, symboler och teman. Just upprepningsmekanismen är särskilt 
viktig eftersom den ger oss möjligheten att analysera populärlittera
turen i en större läsarkontext. Med detta öppnar Cawelti för de histo
riska frågorna kring hur formlerna rekonstruerar sociala konventio
ner såväl som när och hur sådana konventioner är utmanade och 
ersatta med andra. På det metodiska planet föreslår han att vi bör 
studera interaktionen inte endast mellan olika texter (intertext), utan 
också just mellan text och kontext - historisk, social, kulturell, poli
tisk etcetera. 

Caweltis syn på litterära formler som kulturella produkter har 
inneburit att ett stort antal kulturanalytiker funnit hans perspektiv 
användbara och det låter sig också väl förenas med de perspektiv jag 
har fört fram i min studie av spiondramat i svensk kallakrigskultur. 
I inledningskapidets avsnitt om forskningsläget framhölls att ett 
antal amerikanska litteratur- och filmvetare under det senaste 
decenniet har ägnat sig åt att forska om kalla krigets föreställnings
värld i gränslandet mellan genre och tid och mellan verklighet och 
fiktion. Kalla krigets fiktioner, vilka inte alltid handlar explicit om 
storpolitiken, har stått i centrum i studier av forskare som Thomas 
Hill Schaub, Jon Lance Bacon, Woody Haupt och Margot A. Hen-
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riksen. 565 Vad fascinationen för populärlitterära formelhistorier om 
cowboys, detektiver och spioner kan säga om det sammanhang i vil
ket de läses - men också tvärtom - är emellertid något som också 
historiker, statsvetare och sociologer har börjat intressera sig för. Min 
studie sällar sig till detta nyvaknade intresse för populära fiktioner 
såsom berättelser i tiden. 566 

På 1960- och 70-talen, då strukturalismen var det huvudsakliga 
perspektivet när det gällde studier av populärlitteratur, upptogs just 
spionfiktion vid mer än ett tillfälle såsom belysande exempel. I en 
klassisk essä från 1965 analyserar exempelvis semiotikern Umberto 
Eco berättarstrukturen i Ian Flemings böcker om superhjälten James 
Bond. Eco visar, med inspiration från främst Vladimir Propp och 
Claude Levi-Strauss, att alla Bond-berättelser är uppbyggda kring ett 
antal fasta dikotomier som exempelvis Bond- skurken, Bond- kvin
nan och Bond- fadern/M. Även själva intrigen följer, menar Eco, ett 
och samma schema i nio faser från det att Bond får Uppdraget av M 
till dess att han bryter sig ur sin fångenskap hos Boven och samtidigt 
besegrar denne och älskar med Den Goda Flickan, som i regel ome
delbart efteråt går en våldsam död till mötes.567 

Eco och flera i hans efterföljd menar att böckerna om Bond till
hör vad man kan kalla manlig kategori- eller formellitteratur, vars 
poäng inte ligger i politiska budskap utan istället i en solitt befäst 
formel, som spelar på motsatser från fablernas värld snarare än verk
ligheten. Den ofta flagranta antikommunism som är drivkraften i 
åtminstone de tidiga böckerna om Bond har inte en politisk-ideolo
gisk, utan en närmast retorisk funktion. Stil och intrig är inte verktyg 
för framdrivande av en ideologi utan förhållandet är närmast det 
motsatta.568 På senare tid har romanerna och filmerna blivit föremål 
för analyser som undersöker snarare hur formeln och formelns 
utveckling förhåller sig till det historiska sammanhanget än uteslu
tande hur budskapet kan ses som en politisk-ideologisk spegling av 
sin tid. 569 

Med en enkel definition kan spion- eller agentthrillern ses som 
en roman i vilken huvudpersonen är en agent eller där den huvud
sakliga intrigen kretsar kring hemligt spioneri.570 Till skillnad från 
detektivromanen med vilken den är nära besläktad, placerar spion-



EN PAUS OCH EN UNDERHÅLLNINGSGENRE ... · 229 

romanen sina aktörer i ett världspolitiskt sammanhang där stater . 
eller konspirationer skall bekämpas eller försvaras . Genren brukar 
betraktas som ett 1900-talsfenomen och man kan urskilja två olika 
berättartraditioner, en heroisk, som går tillbaka till den amerikanska 
så kallade <lime-litteraturen och John Buchans The Thirty-Nine Steps 
från 1915, och en anti-heroisk, som går tillbaka till Joseph Conrads 
mörka The Secret Agent från 1907 och kanske i synnerhet Somerset 
Maughams Ashenden; or, The British Agent från 1928.571 Vid 60-
talets början representeras dessa två berättelsetraditioner av å ena 
sidan Ian Flemings heroiske James Bond och å andra sidan John le 
Carres bittre och desillusionerade huvudperson i Spionen som kom in 
från kylan. 

Populärfiktion med explicit politiskt fokus, som spionthrillern, 
kan ta särskild betydelse för människors uppfattningar av och före
ställningar om samtidspolitiken i det att de tillhandahåller just tolk
ningsramar för samtidsförståelse. Dessutom är spionromanen också, 
med några ta undantag, en genre samtida med de skeenden som 
framställs. Spionromanförfattarnas insikt och förankring i verklig
hetens underrättelsevärld har dessutom accentuerat en slags upplös
ning mellan verklighet och fiktion. 572 Och att de spionfilmer som 
gick på svenska biografer i början av 50-talet spelar på just föreställ
ningar om och presenteras i termer av denna upplösning är därför 
kanske inte att förvåna. Filmer och romaner, och senare under 60-
talet också TV-serier och tecknade serier, om spioner och spioneri sva
rar mot sin tid. I det som följer lyfter jag fram ett par svenska möten 
med denna genre i tiden och med "vår tids hjälte" i skarven mellan 
fakta och fiktion och mellan 50-tal och 60-tal. Och vem kan väl vara 
mer lämplig att inleda med än Agent 007 med rätt att döda? Hur 
tolkades denne i Sverige i början av 1960-talet? 
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"Vår tids hjälte" . Svenska spionmöten 
från 1950-tal till 60-tal 

En träff med James Bond 

"Äventyr i vår tid". Så lyder en av rubrikerna i den lilla svenska kiosk
skriften Träff med James Bond från 1965, en genomgång av de tre 
Bondfilmer som dittills producerats, Agent 007 med rätt att döda, 
Agent 007 ser rött och Goldfinger, samtliga med Sean Connery i rollen 
som Bond.573 Skriften placerar denne "vår tids hjälte" i centrum för 
både skurkars kulor och kvinnors dyrkan. 1965 var det tolv år sedan 
den första engelska upplagan av Ian Flemings Casino Royale kommit 
ut och ett år efter författaren Ian Flemings död. Filmens dramatisering 
av Bond hade vid detta laget i långt högre grad än böckernas blivit 
ett "äventyr i vår tid", där Flemings gentlemannaspion nedtonats till 
förmån för en än mer fartfylld och teknikorienterad actionhjälte.574 

Det svenska mottagandet av den första av dessa tre Bondfilmer, 
Agent 007 med rätt att döda, i maj 1963 kretsar i allra högsta grad 
kring hans tidsbestämdhet och overklighet. I Thorsten Manns recen
sion i filmtidnipgen Chaplin karaktäriseras Bond just som en högst 
aktuell hjältetyp, en efterträdare till 50-talets hårdkokta Lemmy Cau
tion och Mike Hammer. Recensenten är i övrigt föga road av den nya 
kallakrigshjälten och suckar över filmens infantila budskap.575 I ung
domstidningen Bildjournalen, som annars innehåller många artiklar 
om James Bond, recenseras filmen på liknande sätt som "[t]vå tredje
delar urstyv thriller, en tredjedel dålig science fiction" 576 och i Afton
bladet beskrivs filmen som en prestation i "intellektuell avrustning" 
som befinner sig på "apstadiet". 577 Några recensenter är dock förhål
landevis förlåtande och framhåller Bondäventyret som ett forum för 
spännande verklighetsflykt och projicering av kallakrigsdrömmar. 
Dagens Nyheters recensent beskriver det som "en atomålderns wild
west i lyxutförande" och såväl Svenska Dagbladets som Stockholms
Tidningens recensenter konstaterar att det är "fullt njutbar" film
underhållning och "i sitt slag en rätt lyckad produkt".578 

I mars 1964 har den andra Bond-filmen, Agent 007 ser rött, pre
miär i Stockholm. Chaplins Bengt Forslund är då aningen mer posi-
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Missa inte: 

AGENT 007 
Hon är den moderna människans hjäl
te. James Bond är agent i hemliga brit
tiska underrättelsetjänsten. Hans liv är 
en ständig balansgång mellan liv och 
däd. Hon reser jorden runt med 
ohyggliga uppgifter som måste lösas. 
Hans avkoppling är kvinnor, ingen 
kon motstå hans maskulina charm. 
Hons kodnamn är 007 - de två nol
lorna betyder att han hor rätt att döda 
i tjänsten. Nu får ni läsa om James 
Bond i Vecko-Revyn. 
AGENT 007 är vår nya thriller - den 
mest spännande ni läst. 
AGENT 007 är en kuslig berättelse orri 
något som kunde vara verklighet i vår 
tid - berättelsen om en man i färd 
med att rädda världen från en atom
katastrof. Om ni vi Il följa med er .tid 
- då måste ni läsa AGENT 007. . 

nu med 
ensamrätt 
i Vecko-Revyn! 

27. En hjälte 
j vår tid. 

Annons i 

/dun/V) 

1964. 
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tiv än sin föregångare Torsten Manns och menar att Bondfilmerna 
faktiskt är "popkonst så god som någon". Bristen på verklighets
förankring är inte något som besvärar honom, snarare tvärtom. Pop
konstens suggestiva berättelseklimat, "teknisk drivenhet och bild
mässigt raffinemang", är något som pekar framåt. 579 I en annan film
tidning, Filmrutan, analyseras James Bond som ett uttryck för det 
medvetna utnyttjandet av kitsch i filmproduktion med referenser till 
storheter som Alfred Hitchcock och Fritz Lang. Overkligheten är 
därför inget att direkt hetsa upp sig över. "När agent 007 ensam ned
kämpar världsomspännande gangsterligor", skriver recensenten, 
"har det lika liten verklighetsanknytning som när Pippi Långstrump 
leker kull med poliser."580 Och det är minst lika roligt. 

De svenska reaktionerna på de två första filmerna handlade såle
des i stor utsträckning om Bond som genre, som uttryck för verklig
hetsfl.ykt och popkonst. Det är emellertid först efter det att filmen 
Goldfinger haft premiär i februari 1965, som Bond-debatten sätter 
fart på allvar. Under 1965 publiceras en stor mängd längre analyser 
som placerar huvudkaraktären snarare i ett större politiskt och kul
turellt sammanhang än i ett estetiskt, vilket också kan bero på att 
Bond-diskussionen inte längre försiggår endast i film- och ungdoms
tidningar. Leif Krantz påpekar till och med i Chaplin att "[a]nalysen 
bör rimligen utföras med andra verktyg än de för en filmkritiker 
gängse."581 Nya frågor aktualiseras: Vilka behov exploaterar filmerna 
om James Bond? Vari ligger egentligen roten till deras popularitet? 

Ett tema man kan utläsa i kommentarerna kring och efter Gold
finger är Bond som ett förkroppsligande av ett fascistiskt ideal. I sin 
andra stora artikel om "James Bonds Värld" refererar till exempel 
Film rutans Lars Olsson den tyske filmkritikern J iirgen Mansfelt som 
påpekat att Bonds huvudsakliga sysselsättning är att lyda order, som 
den småborgerliga undersåte han är. När det ringer i telefonen och 
order kommer från hans uppdragsgivare förvandlas den ultimata 
hedonisten till en legosoldat och måste omedelbart störta iväg och 
utöva sitt agentyrke. Bond ses här som ett ideal för dussinmänniskan, 
den lilla kuggen i ett enormt samhällsmaskineri, och det är när denna 
lilla kugge ska bli övermänniska, som hårdheten, brutaliteten och 
sadismen tillkommer. 582 
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Bond-diskussionen sprider sig snabbt och engagererar både den 
borgerliga veckopressen och intellektuella. !dun/Vecko-Journalens Stig 
Ahlgren frambringar exempelvis efter premiären av Goldfinger i en 
artikel något som enligt rubriken är "Den kusliga sanningen om 
James Bond". Ahlgrens penna är i regel ganska vass, och analysen av 
Bond utgör inget undantag. Här görs en liknande association till 
fascistisk borgerlighet. "Goldfinger har kallats atomålderns Alice i 
Underlandet", skriver Ahlgren, "[s]äg hellre Wagner med ljuddäm
pare."583 

Temat om Bond som den blinde undersåten återkommer även då 
flera etablerade svenska författare börjar intressera sig för Fenomenet 
Bond i termer av en modernitetens paradox. För samtidigt som han 
är den småborgerlige undersåten är han också en modern individua
list i ett tillstånd av moralisk anarki. I en lång artikel i Aftonbladet 
misstänker författaren Sven Delblanc att James Bond de facto är en 
uppenbar hybrid av diverse flemingska neuroser. En snedvriden upp
fostringsmiljö med överflöd av ärvda pengar och internatskolor men 
brist på föräldrars kärlek och omtanke har resulterat i ett brittiskt 
"public school -syndrom" med avsevärda inslag av faderskomplex, 
impotensneuros, pistolfetischism, rasism, homofobi, imperienostalgi 
och kvinnohat. Men eftersom alla dessa drag är så tydliga och uppen
bara för åskådaren eller läsaren, i synnerhet i Goldfinger, kan vi heller 
inte se Bond som annat än en underlig dekonstruktion av sig själv, en 
förvirrad massmänniska i en grym värld. Bond har, menar Delblanc, 
"rektorns tillstånd att busa. En sadistisk skolpojkes önskedröm."584 

En annan svensk författare tar sig an och söker bena ut fenome
net Bond under 1965, nämligen Per Olov Enquist. Han anmäler 
Kingsley Amis' berömda Bond-apologi The James Bond Dossier, som 
hade översatts till svenska samma år med titeln Fallet James Bond. 585 

I sin tolkning är Enquist inne på samma linje som Delblanc, men är 
specifikt intresserad av hur Flemings författarskap synliggör kalla 
krigets hemlighetstänkande och misstroendediskurs och samtidigt 
avtäcker det genom att rita upp de stora mönster av motsättningar 
mellan ont och gott som vi behöver. Och, menar Enquist, det är 
först och främst verklighetsejfekten (" the fleming effect") eller den 
förstorade realismen som gör att vi måste tro på det han säger.586 
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Spionen såsom inkapslande samtidens drömmar om Äventyret 
är således en vanlig tolkning vid 60-talets mitt. 587 På hösten 1965 
publicerar Sydsvenska Dagbladet ett par artiklar där journalisten 
Göran Bengtsson, enligt ingressen i den första artikeln, just försöker 
"bestämma anledningarna till att den politiska thrillern är en under
hållningsgenre på framryckning". 588 Också John le Carres Spionen 
som kom in från kylan har vid denna tid översatts till svenska och bli
vit en succe. Bengtsson inleder i två artiklar med att gå igenom feno
menet James Bond och går i en tredje över till andra agentromaner. 
I dessa artiklar tecknar han en bild av en bredare agentkultur, ett 
kollektivt tänkande kring den hemliga världen som liknar den Per 
Olov Enquist för fram i sin analys av Bond. I Bengtssons tolkning är 
inte endast Bond, utan också populariteten kring John le Carres 
romaner, ett uttryck för en långt driven samtidskänsla. Spionroma
nen har, skriver Bengtsson, "kommit att få en särpräglad symbolisk 
betydelse, blivit bärare av ett tidsmedvetande".589 

De svenska kommentarerna om Bond i slutet av det långa 50-
talet kretsar således kring verklighetsanknytning och popkonst, men 
Bond och hans mer "realistiska" kollegor diskuteras också, och kring 
1965 i allt högre grad, i termer av en samtidskänsla, där fantasifull 
fiktion utrustas med trovärdiga verklighetseffekter. Samtidskänslan 
kommer till tydligt uttryck i den lilla kioskskriften Träff med James 
Bond och i annonsen för Vecko-Revyns nya thrillerföljetong om Bond, 
i vilken det konstateras att denne är "den moderna människans hjälte" 
vars öden och äventyr man behöver läsa om man vill följa med sin 
tid. 59° Fast inte är Agent 007 någon folkhemshjälte precis. Bond 
tycks gå på tvären mot SO-talets svenska spionbilder; han både pas
sar och passar inte alls in. Men vilka var då dessa svenska spionbilder 
och hur såg den folkhemska versionen av "vår tids hjälte" ut? 

Spionäventyr i folkhemsupplaga 

I Sverige publicerades en rad böcker om spioneri under det långa 
50-talet, och några är här redan välbekanta, såsom Carl Olof Bern
hardssons Spionpolisen går på jakt, Per Meurlings Spionage och sabo
tage i Sverige och Curt Falkenstams Röd spion. Här finns också ett 
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antal antologier med första och andra världskrigets spionaffärer i 
centrum, däribland Torsten Scheutz två antologier, Spion från 1958 
och Det hemliga ögat från 1959, Mårten Edlunds Spionhistorier från 
1962 och Jan Brobergs samling fiktiva spionessäer Spionage från 
1966.591 Under det långa 50-talet översattes också, från främst tyska 
och engelska, ett antal böcker om spionageverksamhet, spionbekän
nelser eller specifika spionagefall och liksom i det förra fallet är det 
nästan uteslutande dramatiserade scenarier från krigsåren som teck
nas. Bland dessa återfinns L. G. Moyzischs Operation Cicero, Hans
Otto Meissners Fallet Sorge, Ladislas Faragos Det tysta kriget, W F. 
Flickes Röda kapellet, Alexander Kleins Maskerad agent, Ronald 
Seths Den osynlige fienden samt Elyesa Baznas Jag var Cicero. 592 

Även i veckopressen blomstrar spionfiktionen under det långa 
50-talet. John le Carres Spionen som kom in från kylan introduceras 
för svenska läsare som sommarföljetong i !dun/Vecko-journalen 1964, 
men blir sedermera också en svensk bästsäljare.593 Följetonger om 
och kring fenomenet James Bond går dessutom för fullt i tidningar 
som Allas Veckotidning, Bildjournalen och Aret Runt och dessutom 
håller sig bland andra Vecko-Revyn med Bondäventyr på tidningens 
seriesida.594 Till detta ger exempelvis tidningen Det Bästa 1963 ut 
boken Spioner, sabotörer och stridshjältar. 40 sannskildringar från 
andra världskriget ur Det bästa.595 

Dramatiserade spionhistorier, fiktiva eller "autentiska'', är sålunda 
vardagsmat för svensken under 50-talet, men däremot publicerades 
det ytterst fa renodlade agentromaner med svenska som original
språk.596 En förklaring till att den svenska spionthrillern fick fäste 
först senare under 60-talet kan vara att den blomstrande detektiv
romanen i Sverige under 1950-talet med förgrundsförfattare som 
Stieg Trenter och Maria Lang inte lämnade mycket spelrum för poli
tiska thrillers och det vidgade samhällsengagemang man kan skymta 
i andra länders thrillerlitteratur under samma tid. Litteraturvetaren 
Sara Kärrholm Ovyar-Hosseini, som forskar om 50-talets detektiv
romaner, menar att pusseldeckaren var ett för Sverige specifikt sätt 
att hantera kallakrigsoron och hotet i idyllen.597 I betydligt högre 
grad var det också, till skillnad från i den politiska thrillern, den 
lantliga idyllen som stod i centrum för det som skulle försvaras. I 
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pusseldeckaren, menar Kärrholm Ovyar-Hosseini, gestaltas alltså re
lationen mellan det trygga folkhemmet och kallakrigshotet mycket 
tydligt: 

1950-talets svenska pusseldeckare uttrycker ofta en rädsla för det ondas 
intrång i idyllen. Handlingen förläggs till antingen landsorten eller den 
stadigt växande huvudstaden. Särskilt Stieg Trenters deckare skildrar ett 
Stockholm i förändring, nya bostäder och moderna stats byggnader vitt
nar om Sveriges goda ekonomi och framstegstro. Men även bilden av 
landsorten var ett folkhem i miniaryr. Den svenska landsbygden skild
ras som vacker och problemfri, ett Arkadien ännu orört av tidens gång. 598 

En annan förklaring till Sveriges mycket blygsamma produktion av 
spionfiktion vid denna tid kan vara att genren inte ens i Storbritan
nien och USA ännu hade fatt något egentligt genomslag. Det menar 
åtminstone deckar- och thrillerexperten Jan Broberg, som för övrigt 
är en av ytterligt få i Sverige som ägnat spionthrillergenren särskild 
uppmärksamhet. 599 Särskilt intressant för min studie är att Broberg 
tillskriver avslöjandet av överste Stig Wennerström särskild vikt när 
det gäller det intresse för spioneri och underrättelsetjänst som ökade 
i Sverige under 60-talet för att kulminera under 70-talet. 600 

Istället för att göra en inventering av genren spionthriller i Sverige 
har jag i nästa avsnitt valt att lyfta fram endast två: Peter Marklands 
Jakt i röd dimma från 1954 och Arvid Rundbergs Mannen i mitten. 
Porträtt av en hemlig agent från 1965. Dessa två svenska spionroma
ner tillhör inte bara de ytterst fa som utkom under det långa SO-talet; 
trots den något styvmoderliga behandling som genren vanligtvis 
fick, väckte de också viss uppmärksamhet på dagspressens kultur
sidor. Romanerna är sinsemellan väldigt olika och markerar genrens 
bredd i det att berättelsen om superhjälten bryts mot den om anti
hjälten. Inte minst av denna anledning lämpar sig just Marklands och 
Rundbergs spionhistorier väl för en illustration av genrens två berät
telsetraditioner och hur det kunde ta sig uttryck i Sverige i skarven 
mellan 50-tal och 60-tal. 
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50-talets jakt i röd dimma 

Bakom författarpseudonymen och tillika huvudkaraktären Peter 
Markland döljer sig två personer, Allan Schulman och den tidigare 
nämnde Torsten Scheutz. Då jakt i röd dimma kom ut 1954 hade de 
båda varit verksamma skribenter sedan 40-talet, Schulman främst 
som journalist med säte i Finland och Scheutz som äventyrsför
fattare i första hand för en ungdomspublik.601 

Handlingen i Jakt i röd dimma utspelar sig dels i Berlin, dels i 
Moskva. En svensk direktör vid namn Erik Clewer försvinner i Ber
lin och privatdetektiven Peter Markland får i uppdrag av direktörens 
välbärgade far att resa dit för att finna och om möjligt forsla hem 
sonen. Efter några halsbrytande flykter från skuggor på nattliga 
gator i Östberlin leder efterforskningarna honom till den rysk-tyska 
unga skådespelarinnan Nina von Auer, som mot ersättning kan be
rätta att direktören av allt att döma finns någonstans i Sovjetunio
nen. Nina är själv i desperat behov av en stor summa pengar, med 
vilken hon skulle få möjlighet att köpa sig fri och fly från den ryske 
översten Feodor Lysanko som hon sedan barnsben i det krigshärjade 
och fattiga Dresden varit högst ofrivilligt knuten till. Innan Mark
land hinner hjälpa henne är hon dock försvunnen, kidnappad av 
Lysanko och förd till Moskva. 

Driven av en önskan att först och främst återse Nina von Auer 
och i andra hand att undersöka vad som hänt Clewer tar sig Mark
land i bästa agentstil bakom järnridån med järnvägen via Finland 
och så småningom fram till Moskva. Under en av de hektiska jak
terna i röd dimma blir han skjuten i armen och ser ingen annan råd 
än att söka skydd hos en kvinna han träffat på tåget, den självsäkra 
Tamara Alexandrova, som vill att Markland ska hjälpa henne att fly 
från öst. Efter många förföljelser och förvecklingar i och utanför 
Moskva får Markland slutligen reda på var Clewer befinner sig och 
genom utpressning av Lysanko kan direktören räddas från ett arbets
läger vid Svarta havet. Tamara dör då hon kastar sig framför Mark
land och tar en kula ämnad för honom, så med sig hem till Stock
holm får Markland, förutom direktör Clewer, endast sin älskade 
Nina. 
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Den svenska spionthrillern Jakt i röd dimma utkom strax efter 
Ian Flemings första bok om James Bond och den är också en histo
ria uppblandad med ett antal amorösa äventyr i bästa Bond-stil. 
Historien bygger på en okomplicerad dikotomisk uppdelning av 
världen i öst- väst, svart- vitt och gott- ont, vilket tydligt kommer till 
uttryck då Nina von Auer vid deras inledande möte söker förklara 
för Markland vad Berlin egentligen är för en stad: 

- Hela historien är fantastisk nog för att vara sann, sade jag. 
Hon ryckte på axlarna. - Sann är den, men fantastisk? Kanske i er 

värld, herr Markland, men inte i min. Så snart jag åker över sektor
gränsen befinner jag mig i ett rike där lögnen är sanning och sanning 
lögn, där slaveri kallas frihet och frihet slaveri.602 

Världen sorteras således i sanning och lögn, frihet och slaveri, väst 
och öst. I citatet finner vi också den för genren ständigt återkomman
de bilden av förhållandet mellan verklighet och dikt - att den tidigare 
framhålls som mer fantastisk än den senare. 

Mottagandet av Jakt i röd dimma i september och oktober 1954 
är ganska ljumt. Bonniers Litterära Magasins Jörgen Elgström menar 
att historien är "tröttande raffeltavtologi" och "redan efter ett par 
varv runt Röda torget är man utschasad".603 Även i dagspressen får 
Jakt i röd dimma syrliga kommentarer. "Ett gängse schema av tok
stolligheter alltså, skrivet lugnt och sakligt som om detta var den na
turligaste sak i världen", skriver Hemming Sten i Expressen, "[m]en 
tokstolligheterna är inte särskilt skojiga, det finns ingen flykt över 
berättelsen, ingen fantasi över orimligheterna." Aftontidningens recen
sent menar att denna typ av "äventyrsförfatteri" närmar sig rena 
rama parodin. 604 

De positiva drag som plockas fram handlar om att romanen trots 
allt faller ganska rakt in i genren. Svenska Dagbladets recensent kon
staterar att historien är "[u]ngefärligen i nivå med de anglosaxiska 
förebilderna, närmast Dennis Wheadey och Leslie Charteris, ett 
omdöme som efter tycke och smak kan uppfattas som beröm eller 
klander". 605 Fantasin är det inget fel på och "man har - skam att säga 
- ganska roligt åt detta ryska äventyr tillsammans med en svensk stål
man". Det är "full fart framåt och litet löst påklistrad lokalfärg", 
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som Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning uttrycker saken.606 Även 
Dagens Nyheters Sven Aner kommenterar den påklistrade lokalfär
gen, men "[l]ite mindre Baedeker nästa gång" så är författarteamet 
bakom Peter Marklund trots allt välkommet tillbaka.607 Samman
fattningsvis mottas alltså jakt i röd dimma som föga mer än ett fantasi
äventyr med mycket liten koppling till verkligheten och den "svenske 
stålmannen" i centrum blir närmast en parodi. 

60-talets porträtt av en hemlig agent 

1965 publicerades Arvid Rundbergs roman Mannen i mitten. Ett 
porträtt av en hemlig agent. Författaren hade under 50-talet, vid sidan 
om arbetet som journalist på Expressen, skrivit flera böcker om luft
försvar och militärflyg. 1962 debuterade han som romanförfattare 
med antikärnvapenromanen De sista, en bok som satte tonen för 
hans fortsatta, mångåriga kommunistiska, politiska engagemang. 608 

Inte heller i Mannen i mitten kamoufleras författarens politiska 
hemvist. Den övergripande berättelsen bär uppenbara likheter med 
Joseph Conrads klassiker Heart of Darkness från 1902. En svensk 
före detta FN-officer, Hans Ford, har avvikit och håller enligt uppgift 
från underrättelsetjänsten på att upprätta en kommunistisk mönster
stat i miniatyr någonstans i en avlägsen mellanafrikansk provins. 
Fords aktiviteter börjar bli kända och utgör ett hot mot Sveriges 
internationella anseende och han behöver därför uppsökas och kal
las hem. Uppdraget ges till den 51-årige Charlie Benson, en gammal 
räv till armemajor, som efter aktiv trupptjänst lever ett tillbakadra
get liv på landsbygden. 

Ytterst motvilligt reser Benson till Afrika på vad som hans över
ordnade lovar blir hans sista uppdrag - för att hämta hem Ford, som 
också är en gammal ungdomsvän. På vägen besöker han sin far, som 
ligger för döden i Rom, och i deras samtal visar sig en djup klyfta i 
livsinställning mellan de båda generationerna. Väl framme i Afrika 
upptäcker Benson att Fords huvudsakliga syssla är att bedriva privat 
u-hjälp, bland annat genom att systematiskt smuggla in afrikanska 
barn i Sverige. Trots vetskapen om och privata sympatier med denna 
idealistiska socialism, så fullföljer Benson sitt uppdrag, undermine-
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rar verksamheten genom att locka bort Ford från Afrika och därmed 
öppna för en militär kontrarevolution i den stamprovins där denne 
verkat. De afrikanska invånarnas öde, liksom Fords, är beseglat och 
Benson reser hem. 

I Mannen i mitten finns James Bond i en explicit referens; han 
representerar något som Agenten i verkligheten absolut inte är. Char
lie Benson säger vid ett tillfälle till sin far: "Vad tror du det är fråga 
om egentligen i mitt jobb? Tror du att jag är nån slags jävla James 
Bond, va? Vi gör personutredningar. Det är allt."609 Benson har be
tydligt mer gemensamt med Alec Leamas i Spionen som kom in från 
kylan. De gör båda sitt sista stora jobb och det enda de vill är att 
efteråt "komma in från kylan", att inte vara "i mitten" längre. Hos 
båda är det tydligt att det alltid finns en längtan bort från underrät
telsetjänstens verklighet med dess olidliga anonymitet och dess bot
tenlösa ensamhet, en ensamhet som bara existerar i händelsernas 
centrum, i den moraliska frizonen vid den demokratiska toleransens 
gräns. 

Hos Rundberg är emellertid bitterheten än större och vänds till 
en vass samhällskritik riktad mot det självbelåtna, neutrala Sverige. 
Mycket av denna kritik kommer till uttryck just i Bensons relation 
till och diskussioner med sin far, som efter ett självmordsförsök ligger 
döende på ett sjukhus i Rom. Här står den idealistiska och sannings
sägande världskrigsgenerationen mot den cyniska och korrumpera
de kallakrigsgenerationen. Charlie tycker sig ändå sakna sin fars klara 
föreställningar om gott och ont, själv befinner han sig "i mitten", 
och inte trivs han särskilt bra där: 

Charlie Benson tyckte inte om att leva i mitten längre. De brukade 
säga på kommandot att man levde i mitten. I händelsernas centrum 
fanns alltid en man från sektion två. Det var inte det att han ogillade 
tjänsten, tyckte illa om uppdragen. Nej, det var bara det att han blivit 
några år äldre, att han skaffat sig en gård som det fanns mycket att ordna 
med på och att uppdragen tog för mycket av hans tid.610 

Inte heller är Charlie Benson, som Alec Leamas i Spionen som kom in 
från kylan, särskilt nära en moralisk triumf i slutet av berättelsen. 
Benson utför sin uppgift i Afrika utan egentliga betänkligheter, men 
blir cynisk och drar sig tillbaka från underrättelseväsendet för att leva 
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på sin gård och bli kommunalpolitiker. Han har svikit sin föräldra
generation, här representerad av den döende fadern, men han har 
också svikit sin egen ungdom, representerad av Ford. Boken slutar 
med att Benson skjuter ihjäl och begraver sin gamla hund. Inte minst 
symboliken kring hundbegravningen blir en tydlig släng åt svensk 
politik av tidig 60-talsmodell och överhuvudtaget kan Mannen i 
mitten ses som ett radikalt inlägg i den kritiska biståndsdebatt som 
kulminerade under sent 60- och tidigt 70-tal, men som fått ordent
lig styrfart redan 1965.611 Liksom den svenska regeringen väljer 
Charlie Benson att stoppa huvudet i sanden. Han begraver sin hund 
tillsammans med sina hopp och illusioner. 

I Mannen i mitten kan man alltså skönja den radikalisering som 
senare under 60-talet tog sig allt skarpare uttryck. Mottagandet av 
boken under hösten 1965 är dock, precis som i fallet med jakt i röd 
dimma, lite syrligt. Just bokens två övergripande ambitioner - dels 
att skriva en spännande politisk thriller eller spionroman, dels att 
göra ett vänsterradikalt inlägg i den svenska u-landsdebatten - har 
inte omedelbart låtit sig förenas, menar flera recensenter. Ett trist 
resultat av kombinationen har blivit tråkighet och brist på drama
turgi och energi, menar exempelvis Göran Bengtsson i Sydsvenska 
Dagbladet. 612 

Den korthuggna, sakliga prosan, bestående väsentligen av slag
kraftiga huvudsatser och en hårdkokt, sträv dialog, framhålls som 
genretypiska kännetecken. Och huvudkaraktären framstår, som flera 
uttrycker det, som en "svensk James Bond" eller en "James Bond i 
folkhemsupplaga'' . 613 Det framgår emellertid tydligt att det i detta 
sammanhang inte är i egenskap av glamorös superhjälte som Spio
nen framträder. Istället handlar det om en grå byråkrat som fullföljer 
sitt uppdrag utan illusioner och utan personliga ställningstaganden. 
Charlie Benson flyter ut i mängden, skiljer inte ut sig och syns kan
ske knappt heller. Den "mitt" han befinner sig i är en osynlig mitt, 
som snarare tar strålkastarljuset ifrån honom än för det mot honom. 
Eller, som en recensent uttrycker det, "Charlie Benson är inte bara en 
person, han har drag av oss alla''. 614 
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"Vår man i Knohult" 

Det kortvariga scenbytet i det kalla krigets svenska spiondrama har 
behandlat möten i pausen - möten med fiktionen, med det kalla kri
gets spionthriller och med James Bond. En glimt av två berättelse
traditioner inom genren politisk thriller har jag sökt åstadkomma 
inte med en expose eller en uppräkning av antalet spionromaner vid 
denna tid utan istället genom att lyfta fram de svenska spionroma
nerna ]akt i röd dimma från 1954 och Mannen i mitten från 1965. 
Föreställningar om det svenska kan avläsas såväl i mottagandet av de 
båda svenska spionromanerna som i mottagandet av Bond-filmerna. 
1954 tolkas Peter Marklands bok i det närmaste som en lustig kalla
krigsparodi. I en allvarlig tid är jakt i röd dimma definitivt inget att 
hänga upp sin världsbild på. Men ett decennium senare är goda och 
onda spioner vardagsmat på ett annat sätt och då är också tolkning
arna av Hjältespionen annorlunda. Bond-filmerna saknar förvisso 
verklighetsförankring, menar recensenterna, men de ger ändå uttryck 
för något verkligt - en samtidskänsla och ett tidsmedvetande. Den 
svenska motbilden vid denna tid, Arvid Rundbergs mer "realistiska'' 
Mannen i mitten, har å andra sidan enligt recensenterna, en tendens 
att luta alltför mycket åt det icke-fiktiva och inte respektera drama
turgins kraft i blind strävan efter politisk sprängkraft. Det tycks som 
att spionthrillerns kallakrigsformel och genretypiska kännetecken 
vid mitten av 60-talet är väl utarbetade och förväntningarna många. 
Ändå framträder Spionen i Mannen i mitten i vad som enligt recen
senterna beskriver som en gråtonad folkhemstappning, en "försven
skad Bond", vilket kan tyckas anmärkningsvärt mot bakgrund av 
den grundläggande kritik mot Sverige och svenskheten som författa
ren låter denne man i mitten kanalisera. 

Scenbytet har här också fatt utgöra skarven och länken mellan 
50- och 60-tal. I spiondramats dekor, som avhandlades i kapitel fem, 
skymtade de omgivande berättelser och den rekvisita som är nöd
vändiga för ett liv i kalla krigets skugga. Bland rekvisitan finns spion
kameran, den trådlösa avlyssningsapparaturen från Hobby-nytt, och 
kanske inte minst själva manualen i detektivkunskap, Hur man blir 
mästerdetektiv. I pingstpastor Claessons skräckvisioner 1952 skrevs 
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28. Kallakrigs

spionen dekonstrue

rad. Filmaffisch från 

1967. 
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kallakrigshotet in i en religiöst mättad apokalyptisk berättelse, men i 
signaturen Rit-Olas teckning av" den hemlige herrn" i tidningen SE 
några år senare är spioneriet vardagsmat på ett helt annat sätt. En 
humoristisk blinkning visar att det i det senare sammanhanget hand
lar om just rekvisita, om prylar med vilka det kalla kriget kan föras in 
i vardagen. Det är prylar oundgängliga för en hemlig agent, men pry
lar som säger ytterst litet om gott och ont, svart och vitt. I den för
säljning och det konsumerande av kalla kriget som sätter fart under 
senare delen av 50-talet och som blommar ut under 60-talet blir 
Spionäventyret en allt mer tongivande koppling mellan kallt krig 
och vardagsliv, men som paradoxalt nog på samma gång lösgör sig 
från det kallakrigshot och moraliska kallakrigsberättelse som vi tidi
gare sett satte sin tydliga prägel på det tidiga 50-talet. Spionäventyret 
blir i dess populära tappning en formel som tillhandahåller drömmar 
om hjältedåd genom en serie retoriska tidsmarkörer. Spionen själv är 
inte längre i första hand hotet i vardagen, utan snarare löftet om en 
spännande tillvaro - "en hjälte för vår tid" . 

Spionfiktionen som drömförmedlare och tidsmarkör kommer 
sedermera till oförblommerat uttryck i den svenska filmen Äsa-Nisse i 
agentform från 1967. "Vår man i Knohult - i tidernas phriller", lyder 
filmaffischen, på vilken Åsa-Nisse stoltserar i karaktäristisk munter 
mustasch och pigga, plirande ögon, omgiven av ett antal bikiniklädda 
damer. Här blandas det genuint svenska med storpolitik, åtminstone 
till formen. 615 Men då kalla kriget inträder i Åsa-Nisses kosmos blir 
resultatet hejdlös kitsch. Spioner och hemlig agentur används reto
riskt för att skänka filmen en putslustig aktualitet, men har i själva 
verket föga med intrig eller innehåll att göra. Tvärtom avviker Äsa
Nisse i agentform inte från den gängse formeln för svenskt lustspel; 
här finns den sedvanliga intrigen, förvecklingarna och missförstån
den utspelade i den sedvanliga lantliga idyllen. Och ändå far idyll
porträttet en speciell utformning i just denna film, för i rollistan åter
finns även 50-talets svenska superkändis och själva symbolen för ett 
idylliskt och oskuldsfullt Sverige i kallakrigshotets tid - Gösta "Snod
das" Nordgren. 

Filmen Äsa-Nisse i agentform blir här en efterklang. Den är ett 
uttryck för en tid som följde på det långa 50-talet, en tid då det kalla 
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krigets spiondramatik i sanning såldes och konsumerades. Det är en 
tid då författare som John le Carre, Len Deighton och Francis Clifford 
öppnade för en nyorientering inom den seriösa kallakrigsthrillern, 
men då också dess motsats - agenthumor och spionkitsch - mäk
tade dekonstruera storpolitikens allvarsstrukturer. Spionäventyret 
inledde sin storhetstid med en uppsjö Bond-filmer och populära 
TV-serier som Mannen från UN CL.E och leksaksaffärerna fylldes 
av agentväskor med spionkameror, walkie-talkies och smarta, tysta 
"pickadoller". Det långa 50-talets uppluckring måste sålunda sökas 
några år tidigare och i nästa kapitel finns det därför anledning att 
lägga in backen i syfte att undersöka den dramatiska upplösningen i 
spiondramat såsom den kommer till uttryck i tidernas verkliga 
"spionphriller" på svensk mark: Fallet Wennerström och hur det 
kom att gestaltas i svenska medier mellan åren 1963 och 1965. Den 
gryende radikaliseringen såväl som den kommersialiserade agent
kulturen och spionfiktionens storhetstid i vardande kommer att visa 
sig vara på intet sätt oviktiga för Wennerströmaffärens mediala 
utformning. 



7. Upplösning? 
Fallet Wennerström 1963-65 

Sociodrama och 60-tal 
Förutom då det fanns anledning att inom ramen för förra kapitlets 
scenbyte stämma träff med James Bond, Vår man i Knohult och 
andra spionfiktioner, så har tyngdpunkten i det övergripande dramat 
hittills legat på åren under SO-talet. Nu är det emellertid hög tid att 
förflytta fokus till det tidiga 60-talet och till det största spionavslöj
andet genom tiderna på svensk mark. Trådar från tidigare kapitel 
strålar här samman i en tät beskrivning av Wennerströmavslöjandet 
1963 och dess mediala efterspel. Mediekonstruktionen Wennerström 
läses som ett eget sociodrama med protagonist och antagonist, med 
dekor och biroller, men utgör samtidigt själva upplösningen i bokens 
övergripande spiondrama. Jag vill ta fasta på och lyfta fram såväl brott 
som kontinuitet, såväl skillnader som likheter, mellan de menings
sammanhang som omger Wennerströmavslöjandet och de som omger 
det tidiga SO-talets spionaffärer. I vanlig ordning är just skillnaderna 
och betydelseförskjutningarna särskilt intressanta. Och såväl hotet i 
idyllen som svenskheten, det vill säga de två övergripande teman jag 
inledningsvis siktade i historien om spionerna i Simrishamn och som 
kan sägas prägla det långa SO-talet, far i Wennerströmaffären i stor 
utsträckning en annorlunda prägel. 

Wennerströmaffären som sociodrama kommer alltså här att forma 
det långa SO-talets svenska spiondramas effektfulla peripeti eller 
vändpunkt samt dess avrundning och upplösning. Men icke desto 
mindre behövs, precis som i föregående kapitel, först ett inledande 
avsnitt som preciserar de samtida och senare sammanhang inom 
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ramen för vilka detta brottsavslöjande tidigare har tolkats. Dess
utom finns det anledning att ta ett specifikt avstamp i det faktiska 
händelseförloppet, i själva Fallet Wennerström. 

Fallet Wennerström 

Låt oss stanna vid dagen den 19 juni 1963 - dagen innan Wennerström 
arresterades. 

I Reso-byn Riva del Sole i Italien är stämningen på toppen. Man har 
"trivselkväll" . Ett par hundra gäster vrider sig i bänkarna av skratt åt 
den långe (189 cm) artisten på estraden. 

Bred värmländska flödar ut från scenen, när han berättar sina favorit
historier - de om "Huk er i bänkera'' och "Gustav på bruket" . 

Sveriges statsminister Tage Erlander, 62 år, har en av sina toppkväl
lar. Som avslutning spelar han "Du gamla, du fria'' på specialstämda 
tomflaskor. Han är lyckligt ovetande om vad som drar ihop sig i Stock
holm_ 616 

Flygöversten Stig Erik Constans Wennerström hade haft säkerhets
tjänstens vakande öga på sig ett bra tag.617 Han hade ställts under 
telefonkontroll så tidigt som 1943 eftersom man noterat hans fre
kventa umgänge med såväl ryska som tyska diplomater. Under 50-
talet konstaterades det att han hade betydande kontakter med För
bundet Sverige-Sovjetunionen och i slutet av 50-talet, då Wenner
ström arbetade vid försvarets kommandoexpedition, hade han blivit 
skuggad av den sedermera legendariske kriminalkommissarien Otto 
Danielsson. Det var emellertid först den 19 juni 1963 som åklagar
myndigheten i Stockholm hade samlat ihop tillräcklig bevisning för 
att anhålla Wennerström såsom misstänkt för spioneri. Påföljande 
morgon kl 9.25 greps han under relativt odramatiska former på 
Riksbron av civilklädda poliser och fördes till polisstationen på 
Bergsgatan för förhör. Den från 1940- och 50-talen välkände "spion
åklagaren", statsfiskal Werner Ryhninger, ledde brottsutredningen. 
Ganska omgående erkände den då 56-årige Stig Wennerström att 
han under lång tid bedrivit illegal spioneriverksamhet. Vid en press
konferens på försvarsstaben den 24 juni avslöjades det att det rörde 
sig om så mycket som 15 års grovt spioneri för Sovjetunionens räk
nmg. 
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Det offentliga Sverige skakades om av avslöjandet och midsom
marhelgens stiltje ersattes av en nyhetsfeber. Statsminister Tage Erlan
der, som hållits helt utanför det tidsödande spaningsarbetet kring 
överste Wennerström, fick brådskande anledning att plocka ihop 
sina specialstämda tomflaskor, avbryta sin sommarsemester och resa 
hem till Sverige. Den solbrände men allvarstyngde statsministern är, 
vid sidan av Wennerström själv, en huvudfigur på många pressbilder 
den första veckan efter avslöjandet.618 Statsministern blir i pressen 
närmast en personifiering av ett Sverige fort bakom ljuset. I sina me
moarer, nedtecknade nära två decennier senare, gör Erlander en åter
blick på händelsen och beskriver det politiska livet som fullkomligt 
förlamat under flera veckor efter offentliggörandet. Han skriver att 
han också personligen kände sig "desorienterad" och genomled häf
tiga attacker av illamående till följd av "vanmäktiga olustkänslor" .619 

Chocken grep med stor sannolikhet även statsrådet Alva Myrdal, som 
vid tiden for avslöjandet var Wennerströms närmaste chef på UD, i 
den svenska delegationens arbete inför den stora nedrustningskonfe
rensen i Geneve. 

Förhören med Stig Wennerström pågick i över nio månader. Under 
denna period, den 24 oktober 1963, försökte översten begå själv
mord genom att svälja en större dos sömntabletter, som han lyckats 
gömma undan i sin isolerade cell på Långholmen. Han fördes om
gående till Södersjukhuset for magpumpning och återfördes därefter 
till fängelset. Rättegången inleddes i början av april 1964 och ett år 
efter anhållandet, den 12 juni 1964, föll domen i Stockholms tings
rätt. Den löd på livstids straffarbete samt avsättning som överste i 
flygvapnet. I domen ålades Wennerström dessutom att till svenska 
staten betala 490 350 kronor i böter, vilket var den summa rätten 
menade att han hade tjänat på sin brottsliga verksamhet. 620 Wenner
ström överklagade aldrig domen och avtjänade sitt straff i fängelset 
på Långholmen. Han blev villkorligt frigiven 197 4 och flyttade då 
tillbaka till sin villa i Djursholm. 

Till sina överordnade i Sovjetunionen hade Wennerström rap
porterat om Sveriges underrättelsesamarbete med USA och Storbri
tannien. Och det var mycket på grund av detta som fallet fick säker
hetspolitiska och inrikespolitiska konsekvenser av en dignitet som 
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det tidiga 50-talets spionaffärer inte hade varit i närheten av. Redan 
en dryg vecka efter anhållandet, den 28 juni 1963, tillsatte rege
ringen en undersökningskommission om tre man under ledning 
av ordföranden i arbetsdomstolen, före detta justitierådet Gunnar 
Dahlman, och efter honom lagmannen i Svea Hovrätt Bengt Län
nergren. Kommissionen hade två uppgifter. För det första skulle 
man utreda orsakerna till att Wennerströms spioneriverksamhet 
hade kunnat fortgå i 15 år utan att avslöjas. För det andra skulle man 
undersöka om det som hänt gav anledning till särskilda åtgärder vad 
gällde den svenska säkerhetstjänsten. Kommissionen fick namnet 
1963 års undersökningskommission, men kom snart att refereras till 
som Juristkommissionen i Wennerströmaffären. Undersökningen, 
som stod klar i april 1964, var en historisk redogörelse för Wenner
ströms förehavanden från slutet av 1930-talet och framåt. Eftersom 
den var förhållandevis allmänt hållen kom den, med undantag av 
några passager eller rader på enstaka ställen, närmast i sin helhet att 
vara tillgänglig för allmänheten. Juristkommissionen kom fram till 
slutsatsen att det i huvudsak var Wennerströms färdigheter som hem
lig agent, inte tillkortakommanden hos den svenska säkerhetspolisen, 
som möjliggjort dennes mångåriga spioneriverksamhet utan upp
täckt. 621 

Regeringens juristkommission kom ganska snart, inte minst som 
ett resultat av starka påtryckningar från borgerligt håll, att komplet
teras av en parlamentarisk nämnd. Denna nämnd, tillsatt i decem
ber 1963, hade som uppgift att, utifrån bland annat det material 
juristkommissionen arbetade fram, försöka kartlägga de inblandade 
statsrådens handläggning av Wennerströmaffären och förtydliga an
svarsförhållandena inom regeringen. Rapport av parlamentariska 
nämnden i Wennerströmafforen framlades kort efter juristkommissio
nens rapport i april 1964. Nämnden skulle också se över de princi
piella riktlinjerna vid handläggning av säkerhetsfrågor, och denna del 
av nämndens rapport stod klar 1968.622 

Tillsammans fick kommissionsrapporterna till följd att utrikes
minister Östen Unden, som vid tiden för avslöjandet redan lämnat 
regeringen, prickades av KU såsom ansvarig för säkerhetsfrågorna på 
UD i början av 60-talet när Wennerström varit verksam där som 
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militär nedrustningsexpert. Försvarsminister Sven Andersson gick 
däremot fri, något som i förhållande till prickningen av Unden blev 
föremål för en häftig debatt mellan socialdemokraterna och den bor
gerliga oppositionen under försommaren 1964. Att Wennerström
affären satt djupa spår i inrikespolitiken visades också senare under 
60-talet och fortsatt under 70-talet, då det blossade upp flera häftiga 
debatter om säkerhetstjänsten, dess arbetsmetoder och dess befogen
heter. 623 

Texten Wennerström 

Förutom att fungera som en tändande gnista för en mångårig och 
omfattande diskussion om den svenska säkerhetstjänstens arbete och 
försvarsviljan hos det svenska folket samt ge stoff åt åtskilliga spalt
meter i pressen, gav Wennerströmaffären även upphov till ett antal 
böcker, rapporter och artiklar med en djupare kriminalpsykologisk 
infallsvinkel. Det är företrädesvis dessa skildringar - inte kommis
sionsrapporter och utredningar om säkerhetstjänsten - som står i 
centrum här. Bland böckerna om Wennerström finns först och främst 
kriminalförfattaren H-K Rönbloms Wennerström. Spionen, som kom 
ut redan samma år som domen föll. 624 I denna bok försöker Rön
blom teckna en psykologisk profil av Wennerström och sluter sig till 
att Hygöverstens landsförräderi helt enkelt grundar sig i en defekt 
lojalitetsuppfattning och en ödesdiger trolöshet. Det är inte tänk
bart att översten skulle kunna vara övertygad kommunist och anled
ningen till detta, enligt Rönblom, är att han helt enkelt är en för stor 
individualist med närmast monumental hybris. 

Ett par år efter Rönblom gjorde Carl Olof Bernhardsson, förfat
taren till Spionpolisen går på jakt, ett försök att sammanställa alla 
uppgifter och handlingar i fallet Wennerström. Ansträngningen 
resulterade i en kronologisk berättelse som kom att veckla ut sig över 
dryga 300 sidor under titeln Överste W forrädare. Denna fördjupning 
i Wennerströmaffären var ett utvidgat särtryck ur den andra volymen 
i samlingsverket Vårt samhälles olycksbarn. Förrädare, forfalskare, for
lorade existenser från 1967, ett verk vars titel anger det dramaturgiska, 
kriminaljournalistiska perspektiv som genomsyrade denna liksom de 
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flesta av författarens tidigare skrifter. Överste W forrädare är "[e]n 
djuplodande porträttanalys av den gåtfulla människan bakom år
hundradets brott", skriver Bernhardsson i sitt företal. 625 Wenner
ström som person och århundradets svenska brottsling står i centrum, 
men författaren anger också ett övergripande syfte med sin skildring 
med en formulering som kunde ha varit hämtad ur en upplysnings
skrift från CFF:s femtekolonnkampanj ett decennium tidigare: "I 
allas vår målsättning att slå vakt kring våra militära hemligheter på 
sådant sätt att spioneri och olovlig underrättelseverksamhet försvåras 
och snabbt uppdagas är denna faktaspäckade skildring ägnad att ge 
konkreta anvisningar". 626 Kombinationen av engagerad folkupplys
ningsambition kring spionfaran och ett brottstypologiskt eller kri
minalpsykologiskt tänkande som känns igen från SO-talet framstår 
därmed tydligt även i Bernhardssons bok om Wennerström, medan 
det tidigare perspektivet inte far något utrymme hos H-K Rönblom. 

Att Wennerströmaffären var en stor spionskandal även med 
internationella mått mätt syns bland annat i antalet översättningar 
av Rönbloms bok. 627 1966 publicerade den amerikanske journalisten 
Thomas Whiteside dessutom en bok om Wennerström med titeln 
An Agent in Place. The Wennerström Affair. Whiteside sökte först och 
främst svar på frågan hur farlig Wennerström varit i ett internatio
nellt (eller åtminstone amerikanskt) perspektiv. Och 1972 bidrog 
huvudpersonen själv till Wennerströmlitteraturen genom memoa
rerna Från början till slutet, vilka han börjat författa ganska tidigt 
under sin fängelseperiod. Memoarerna ingick som bilaga till den 
ansökan om nåd som han lämnade in samma år. Även denna bok 
översattes till ett antal andra språk. 628 

Wennerströms memoarer bidrog emellertid till att sprida lika 
mycket dunkel som ljus över såväl hans egna bevekelsegrunder som 
affären i dess helhet. I senare Wennerströmlitteratur har fallet i mångt 
och mycket förblivit ett enigma. Först under sommaren 1992 lycka
des journalisten och TV-producenten Birgitta Bergmark fa ungefär 
två tredjedelar av det så kallade Wennerströmarkivet avhemligat. 
Utifrån detta material gjorde hon en undersökning som presentera
des i bokform med titeln Stig Wennerström. Spionen som teg.629 Att 
Bergmarks bok också är ett inlägg i den tidiga 90-talsdebatten om 
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den svenska neutraliteten under efterkrigstiden förstår man då hon 
avslutar med att konstatera att det har varit "dubbelspel på alla 
nivåer, där den stora offentliga lögnen har varit den svenska neutra
liteten". 630 

Merparten av Wennerströmarkivets fortfarande outlämnade hand
lingar är belagda med 70 års sekretess och kommer följaktligen inte 
att utlämnas förrän år 2034. Men frågan är förstås om dagens frågor 
kring Wennerströmaffären egentligen är beroende av tillgången till 
dessa handlingar. I slutet av 90-talet, några år efter Bergmarks bok, 
utkom journalisten Anders Sundelin med boken Fallet Wenner
ström, en bok som liksom den tidigare rönte viss uppmärksamhet. 63 1 

En fråga som Sundelin tar upp är den huruvida Wennerström hade 
en medhjälpare och ett par tänkbara kandidater i den högre svenska 
diplomat- och militärkretsen pekas ut. 632 Men det mest intressanta 
med Fallet Wennerström såsom ett av de senaste inläggen i Wenner
strömlitteraturen är trots allt att det är en framställning som snarare 
inriktar sig på att skapa förståelse för huvudpersonen i dennes histo
riska kontext än att komma med slutgiltiga förklaringar. Kvar finns 
åtskilliga frågor kring vad som hände och vilka som var Wenner
ströms medhjälpare, frågor som det möjligen finns svar på någon
stans i gamla GRU:s hittills stängda arkiv, men kontentan av Sun
delins Fallet Wennerström är ändå att den dolda sanningen i arkiven 
mycket väl kan vara en chimär. Frågor som vem, vad och när har till 
stor del skjutits i bakgrunden till förmån för resonemang om det 
större historisk-politiska, men även kulturella sammanhang i vilket 
Wennerström navigerade. 633 

En tät beskrivning 

Min infallsvinkel på Wennerströmaffären anknyter till det sist
nämnda stråket i Sundelins bok men tar diskussionen om fallets 
kulturella kontext betydligt längre. Här står inte Wennerströms egna 
ideer, bevekelsegrunder och handlingar i centrum. Liksom tidigare, 
när det gällde fallet Hilding Andersson och fallet Fritjof Enbom, är 
jag i första hand intresserad av spionavslöjandets mediala framträ
delseformer. 
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I detta kapitel tvinnas trådar från föregående kapitel samman i en 
tät beskrivning av Wennerströmavslöjandet och dess efterspel. Fallet 
Wennerström kommer att läsas samman till ett offentligt drama 
innehållande alla de element som tidigare i boken har belysts i olika 
kapitel om 50-talets spionföreställning - scenanvisningar, huvudrol
ler, dekor och konfliktens lösning och sensmoral. Till viss del följer 
jag den tidigare modellen för materialgenomgång, det vill säga att 
varje fokus i dramat har motiverat användningen av en viss typ av 
spår från det förflutna, men i det som följer finns det ibland anled
ning att avvika från detta mönster. Ett exempel är protagonisten, 
Detektiven Allmänheten, som tidigare i kapitel tre belystes utifrån 
det tidiga 50-talets civilförsvarsupplysning om spioneri- och sabotage
faran men som här kommer att framträda på ett annat fält, nämligen 
i veckopressen. Under sommaren och hösten 1963 är det dessutom 
till stor del just Detektiven Allmänheten, en enkel städfru vid namn 
Carin Rosen, som driver det dramatiska Wennerströmavslöjandet 
framåt. I övrigt framträder antagonistens ansikte i första hand i den 
samtida dagspressen och dekoren och birollerna i första hand i vecko
pressen. 

En viktig sak att hålla i minnet är emellertid att om 50-talet var 
husmoderstidningens och veckotidningens stora årtionde, som också 
sträckte sig in på 60-talet, så innebar det tidiga 60-talet också kvälls
tidningarnas stora genombrott i upplagestatistiken. Dessa tidningar 
visade sig kunna svara väl mot de underhållningskrav som ställts på 
veckopressen samtidigt som de, med sin dagliga utgivning, bättre 
kunde hålla det nya televisionsmediets tempo. Aftonbladet, tid
ningen som höll sig framme då det gällde att dokumentera infiltra
törerna på Hotel Svea, stod för den relativt sett största ökningen då 
genren ökade närmast explosionsartat under 60-talets första hälft, 
och 1965 var tidningen uppe i ca 270 000 exemplar. Den största 
kvällstidningen var emellertid Expressen, som vid tiden för Wenner
strömaffären hade en upplaga på cirka 400 000 exemplar. 634 

Betydelsefulla blev också de möjligheter till vidare kommentarer 
kring och artiklar om televisionen, som kvällspressen medförde. 
Människor antogs helt enkelt vilja läsa mer om det de hade sett på 
TV635 Just Wennerströmaffären fick också ett tidvis omfattande 
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utrymme i etermedierna. De hätska Wennerströmdebatterna i riks
dagen i slutet av maj 1964 sändes exempelvis i långa referat både i 
radions P 1 och P2 och i TV Men det var icke desto mindre i stor ut
sträckning den samtida tryckta pressen som ansvarade för Wenner
strömavslöjandets dramaturgiska utformning och främst av denna 
anledning har jag valt att fokusera på detta material och lämnat 
radio och TV därhän. I synnerhet veckotidningen I dun/Vecko-journa
len kom, genom sin uppmärksammade artikelserie om städfru Carin 
Rosen, att spela en avgörande roll i det mediala meningsskapandet 
kring fallet Wennerström. 636 Det finns här dock anledning att, som 
förut, inleda med själva scenanvisningarna och det internationella 
sammanhanget i början av 60-talet. 

Scenanvisningar anno 1963 
1963 års spionforeställning 

På ett sätt var 1950-talets kallakrigsföreställning inte alls särskilt 
avlägsen vid tiden för Wennerströmavslöjandet. Spioner och spioneri 
fortsatte vara, eller var kanske snarare återigen, en högst dramatisk 
aspekt av världspolitiken vid sidan om Kubakrisen och byggandet av 
Berlinmuren. De västeuropeiska och amerikanska säkerhetstjänster
na stod i centrum för flera uppseendeväckande skandaler i början av 
60-talet och dagstidningarna fylldes av historier om dubbelagenter, 
"mullvadar", angivare, avhoppare och dramatiska avslöjanden. 1960 
hoppade två amerikanska signalspanare och chifferexperter anställda 
vid NSA av till Sovjetunionen. I Västtyskland angavs chefen för 
kontraspionaget inom säkerhetstjänsten, Heinz Felfe, 1961 . Samma 
år avslöjades också en sovjetisk dubbelagent inom brittiska MI6 vid 
namn George Blake och året därpå anhölls John Vassall, en högt upp
satt militär som under utpressning mot bakgrund av fotobevis kring 
hans förmodade homosexualitet lämnat ut uppgifter till den sovje
tiska underrättelsetjänsten för en struntsumma. 

Även informationschefen vid NATO i Frankrike, Georges 
Paques, avslöjades som sovjetisk spion 1963. Och redan i januari 
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1963 hade Kim Philby, mästerspionen och "den tredje mannen" i 
1930-talets Cambridge Spy Ring, försvunnit från sin post inom den 
brittiska underrättelsetjänsten MI6. Dryga halvåret senare rapporte
rade den sovjetiska regeringen att Philby nu var sovjetisk medbor
gare och bosatt i Moskva.637 Ungefär samtidigt, under våren och 
sommaren 1963, skakades dessutom det brittiska parlamentet av en 
stor skandal med övertoner av spioner och spioneri. Försvarsminis
tern John Profumo visade sig ha haft en kärleksaffär med en natt
klubbsdansös och tillika lyxprostituerad vid namn Christine Keeler. 
Profumo avgick från sin post i juni efter att det kommit fram att 
Keeler även delat säng med den sovjetiske militärattachen Jevgenij 
Ivanov. Trots att en statlig utredning kom fram till att den farliga 
förbindelsen mellan Keeler och Profumo inte skadat den brittiska 
säkerheten, fortsatte skandalen att göda brittisk press under hösten 
fram till dess att premiärminister Harold Macmillan avgick i oktober 
samma år. 638 

Svensk press fylls av dessa spionaffärer på den internationella are
nan. I synnerhet skrivs det mycket om affären Keeler. I SE far den 
lika stort utrymme som den egna Wennerströmaffären och här publi
ceras Keelers egna memoarer i en följetong med början redan i juni 
1963.639 Den kittlande Keeler-historien blir en spionhistoria typisk 
för ett 60-tal i James Bonds skugga, uttryckt genom en femme fatales 
eller en "sex-spions" sugande blick från veckotidningssidan. 

Chock och vana 

Det är alltså mitt i denna internationella dramatik, på midsommar
dagen 1963, som det blottas en tung spionhärva också på svensk 
mark. Kvällstidningarna basunerar ut den nya skandalen i en sen 
extraupplaga samma dag som regeringen släpper sin kommunike, 
den 25 juni 1963. Det är ingen som helst tvekan om digniteten i 
detta nya avslöjande och tidningarna har nära nog identiska formu
leringar, som naturligtvis har sin grund i att det ännu inte funnits 
tillfälle till undersökande journalistik. Faktastoffet är litet och kring
liggande information om Wennerström själv, hans bakgrund och 
miljö är knapphändig. Men avslöjandet är likväl enligt Dagens Nyhe-



29. Omslagsbild 
i SE 1963. 

256 · UPPLÖSNING? 



SCENANVISNINGAR ANNO 1963 · 257 

ter" [ d] en största svenska spionskandalen i modern tid", enligt Stock
holms-Tidningen "den allvarligaste spionaffär som avslöjats i Sverige 
under modern tid" och enligt Svenska Dagbladet "den största och 
allvarligaste spioneriaffären hittills i vårt land". 640 

Under de dagar som följer fortsätter tidningarna att skriva in 
Wennerström i den svenska historien på likartade sätt. När kontu
rerna av den nya spionberättelsen skall börja tecknas är det särskilt 
viktigt att relatera till och även kontrastera mot 1950-talets spioner. 
Sammantaget har ett 20-tal personer avslöjats sedan krigsslutet, varav 
de viktigaste - Hilding "marinspionen" Andersson 1951 och Enbom
ligan 1952 - framträder på bild i flera dagstidningar. 641 Men i jäm
förelse står sig dessa slätt. "Överste Wennerström är i särklass vårt 
lands farligaste spion" lyder analysen i exempelvis Aftonbladet. "Bred
vid honom framstår agenter som Ehnbom [sic!] och Andersson 
(marinspionen) som rena dilettanter."642 Känslorna från SO-talets 
spionskandaler skall återuppväckas men också förstärkas radikalt. 
Och Wennerström får en plats i den svenska historien såsom en kul
men i landsförräderiets historia. 

Uppvaknande och chock är kriminaljournalistiska teman som 
känns igen från reaktionerna kring Marinspionen och Enbom i bör
jan av SO-talet och dessa teman är väldigt tydliga även här. Utanför 
den avspärrade bostaden i Djursholm intervjuas grannar, som anser 
hela historien ytterst otrolig. Vem som helst, utom just Wenner
ström, menar en granne. 643 Att lyfta fram folkets reaktion, mannen 
på gatan eller grannen, är i synnerhet kvällspressens traditionella 
grepp. Expressen tecknar ett Stockholm i närmast paralyserat chock
tillstånd medan Aftonbladet hänvisar till det reportage som publice
rats en vecka tidigare med rubriken "Dansannons orsakade larm till 
spionpolisen!" och som på något sätt ändå förebådat det stora avslöj
ande som komma skulle. 644 

Att använda en nyhetsterminologi som kretsar kring chock och 
förtvivlan visar sig emellertid vara endast ett sätt att skriva nyheten 
om Wennerström, för inte ens den allra första dagen efter offentlig
görandet är bilden av ett Sverige i chock entydig. I morgontidningen 
Dagens Nyheter finns exempelvis en reflektion över huruvida svenska 
folket egentligen tycker denna nya spionskandal är så värst upprö-
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rande. Tidningsreportern gör en rundvandring på Stockholms gator 
denna avslöjandets första dag och skriver sedan en kolumn med 
rubriken "Vad rör spionen oss?" 

Här har nu spionerats mot Sverige i femton år. Vad man kan förstå 
efter ett par timmars kvällsströvande på gator och torg, lite hit och dit
åkande i buss och spårvagn, så bryr sig det svenska folket inte ett skvatt 
om saken. Absolut inte ett skvatt. 

De säger sådant som: 
Hör du Elsa, om vi skulle ta och byta vid Fridhemsplan i dag? 
Eller: 
Den där boken som du lånade mej i går var verkligen läskig. Just när 

killen ströp honom med .. . 
Men de säger aldrig, aldrig under två timmar när man blandar sig 

med folk med vidöppna öron sådant som: 
- Nu är vi verkligen avslöjade. Hur skall det gå for oss? Är hela lan

det utlämnat nu?645 

I denna journalistiska reflektion är således kallakrigsberättelsen anno 
1963 komplex på ett nytt sätt. Det svenska folket är oändligt vant 
vid spioner och vid att nyheter om spioneri blåses upp med versaler 
i pressen. Chock, rädsla och mållöshet är i vanlig ordning påbjudna 
från media medan mannen på gatan tycks vara motsträvigt blase. 
Han bryr sig helt enkelt inte om det. Den nya spionaffären kan ju 
mycket väl vara ännu en vind som drar förbi? Dagens Nyheters repor
ter frågar en man vid en hiss, som har kvällstidningens sena extra
upplaga i handen om vad han tycker, och denne svarar "lite generat": 

- Tja, det är naturligtvis pinsamt. Men jag har inte precis hunnit läsa 
det .. . Och det kanske inte är så farligt ... Och som tidningarna över
driver ... Och så mycket som det spioneras .. . 646 

I Dagens Nyheters krönika blir Wennerströmaffären följaktligen de
konstruerad redan på avslöjandets första dag. Redan här tycks det 
finnas något som skaver mot 50-talets fasta uppvaknandemetaforik. 
"Folk tycks totalt strunta i om vi är utlämnade eller inte", skriver 
krönikören, alltmedan mannen vid hissen och andra stockholmare 
tänker på allt annat än rikets säkerhet. Ingen kan hålla reda på alla 
spionerihärvor. Kanske är det inte så oroväckande med ännu en 
spionaffär, för livet tycks ju gå sin gilla gång ändå. Och ryssen kom 
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ju faktiskt aldrig. "[I]ngen orkar arbeta upp sej till den verkliga 
indignationen", skriver Rune Mo berg någon vecka senare i SE, och 
"[f]ör oss har spionbulletinerna allt mer blivit ett irriterande avbrott 
i skvalmusiken [ ... ]" .647 Den nya spionaffären synes alltså omgivas 
av såväl chocksensation som igenkännande, såväl uppvaknande som 
sömnig vana. 

Redan de första presskommentarerna presenterar i övrigt några av 
dramats fortsatta huvudpersoner. Wennerströms utnämnde försva
rare, Carl-Erik Lindahl, den välkände spionåklagaren Werner Ryh
ninger och inte minst den solbrände statsministern Tage Erlander 
figurerar alla flitigt på pressbilderna. Men i centrum står förstås Stig 
Wennerström själv. I de första dagarnas många bilder och rubriker 
framtonar ett ansikte som sedan, allt eftersom, får fler lager av bety
delser då mediekonstruktionen sväller och Wennerströmaffären blir 
ett iscensatt socialt, medialt eller offentligt drama. Följande avsnitt 
handlar om hur detta antagonistens ansikte gradvis tar form. 

Antagonist. Överstens ansikten 

Den sällskaplige världsmannen 
För sina vänner var överste Stig Wennerström den borne världsman
nen, glad, elegant, diskret, skicklig i sitt yrke och diplomat med guld
kant. 648 

Det verkar inledningsvis inte vara något som helst fel på Stig Wen
nerström. I de flesta sammanhang tycks han ha framstått som full
komligt oantastlig, sällskaplig, artig och belevad. "Personligen karak
täriseras överste Wennerström som en sympatisk människa, vänlig, 
hjälpsam och försynt", skriver Dagens Nyheter, och det betonas att 
det varken från åklagar- eller försvararsidan anses nödvändigt att resa 
krav om en rättspsykiatrisk undersökning. 649 Stockholms-Tidningen 
skriver på ett liknande sätt om den sympatiske gentlemannen och 
den kunnige världsmannen med sin strama elegans. Han har "varit 
känd som en fin och försynt människa'' med "en vacker karriär både 
hemma och utomlands". Inget, menar tidningen, antyder att han 
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skulle ha kunnat begå dessa ofattbara brott. Han är en "vinnande 
personlighet" och har dessutom till råga på allt varit medarbetare i 
Stockholms-Tidningen som flygmilitär skribent. 650 

I Sverige ansågs Wennerström vara "en synnerligen nyttig tjänste
man som var skicklig och hade gott omdöme" även om han under 
hela sin karriär varit "mer duglig och samvetsgrann än direkt topp
begåvad".651 Han är alltså inte bara helt frisk, utan även en skicklig 
man av värld. Den internationella dimensionen av Wennerström
affären är viktig för svensk press och ganska snart börjar det rapporte
ras om reaktioner utifrån. Han har varit "mycket väl ansedd" på sina 
befattningar, bland annat som svensk UD-man i USA, och "[s]åväl 
i Stockholm, Washington som London hette det om överste Wen
nerström: Han är representant för den svenska ärligheten". 652 Det är 
en " [s]ynnerligen tilltalande och vänlig man på alla sätt", anser den 
norske före detta försvarsattachen i Stockholm. 653 Expressens Arne 
Thoren berättar om sina intryck av personen Wennerström under 
sin tid som korrespondent i Washington i början av 195O-talet och 
framhåller att paret Wennerströms bjudningar under denna tid var 
trivsamma och uppskattade i vida kretsar. Huvudpersonen själv var 
en diskret, men ytterst älskvärd värd, som gärna höll personliga tal 
till sina gäster. Sättet han gjorde det på tenderade dessutom att tänja 
litet på gränserna för vad som är svenskt och lutar då knappast åt öst. 
"Stig Wennerström är", skriverThoren, "utan tvivel den typ av män
niska som har mycket lätt att fa kontakter och vänner just i ett land 
som USA". 654 

Under dessa två första dagar är det således bilden av en ytterst 
belevad person som träder fram. Tidningarnas bilder visar en leende 
och avspänd Wennerström.655 Dessutom är han kompetent: en skick
lig flygare och till och med svensk rekordhållare i fallskärmshopp på 
låg höjd etcetera. Inget tyder på att det var pengar och inte heller 
moraliska motiv av den typ som den brittiska Vassallaffären givit 
exempel på. Wennerström "levde ett lugnt familjeliv" och var "neutral 
till sin läggning men hans sympatier riktade sig västerut". Han var 
en traditionell högerman - ja, till och med enligt vissa uppgifter 
något "till höger om högern".656 I sällskapslivet var han "den per
fekte gentlemannen och umgängesmänniskan. Alltid elegant, spiri-
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tuell och försynt", skriver Aftonbladet. "En av hans umgängesvänner 
säger: - Om man någonsin ska tala om en perfekt människa i en sån 
här situation så måste det vara han. Oföränderligt älskvärd och hjälp
sam, stabil och trygg."657 I Expressen framställs Wennerström som en 
person i släkt med överbefälhavaren, en man som brukade spela golf 
och curling med sina vänner och som i allt övrigt gjorde ett så kon
servativt intryck att det inte fanns någon som helst anledning att tro 
att han sympatiserade med kommunisterna. 658 

Alla uppgifter om den sällskaplige världsmannen, hur väl ansedd 
han har varit, hur stilig och sympatisk utstrålning han haft, hur kor
rekt och kompetent han varit och hur trevliga bjudningar han ord
nat, understryker den chock som styr de första två dagarnas press
kommentarer. I det lugnaste och mest trivsamma vattnet simmade 
onekligen den största och fulaste fisken. Wennerströmfrågan behöver 
besvaras, paradoxen upplösas. Ett par dagar efter avslöjandet växer 
det så fram en annan version av antagonisten, en som har tydligare 
drag av känslokyla och arrogans. Även rent visuellt, i de konkreta 
pressfotografierna, förändras överstens ansikte på ett genomgripan
de sätt. 

Den högdragne enstöringen 

Wennerströms i och för sig bedrägliga, men ändå trivsamma leende 
blir någon vecka efter avslöjandet till en förstelnad grimas. Att alla 
omdömen om den kunnige världsmannen som plockats fram -
"vänlig, sympatisk, hjälpsam, försynt, ibland nästan tillbakadragen, 
road av sällskapsliv, världsvan, chevaleresk, fin på att 'ta folk' på rätt 
sätt i olika situationer, ambitiös, ämbetsmannakorrekt" - är av en viss 
ytlig karaktär noteras förvisso i Dagens Nyheter redan den 27 juni. 659 

De positiva omdömena om Wennerström rabblas mekaniskt, menar 
skribenten, som om de vore inlärda. De ändras inte heller över tid 
utan förblir oroväckande desamma "1930, 1940, för 14 dagar sedan'' . 
Det är en besynnerlig statiskhet över karaktärsbeskrivningarna. 

Mer inträngande karaktäristik förmår ingen ge - och förklaringen blir 
uppenbar: ingen tycks känna honom ordentligt och ingående. Kvar 
står en nästan konturlös dimfigur, kylig, inte arrogant, men lite hög-
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dragen, opersonlig bakom den granna uniformen och det förbindliga 
leendet. En oantastlig man som det inte hörts ett enda ont ord om förrän 
tisdagen den 25 juni klockan 16, då bomben slog ner.660 

Misstänksamheten fortsätter gro och under hösten 1963 synliggörs 
allt tydligare ansiktet av en högdragen karriärist, inte sällan med en 
tillsats av enstöringens patologi. I oktober 1963 offentliggörs också 
personundersökningen av Wennerström, gjord av en framstående 
expert på området, byrådirektör Olof Särnmark. Undersökningen 
lämnades in till Stockholms rådhusrätt måndagen den 7 oktober och 
i morgontidningarna dagen efter finns den refererad närmast i sin 
helhet. 

Särnmarks huvuddiagnos, så som den refereras, är att Wenner
ströms starkaste drivkraft varit en omfattande karriärlystnad. Att 
Wennerström i fangenskap för första gången lanserar sin socialistiska 
livsåskådning, beskrivs som en absurd efterhandskonstruktion. Särn
mark betonade förvisso redan i inledningen till sin undersökning att 
han inte kunnat ge någon slutgiltig lösning av "gåtan Wenner
ström". 661 Presskommentarerna går emellertid i en litet annan rikt
ning, även om de i allmänhet köper Särnmarks beskrivning av "den 
karriärlystne strebern". 662 I Dagens Nyheter den 8 oktober finns ett 
antal artiklar som refererar personer vilka kan vittna om större eller 
mindre psykiska skador hos Wennerström. Generalmajor Curt Juh
lin-Dannfelt beskriver honom såsom "halsstarrig, samarbetsovillig 
och besatt av ärelystnad - en underlig figur med isig och oläsbar 
blick", en lömsk figur som brukade plagiera tjänsteberättelser och 
presentera dem som sina egna. Försvarsminister Sven Andersson 
konstaterar därtill i ett citat att det helt enkelt var "lögn att tränga 
igenom Wennerströms skal". Och en gammal skolkamrat, nu medi
cine doktor, kan vittna om att Wennerström alltid varit lättlurad och 
omogen. Han hade ingen större begåvning och han var fullständigt 
oförmögen att hantera psykisk stress. 663 Aftonbladet noterar i en lång 
artikel med huvudrubriken "Bilden av Wennerström", den märkliga 
metamorfos Wennerström genomgått "från vekhet i ungdomen till 
den kalla oberördhet han visar i dagens situation". Metamorfosen 
illustreras i sex bilder på olika Wennerström med rubrikerna "som 
k 1 bb" " a " " ak " " h "' " ffi " s o gra , som ygare , som m e , som attac e , som o 1cer 
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och slutligen "som spion". 664 Själva antagonistens ansikte har här 
förvandlats till en berättelse, från en munter yngling till ett korrupt 
stenansikte. 

Då det ett par veckor senare, den 25 oktober, rapporteras om 
Wennerströms självmordsförsök, framträder förstås bilden av den 
psykiskt instabile brottslingen ännu tydligare. Veckan innan hade 
också Wennerström för första gången gjort ett utspel i rätten, då det 
fördes kvarstadsförhandlingar om dennes tillgångar tillvaratagna i 
husrannsakningar. Vid detta tillfälle vädjade Wennerström till pres
sens representanter att medverka till att hemliga rättegångar avskaf
fas, men tystades ned. Händelsen tolkas på sina håll som tecken på 
ett sviktande psyke under stark press, i synnerhet veckan efter, då 
nyheten om självmordsförsöket kommer ut, men också i senare 
beskrivningar som exempelvis Bernhardssons Överste W forrädare. 665 

Med dessa nyhetshändelser, uppgifter från personundersökning
en och till viss del självmordsförsöket, ändras alltså framställningarna 
av Wennerström. Det typologiska tänkandet, som känns igen från 
det tidiga SO-talets presskommentarer och brottsjournalistik, återin
troduceras. Vilken spiontyp är egentligen Wennerström? Och vilken 
människotyp är en spion? I början av november låter veckotidningen 
SE"åtta representanter för den stora allmänheten", ett representativt 
utsnitt av Sveriges befolkning - däribland en folkskollärare, en jour
nalist, en byråassistent på SJ, en överstelöjtnant och en civilekonom 
på KF - svara på tre frågor om Wennerström utifrån vad de har hört 
och läst om förräderiskandalen i press, radio och TY.666 Den första 
frågan lyder "Vad har ni fatt för bild av Wennerström som människa 
och hur ser ni på den människotyp han företräder?" I svaren fram
tonar bilden av en obevekligt maktlysten karriärist. Återkommande 
ord är "känslokall", "karriärlysten" och "äregirig", egenskaper som 
kopplas samman med vissa sjukliga drag, känslostörningar och psy
kiska defekter. "Han förefaller mig känslokall och mer begåvad än 
man på sina håll velat göra gällande", säger en intervjuad, "[m]en 
han är naturligtvis utrustad med en outvecklad moraluppfattning, 31 . Den högdragne 

en brist som inte sällan leder till brottslighet." En annan intervjuad enstöringen. 

har samma inställning och därtill även en teori om varför Wenner- Omslagsbild i SE 
ström är "svårt defekt", vilket hon har kunnat sluta sig till inte för att 1963. 
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han har sålt Sverige, utan för att han varit en högt uppsatt "trångsynt 
militärstreber" och "salongslejon" i en champagnebrusig överklass
tillvaro. I en idyllisk låtsasvärld "i en miljö som har mage att beund
ra, möta och till stor del stötta honom (och andra) i dessa kasper
roller" kan ingen förbli vid sina sinnens fulla bruk, är informantens 
analys.667 

Ar 1964 utkommer så kriminalförfattaren H -K Rönbloms bok 
om Wennerström i vilken just officersvärldens djupt liggande socio
logiska problematik är det grundläggande temat. Fenomenet Stig 
Wennerström är, menar Rönblom, "till rätt väsentlig del ett miljö
problem", 668 och officerskåren blir en bakgrund och förklaring till 
mentala och moraliska felslut. Översten är en typisk svensk officer, 
städad, lugn och korrekt, och detta är en äldre stil snarare än en 
nutida. Wennerström blir en representant för den gamla onda tiden, 
klassamhället som rådde före folkhem och framväxande välfärdsstat, 
då Fattigsverige stod mot det kalla högborgerliga och adliga och 
inget fanns däremellan. Samtidigt fanns det slitningar inom perso
nen Wennerström, som gjorde honom till en främmande fagel i en 
traditionstyngd officersvärld. "Det som ger den svenska officersmil
jön en särbetydelse i Stig Wennerströms liv var den lojalitetskonflikt 
som hans föräldrageneration upplevde och som satte spår hos 
honom själv i hans mest mottagliga år", skriver Rönblom. Konflik
ten mellan svenskhet och klasstillhörighet kom han själv aldrig över, 
och det var detta som möjliggjorde hans förräderi. 669 

Man kan förvisso inte, enligt Rönblom, få svar på alla frågor om 
det wennerströmska psyket genom att titta på dennes familjebak
grund. Historien börjar föga äventyrligt med en aktad stockholmsk 
borgarsläkt i seklets begynnelse. Fadern var marinofficer och modern 
var officersdotter och "[o]m dessa Stig Wennerströms föräldrar finns 
inga särskilt anmärkningsvärda drag att berätta." Båda var ganska 
färglösa och officersfamiljen levde ganska isolerat i Vaxholm. Paret 
fick två söner, varav den yngre var svårt efterbliven och dog i tonåren. 
Stig, född 1906, hade särskilt starka band till sin mor, som var stän
digt oroad över hans hälsa. 670 

Wennerström själv är lika undanglidande, gammalborgerlig och 
färglös som den familj han växte upp i, och i detta avseende liknar 
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Rönbloms analys Juristkommissionens rapport, enligt vilken Wen
nerströms sociala och ekonomiska bakgrund gör det svårt att synlig
göra något motiv för verksamheten. "Han har", lyder analysen i 
kommissionsrapporten, "såvitt kunnat utrönas, icke varit behäftad 
med sådan påtaglig svaghet - exempelvis alkoholism eller perversitet 
- som enligt vad erfarenheten visar ofta utnyttjas vid värvning av spio
ner och därför skulle ha utgjort särskilt indicium mot honom".671 

Hos Wennerström fanns alltså inga av landsförrädarens typiska känne
tecken. Han var inte alkoholist, inte narkoman och inte homosexuell 
och det verkade inte finnas någon annan hemlighet som skulle kunna 
ligga till grund för utpressning.672 Han framlevde sina dagar i höger
mannens traditionella officerstillvaro. Allt var på ytan städat, lugnt 
och korrekt, medan det under ytan var uppror. Och det faktum att 
det var uppror handlade inte så mycket om Wennerströms person
liga familjebakgrund, utan om den otidsenliga värld han represente
rade. Denna 60-talsspion utgjorde och utgör, blir kontentan i Wen
nerström. Spionen, en anomali i det moderna Sverige. 

Den oskadliggjorde syndaren 
Hur ser översten ut? 

Det är inte riktigt samma Wennerström som vi kommer ihåg från 
häktningen. Han är inte längre den brunbrände, arrogante världsman
nen med det säkra uppträdandet, inte helt i varje fall. 

Han har blivit blekare efter innesittandet. Han ser trött ut och har fltt 
skarpa vinklar kring mun och ögon. Han har börjat inse följderna för 
sin egen del - fängelselivets dödande rytm, förlusten av det bekväma 
liv han varit van vid.673 

Efter hand utkristalliseras en tredje fara i antagonistens ansikte. Under 
senare delen av 1963 och de två år som följer förmedlas vissa förso
nande drag i porträtten av Wennerström. I fängelset är Wennerström 
som person oskadliggjord, även om hans gärningar fortfarande ska
dar Sverige. Självmordsförsöket i slutet av oktober mildrar bilden 
något. Bredvid den högdragne enstöringen träder en mer patetisk 
figur fram. Han är förvisso fortfarande stilenligt och propert klädd, 
men kanske är det en smula synd om honom. Empatin lyser igenom 
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i Dagens Nyheters reporters intryck från rättssalen under rättegång
ens första dag: 

Ett första intryck: Strikt gråklädd, mörk rosett, näsdukssnibb i bröst
fickan, blek men fattad, spänstig fast på något vis urholkad [ ... ]. Man 
kan fråga sig hur han kan uppträda så genomfört strikt under denna 
ohyggligt tunga stund i sitt liv. Hans ensamhet måste vara fruktansvärd 
[ ... ]. Man kan spekulera: Kanske en perfektion som blivit till natur inte 
bara i fråga om rörelser och beteenden fungerar som en rustning? 674 

Just ensamheten lyfts fram i den berättelse om Wennerström vari 
han redan är "urholkad", oskadliggjord. Brottslingen är inte en del 
av gemenskapen och frågan är väl om han någonsin varit det. "Stig 
Wennerström far förbereda sig på en lång och ensam tid!" skriver 
Aftonbladet strax efter domen den 12 juni 1964 i en artikel om mil
jöerna kring Wennerström. "Kl 20.00 får han höra hur dörren låses 
kring honom med bastanta reglar. Han blir ensam i sitt betongrum 
- ensammare än någonsin med sig själv och sina tankar".675 Dagens 
Nyheter beskriver på liknande sätt Wennerströms bedrövligt inruta
de liv och konstaterar att han de senaste veckorna har "ägnat sig 
något litet åt kuvertklistring" . 676 På livstid ska han nu begrunda vad 
han gjort, konstaterar kvällstidningarna. "Överste Wennerström. 
Livstidsdömd. Avsatt", som Aftonbladet dramatiskt uttrycker saken i 
en bildtext. 677 

Meningslösheten kommer också fram då det under de år som 
följer ibland rapporteras om hur översten har det i fängelset. I juli 
1965 publiceras exempelvis en artikel i SE som porträtterar den 59-
årige Wennerström på Långholmen, där till och med frågan ställs: 
"Har vi dömt Wennerström till livstids tortyr?" Det dagliga livet i 
fängelset skildras in i minsta detalj: vilken tid han väcks, hur han 
sköter sin städning och tvätt, hur hans rastpromenader övervakas 
och vad som händer om han blir sjuk. Wennerström är bottenlöst 
ensam och övergiven - lika totalt avskärmad i fängelset som han var 
i det fria. Nu är han fängslad, men vi svenskar har lämnat honom 
ute i kylan. 678 

Fem steg över cellgolvet, sju steg ut till rastgården, nitton steg under 
promenaden ute. Så förvarar rättssamhället Sverige översten Stig Wen
nerström, som tills för blott två år sedan världsvant rörde sig på över-
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klasspartyn i Stockholm, snodde cocktailglaset mellan sina fingrar och 
konverserade flytande på flera språk.679 

I artikeln meddelas även att Wennerström fortfarande läser flitigt, 
men dock ingen krävande litteratur. Hans litterära smak är mycket 
lätt - deckare, spionthrillers, kärleksromaner "och annan litteratur 
där flykten bort från verkligheten är markerad". 680 

Wennerströms sorgliga och isande ensamhet, det främlingsskap 
som måste känneteckna en spions förhållande till yttervärlden, åter
kommer även hos kriminalförfattarna H-K Rönblom och Carl Olof 
Bernhardsson. "Det är något groteskt och på samma gång gripande 
i denna ensamhet", skriver Rönblom.681 Den som lever i två verk
ligheter tappar slutligen greppet om båda, vilket Wennerström var 
ett exempel på. Också Överste W förrädare avslutas med en be
skrivning av Wennerström i fängelset - ett liv fyllt av rutiner och en 
ständig klagan över huvudvärk. Här återfinns också en bild på den 
"derangerade" Wennerström, tagen strax efter självmordsförsöket 
under hösten 1963. Bildtexten lyder: 

En något derangerad Stig Wennerström - litet magrare och blekare 
än vanligt, orakad och föga elegant i sin "f"angjacka" - dirigeras från 
Södersjukhuset till Långholmens rättspsykiatriska klinik.682 

Just i Bernhardssons Överste W Förrädare finns således det tydligaste 
exemplet på det iscensatta Wennerströmdramat och dess slut. Här 
tillrättaläggs historien med kriminalförfattarens sinne för drama
turgi och en tydlig "sense of an ending" för att tala med Frank Ker
mode. Fallberättelsen inleds med en serie bilder med rubriken "Från 
storhet till fall" och som avslutning på bildrapsodin kan läsaren be
trakta överstens "snöpliga sorti mellan två handfasta säkerhetsdetek
tiver och med polis på vakt utanför den avspärrade Djursholmsvil
lan".683 Boken som helhet avrundas också med kapitlet "Nummer 
991" om Wennerström i fängelset. Här är ett exempel på den oskad
liggjorde syndaren, som symboliskt slutligen till och med har från
tagits sitt namn och istället givits ett nummer. Historien slutar i en 
ödesmättad beskrivning av apati, depression, hungerstrejk, själv
mordsförsök och läkarvägran. 

Om Wennerström, antagonisten, redan under sommaren 1963 
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och därefter gradvis under de år som följde utsattes för en allt mer 
omfattande passivisering och oskadliggörande, så fanns det emellertid 
åtminstone en annan person som trädde in som den aktiva protago
nisten i berättelsen om avslöjandet. Denna person var Wennerströms 
städerska och hennes frambärare, påhejare och kanal var veckotid
ningen Idun/Vecko-journalen. Städerskan kom att förkroppsliga allt 
det som Wennerström inte representerade - främst av allt det mo
derna folkhemmet befolkat av arbetande, rejäla, svensksinnade med
borgare. 

Protagonist och intrig. En städfru lägger pussel 
Jag kände mig alldeles rådvill och övergiven. Här hade jag framför mig 
en spion, en man som måste sättas fast. Men hur skulle jag bära mig åt? 
Vem kunde hjälpa mig? 684 

Idun/Vecko-journalen gjorde i slutet av augusti 1963 något man kan 
kalla för ett riktigt scoop. Tidningen kunde först av alla beskriva den 
centrala roll som en viss fru Carin Rosen hade spelat i avslöjandet av 
Wennerström. Detta gjordes i form av en artikelserie i tre delar med 
rubriken "Jag avslöjade spionen".685 Artikelserien rönte stor upp
märksamhet, i synnerhet då tidskriftens medarbetare Birgitta Dahl 
var den första som fått tag på och fått möjlighet att intervjua denna 
dramats nya huvudperson. Carin Rosen visade sig emellertid inte 
endast vara en ypperlig person att hänga upp själva Wennerström
historien på. Hon var dessutom - efter att hos säkerhetspolisen ha 
förhört sig om gränserna för tystnadsplikten - ytterst meddelsam 
rörande sina erfarenheter och upplevelser fram till den 16 maj 1963. 
I en kritisk pressdebatt som under augusti 1963 hade kommit att 
fokusera allt mer på den invecklade problematiken kring statsrådens 
inblandning och bristande kommunikation i Wennerströmaffären, 
trädde plötsligt Carin Rosen genom Idun/Vecko-journalens försorg 
fram och återförde berättelsen till dess enkla, odelbara kärna. I hen
nes gestalt inkapslades dramaturgin kring Brottslingen, Detektiven, 
Jakten och till slut Avslöjandet. Städfruns berättelse blev en mycket 
stark berättelse om moral och om återställandet av ordning. 
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33. Detektiven Allmänhetens återkomst. Omslagsbild i /dun/V) 1963. 



272 · UPPLÖSNING? 

Fru Rosens detektivberättelse 

Artikelserien i Idun/Vecko-journalen är en berättelse framlagd i jag
form. Spionjägare Rosen berättar sin egen historia om hur hennes 
misstankar mot arbetsgivaren väcktes och hur hon sedan i flera år 
ensam gick omkring och bar på dessa. Hon beskriver i detalj hela sin 
arbetsprocess som detektiv, sina våndor, sina många överväganden 
och sina handlingar. Hon beskriver också hur hon bollat med och 
sedermera förkastat ett antal teorier som kretsade kring Wenner
ströms förhållandevis avancerade fotoutrustning, teorier som inbe
grep bland annat pornografisk fotografering och förfalskande av 
sedlar. 

Det var emellertid arbetsgivarens förkärlek för en viss typ av 
skönlitteratur som till slut ledde henne in på rätt spår. Wennerström 
läste nästan enbart spionromaner. Hon kunde dra sig till minnes tit
lar som "Nätter i Prag", "Bakom järnridån" och "Handsken är kas
tad" . Var hennes arbetsgivare månne själv spion? 

Snart fick hon också fler indikationer på att något var fel med 
översten. En present som han haft med sig till henne när han varit i 
Paris visade sig vara köpt i Stockholm. Han fick besök av en "ryss", 
som hade "mellanrum mellan framtänderna'' och som därtill ver
kade ganska hemmastadd i den wennerströmska villan. Hundarna 
reagerade inte heller på ryssen som på andra främlingar. Detektiven 
Allmänheten fick gå till handling. "[J] ag kände", berättar fru Rosen, 
"att jag måste ha klarhet i om mina misstankar mot Wennerström 
var riktiga eller ej. Jag inrättade mig helt efter hans vanor och lade 
mitt arbete så, att jag alltid var i närheten av honom."686 

Wennerström hade också en grå radio som till skillnad från van
liga apparater saknade namn och bara hade siffror. Det resonemang 
som i artikeln förs kring denna radio, avslöjar ett sinne för detaljer 
som skiljer sig föga från beskrivningar i detektivromaner: 

Det hände ibland att jag såg Wennerström genom dörren till arbets
rummet. Han satt så att han skymde radion. Det som förvånade mig 
var att jag - trots högtalaren - aldrig hörde någonting, inte musik och 
inte heller något tal bara någon enstaka gång ett gnissel från apparaten. 
På askkoppen som stod vid bokhyllan där radion fanns, kunde jag dock 
märka att översten satt där ganska ofta. 
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Kunde radion ha något med spioneriet att göra? De stunder då jag var 
ensam i villan, började jag undersöka apparaten närmare. Radion var 
ansluten till en elektrisk sladdosa som stod på golvet. Från den separata 
högtalaren gick en sladd, som försvann bakom en tavla vilken hängde 
ovanför bokhyllan. Jag lyfte på tavlan och fann då, att sladden inte var 
ansluten till någon kontakt utan helt enkelt avklippt. Högtalaren måste 
alltså vara en attrapp, ditställd för att apparaten skulle se mera oskyldig 
ut! 

Nu var jag säker på att det var någonting sjukt med saken. Fick Wen
nerström instruktioner för sitt spioneri genom den här apparaten? 
Österifrån? Jag satte på mig hörlurarna, knäppte på knapparna men 
hörde ingenting. Rattarna vågade jag inte vrida på. I så fall hade han ju 
kunnat se att inställningen rubbats.687 

Allt eftersom tiden gick, berättar fru Rosen för Idun/Vecko-journa
lens läsare, blev hon djärvare. På alla möjliga sätt försökte hon kon
trollera de saker som hon misstänkte hörde samman med Wenner
ströms brottsliga verksamhet. Hon försökte också avlyssna överstens 
telefonsamtal, vilket var svårt eftersom denne hade tillgång till tre 
telefoner på olika våningsplan. Hon förstod att översten brände pap
per i öppna spisen och samlade askan i en gammal stekpanna som 
han sedan tömde i toaletten. "Jag började nu sätta stekpannan med 
skaftet i en viss riktning, så att jag skulle se, hur ofta han brände pap
per", erinrar sig fru Rosen. 688 Den 19 juni gjorde hon sedan sitt vik
tigaste fynd: 

Det var en blomkruka, som ledde mig på spåren. [ ... ] Krukan stod på 
ett underlag av s.k. kutterspån i anslutning till expansionskärlet. Jag 
började gräva i sågspånet, och snart stötte mina fingrar på någonting 
hårt. Det var ett antal små paket inslagna i brunt papper. Jag tog upp 
dem och förstod att det låg filmrullar i. Efter att per telefon ha fatt 
vederbörligt tillstånd tog jag skyndsamt med mig rullarna och stoppade 
ner dem i min handväska. 689 

Upptäckten av filmrullarna i blomkrukan och överlämnandet till 
säkerhetspolisen följdes av städfruns sista möte med överste Wenner
ström i hemmet på morgonen den 20 juni och därtill en dramatisk 
hemresa på eftermiddagen, då hon menar att hon blev förföljd av en 
svart Mercedes från ryska ambassaden. Därefter slutar Carin Rosens 
nervkittlande berättelse i Jdun!Vecko-]ournalen. 
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Städerska, husmor, socialdemokrat, kontraspion 

!dun/Vecko-journalen iscensatte genom sitt scoop om städerskan Carin 
Rosen en viktig dimension i Wennerströmaffären som socialt eller 
offentligt drama. Den från 1950-talet etablerade föreställningen om 
Detektiven Allmänheten intog därmed sin plats även i Wenner
strömaffären. Även dags- och kvällspressen lyfter fram historien om 
städerskan, i synnerhet Expressen och Dagens Nyheter, vilka liksom 
Idun/Vecko-]ournalen båda var Bonnier-ägda. Expressens löpsedel 
den 22 augusti lyder: "Här är kvinnan som löste spiongåtan: det var 
Wennerströms egen städhjälp som blev hans fall!" 690 

Även i de böcker som publiceras efteråt är fru Rosen en självklar 
orienteringspunkt och vikten läggs även fortsättningsvis vid hur hon 
som städhjälp "blev hans fall". I sin bok om Wennerström beskriver 
Carl Olof Bernhardsson henne, under den talande kapitelrubriken 
"En städfru lägger pussel", som en förhållandevis tystlåten, men vän
lig och rättskaffens kvinna utrustad med en stor portion mod och 
beslutsamhet. Hon framställs som "en liten, spenslig, mörkhårig 
kvinna med klipsk och vaksam blick, lättsam att prata med och 
utrustad med en vänlig livssyn till allt och alla i sin omgivning". 
Samtidigt besitter hon "en dold reserv av tjurig envishet som kan 
krypa fram ibland vid de sporadiska tillfällen då hon anser sig felak
tigt behandlad eller av andra skäl vill skärpa sig". Fru Rosen kan allt 
om hemmets skötsel och därtill "som maka, mor och mormor även 
det mesta om livets små behag och trivialiteter".691 Hon faller helt 
enkelt in under kategorin svensk husmor av bästa kaliber - sund, 
praktisk och bestämd. Av livet har hon lärt sig rätt och fel och det har 
hon inget emot att förmedla till Idun!Vecko-journalens läsare. Annars 
är hon ingen vän av stora åthävor och tycker inte om att prata för 
mycket.692 En hel del påminner alltså om den bild av änkefru Hulda 
Maria Enbom, som vi träffade på i kapitel fem. Båda framställs som 
folkhemmets husmödrar av bästa sort - tystlåtna, men med en osvik
lig moralisk kompass, som kan resultera i att de ser sig tvungna att 
demaskera en arbetsgivare eller en son. 

Städfruns jordbundna rationalitet speglas också i hennes bestyr 
och bekymmer efter själva detektivarbetet. När hon tyckte hon hade 
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fått den klarhet och förvissning hon behövde, så var ju frågan vem 
hon skulle vända sig till. 

Till den vanliga polisen tyckte jag inte att jag kunde gå med en sådan 
historia. Jag letade i telefonkatalogen efter Säkerhetspolisen och Spion
polisen, men ingendera fanns utsatt i katalogen. 

Senare tänkte jag gå upp till Torsten Nilsson och berätta alltihop för 
honom. Jag hade en känsla av att han är en man som det är lätt att tala 
med, och dessutom är han partikamrat till mig.693 

Den instinktiva känslan av släktskap med försvarsministern indikerar 
vad det innebär för Carin Rosen att vara socialdemokrat. Hon är 
ingen politiker utan en helt vanlig husmor. Hennes uppfattning om 
medborgerlighet är värnandet om folkhemmet och familjära relatio
ner mellan politiker och folk. En personlig kontakt och ett förtroen
de ansikte mot ansikte är för henne en helt nödvändig förutsättning 
för att hon skall agera. Då Torsten Nilsson avgick som försvarsminister 
och istället ersatte Östen Unden på den centrala posten som utrikes
minister i september 1962 svek emellertid modet Carin Rosen och 
det blev ingen anmälan. 694 Hon är en bestämd husmor och social
demokrat, men det finns gränser inte ens hon överskrider. Fru Rosen 
far till slut medge att det var först långt senare som säkerhetspolisen 
istället tog kontakt med henne. 

Förutom att vara uppfostrande husmor, hängiven socialdemokrat 
och allmänhetens kritiska öga är fru Rosen dessutom hjältemodigt 
svensksinnad. Hon framställs med ett kurage som kunde utgöra 
mönstret för de flesta i samhället, en nationens hjältinna. Hon repre
senterar Sverige och svenskheten även just i sin roll som del av tjänste
folket. Hennes sätt att skriva in sig själv i berättelsen ger uttryck för 
denna dimension av medborgerlighet och nationellt patos, en dimen
sion som accentueras då Wennerström är en representant för ett högre 
stånd och dessutom militär. Rollerna omfördelas: den enkla tjänste
kvinnan träder in som nationens väktare, då den höge officeren för
faller till en simpel förrädare. "Arbetet hos överste Wennerström för
satte mig i en valsituation som jag aldrig mera vill uppleva", säger fru 
Rosen till tidningen Expressen. "A ena sidan en familj, vars medlem
mar jag lärt mig att hålla av, å den andra min plikt som svensk med
borgare. "695 
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Det är alltså det kungliga valspråket "plikten framför allt" som 
gäller för städfrun Carin Rosen. Ett upphängt porträtt av konung 
Gustaf VI Adolf symboliserar för henne den av arbetsgivaren häck
lade svenskheten. Reaktionen inför denna sanning är stark och tar 
sig till och med handgripligt uttryck: 

Jag har ingen önskan att sätta mig till doms över honom, men nog kände 
jag mig många gånger upprörd över hans dubbelspel, att behöva miss
tänka den högst betrodde officeren för att ha sålt sitt lands hemligheter. 
En dag efter avslöjandet då jag var ensam i villan föll mina ögon på 
kungens signerade porträtt i hans arbetsrum. Jag kunde inte behärska 
mig utan slet fotot ur ramen och brände upp det. 696 

En viktig roll i konstruktionen av hjältinnan spelar bilderna på Carin 
Rosen. Två typer av bilder dominerar. Det är å ena sidan den bekym
rade äldre damen och å andra sidan den triumferande detektiven. 
Den första kategorin rar här representeras av ett heluppslag, där fru 
Rosen sitter försjunken i djup begrundan och kikar fram över kanten 
på Stockholms-Tidningen, vid denna tid socialdemokratisk. 697 Bilden 
signalerar en plötslig, omvälvande insikt som kräver tid för efter
tanke och reflektion. Denna en äldre dams oro inför samhällets för
fall förmedlas också tydligt i de två bilder som inleder artikelseriens 
andra del med rubriken "Bevisen hopar sig". Den andra kategorin 
bilder på Carin Rosen visar den triumferande hjältinnan och repre
senteras här av den stolta detektiv som håller upp en filmrulle för 
kameran. 

Regeringen beslutade i oktober 1963, efter framställning från 
säkerhetspolisen, att tilldela fru Rosen 25 000 kronor som belöning 
för hennes medborgerliga insats. Det var den dittills största summa 
som utbetalats till en enskild person för hjälp till polisen. 698 !dun/ 
Vecko-journalen publicerar med anledning av belöningen ett mun
tert hemma hos-reportage från den rosenska fyrarumslägenheten i 
Näsbypark norr om Stockholm. Fru Rosen dricker lugnt "den obli
gatoriska kaffetåren med kaka till" och småpratar med journalisten 
Birgitta Dahl. Det är tydligt att hon har återgått till sin lågmälda 
husmodersroll och sin "fridfulla tillvaro". Hon gjorde sin medborger
liga plikt och fullföljde ett uppdrag som kontraspion, men sitter nu 
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35 . Spionjägaren samlar 

pusselbitar. Ur /dun/V) 

1963. 

36. Detektiven Husmodern 
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och "resonerar om barnbarn och middagsmat och verkar helt obe
rörd av uppståndelsen. När TV vill ha intervju ber hon dem ringa 
hennes man. Det där bestämmer han". 699 Och efter att hennes man 
och säkerhetspolisen givit sina tillstånd, så "reser hon sig lugnt, slätar 
till håret och säger att, tja jag skulle väl kanske klä om då!"700 

Artikeln fortsätter med en tämligen utförlig levnadshistoria. Carin 
Rosens far dog när hon var två år och syskonen blev placerade i olika 
fosterhem. Själv flyttade hon mellan olika hem på landsbygden och 
fick hjälpa till med jordbruket fram till dess att hon vid 18 års ålder 
bosatte sig i Stockholm. Där träffade hon snart sin blivande man 
som då läste till korpral. Paret gifte sig och fick två döttrar. Carin var 
först hemmafru, men när döttrarna blivit lite äldre var hon tvungen 

37. Berättelsens 

avrundning. Paret 

Rosen porträtteras i 

/dun/V) 1963. 
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att ta arbete utanför hemmet för att hjälpa till med familjeförsörj 
ningen, till exempel på hotell, smårestauranger och smörgåsbarer. 
Under en tid arbetade hon som trädgårdsmästare, innan hon började 
arbeta som städerska i olika societetshem i Djursholm. 1957, vid 49 
års ålder, blev hon anställd som städhjälp hemma hos familjen Wen
nerström. På detta sätt ritas Carin Rosens bakgrund upp i artikeln. 
Hon har härdats av livets hårda skola och framför allt arbetat hårt i 
hela sitt liv. Nu är det som om hon fatt sin belöning. 

Carin Rosen är en typisk, robust hemmafru - en person i vilken 
en tänkt läsare av !dun/Vecko-journalen kan känna igen sig. Signa
lerna och kodorden finns där: Hon vill tala om sina barnbarn och 
dricka eftermiddagskaffe och hon lever i ett ömsint förhållande med 
sin man som otvetydigt är familjens överhuvud, något som inte 
minst förmedlas i den helsidesbild, där maken Carl stolt håller om 
henne där de sitter bakom en spinnrock. Den omhändertagna hjält
innan tittar rakt in i kameran med en glad och nästan spjuveraktig 
blick. Bilden utstrålar en öm förtrolighet . "Han är tystlåten av sej . 
Precis som jag", lyder bildtexten.701 

Den moderna folkhemsidyllen med småborgerliga övertoner 
befästs i en avslutande fråga från journalisten: Vad skall då paret göra 
för den belöning som frun fick för att vara säkerhetspolisens kontra
spion? Ja, antagligen blir det ett tillskott till den planerade semester
resan till Medelhavet. "Kanske blir det Grekland eller Egypten", 
berättar maken Carl för !dun/Vecko-journalen, eftersom i synnerhet 
hans fru är mycket intresserad av konst, arkitektur, klassisk musik 
och lyrik.702 När hon som avskedsgåva från tidningen fick välja vad 
hon ville ha, så valde hon en skiva med Beethovens romans för violin 
i F-dur. Och på ett bord i hemmet ligger ett annat exempel på Carin 
Rosen skötsamhetsideal och kulturella förkovran, nämligen Pär Lager
kvists nya bok Pilgrim på havet. Det är uppenbart att fru Rosen bildar 
sig. På så vis blir hon inte bara identifikationsobjekt utan också ett 
ideal för !dun/Vecko-journalens läsare. 
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En personifierad klasskamp i folkhemstappning 

Borgerlighet och arbetarklass strålar alltså samman i gestalten Carin 
Rosen. För det finns många tecken även på det senare. Hon hade 
arbetat som städhjälp hos familjen Wennerström i Djursholm sedan 
oktober 1957. I Överste W forrädare skildrar Bernhardsson hennes 
första tid där som lugn och harmonisk. Hon kom väldigt väl överens 
med översten själv, blev god vän med frun och tyckte mycket om de 
två döttrarna. Själv kom hon, som konstaterats, från betydligt enk
lare förhållanden, född i Stockholm men uppväxt i fosterhem på 
den värmländska landsbygden samt hos en lantbrukarfamilj utanför 
Stockholm "med uppgift att hjälpa till med diverse hårdföra sysslor, 
vilka inkluderade både mjölkning, skurning, bäddning med mera 
och skötsel av husbondfolkets småttingar" .7°3 Den svåra uppväxten, 
sedan giftermålet med en lägre militär och att hon hankat sig fram med 
olika städjobb, gjorde henne till en främmande fagel i de fina över
klassmiljöerna. "Kanske var det på Operakällaren eller Hasselbacken", 
skriver Bernhardsson senare i sin bok, "eller varför inte på Klubb
huset i Sandhamn som denna idoga kvinna med hink och sopborste 
i händerna ur sitt snäva perspektiv första gången fick känna den doft 
av den fina världen, som från omkring 1950 skulle bli hennes var
dagsparfym. "704 

Dramat framställs som en kamp mellan städerskan och översten, 
protagonisten och antagonisten. Just därför tycks det också finnas ett 
särskilt, personligt band mellan de två. Fru Rosen är inte sen att själv 
framhålla att denna kamp trots allt ägde rum i en anda av ömsesidig 
respekt och en slags motsägelsefull förtrolighet. "Jag kom närmare 
överste Wennerström än kanske många av hans vänner gjort", avslö
jar hon senare för tidningen Expressen.705 Hon berättar att hon och 
Wennerström ofta samtalade om ditt och datt under kaffestunder i 
köket eller då han insisterade på att skjutsa henne hem till lägenhe
ten i Näsbypark. De hade aldrig svårt att hitta samtalsämnen som 
intresserade dem båda. Trots detta blev städfrun dock gång på gång 
varse den enorma klyftan mellan dem. Hon märkte hur olika de såg 
på omvärlden och upplevde tillvaron. En särskild episod i hennes 
minne far illustrera klyftan: 
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Jag minns särskilt en vårdag då vi i hans bil körde förbi några barn vid 
vägkanten. Översten frågade vad de hade för sig, och jag svarade att de 
plockade tussilago. 

- Vad är det? frågade han. 
- Det är ju den första vårblomman, svarade jag. Finns det något 

underbarare än att fa en bukett tussilago ur en smutsig barnahand? Då 
vet man att det verkligen är vår. 

- Tja, kanske det, sa han. 
Och jag tänkte att översten med sina pengar och fina bekanta ändå 

måste vara utestängd från mycket.706 

Städfrun Carin Rosens funktion i Wennerströmsdramat är att vara 
den avslöjades motsats. Hon symboliserar all den naturlighet som 
gått Wennerström förbi. Han, med alla sina pengar, kan inte se ljuv
ligheten i det lilla. Städfrun personifierar dygd, en hjälpande hand 
och faktiskt också arbetarklass. Han vet inte ens vad en tussilago är. 
Idun/Vecko-]ournalens ledarkrönikör Stig Ahlgren ritar i augusti 1963 
upp gränsen och identifierar dramats huvudsakliga motpoler: 

En hög och betrodd officer med pengar och fina bekanta, en spion i 
socialgrupp l, och så hon, den tilltänkta angiverskan, en vanlig hjälp
fru, gift med en f.d. underofficer. Man lever visserligen i jämlikhetens 
samhälle men så det här med kungen. I sitt arbetsrum hade översten ett 
signerat fotografi av Majestätet, ett tecken på hans synnerliga bevågen
het. Det har väl inte vem som helst? Hon dammade av det och und
rade.707 

Carin Rosen och hennes socialdemokratiska partikamrater har kungen 
och nationen som enande symbol. Vad har Wennerström? Stig Ahl
gren slutar med att föreslå en rejäl statlig belöning för hennes insats. 
"Och varför inte ett signerat kungaporträtt som tack för god renhåll
ning!"708 

Den 55-åriga städfrun Carin Rosen blir således en hjältinna för 
det tidiga 60-talet. Genom Idun/Vecko-journalens artikelserie för
vandlas en Wennerströmhärvans biroll till en huvudroll, en justering 
- eller kanske precisering - av berättelsen Wennerström som snabbt 
anammas och blir en stark berättelse i pressen. I städfruns gestalt 
inkapslas flera viktiga ideal och teman typiska för den svenska efter
krigsidentiteten. Här ryms aspekter på det nationella, men också på 
klass, på kön och det moderna. Fru Rosen blir en kraftfull symbol för 
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en rakryggad svenskhet och ärlighet och representerar samtidigt 
tjänste- och fotfolket, husmorsrationalitet och ett gediget socialde
mokratiskt rättspatos. Hon skrivs därmed in i en svensk socialdemo
kratisk vision så som den tar sig uttryck i början av 1960-talet; hon 
känner sig befryndad med ledande socialdemokrater, med stats
minister Tage Erlander, men kanske i synnerhet med utrikesminis
tern och före detta försvarsministern Torsten Nilsson. De är, som hon 
uttrycker det, partikamrater till henne. 

Historien om fru Rosen fungerar samtidigt som en återkoppling 
till 1950-talets ansvarstagande Detektiven Allmänheten, en samhäl
lets väktare ständigt på pass. Det blir helt enkelt lämpligt att hänga 
upp Wennerströmsensmoralen på en ensam hjältinna, "en enkel 
kvinna av folket" . Liksom Bollnäs Mata Hari, som vi stötte på i 
kapitel fem och som gestaltade en av birollerna i det tidiga 50-talets 
spiondrama, lever hon i den osjälviska husmoderns guldålder, i vil
ken en kvinna kan åtnjuta avsevärd respekt så länge hon inte för
häver sig. "Hon blev Wennerströms öde", förkunnas i en annons för 
Idun/Vecko-journalen i Dagens Nyheter i oktober 1963.709 Och Carl 
Olof Bernhardsson fangar upp den starka berättelsen om Wenner
ströms avslöjare med följande ord: 

Efteråt har i det kalla spionkriget härdade och erfarna män på toppnivå 
vittnat om hur fullkomligt lysande och nära nog otroligt denna enkla 
kvinna av folket löste sitt ytterst ömtåliga uppdrag. Tveklöst och kall
blodigt, ja helt omedveten om de risker hon faktiskt utsatte sig för, full
följde hon sitt detektivarbete.710 

En viktig aspekt på Carin Rosens husmorsroll är emellertid att hon 
just i egenskap av "mor, maka och mormor" blir ett viktigt inslag i 
berättelsen om den svenska spionpolisens framgång i Wennerström
affären och inte, som man kunde tänka sig, dess misslyckande. Som 
kvinnlig hjälte utmanar hon inte säkerhetspolisens framgångssaga, 
utan stöder den. Spionpoliser är dessutom, liksom husmödrar, en 
professionell yrkeskategori, även om det, som framhållits, tycks vara 
en hemlig kategori, som inte går att finna i telefonkatalogen.711 

Hon har också stor respekt för auktoriteter. För försvarsministern 
har hon så pass mycket respekt att hon, när denne blir utrikesminis-
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ter, inte längre tycker att hon kan störa en så viktig herre med sina 
misstankar om brott i en villa i fina Djursholm. "Kanske tycker någon 
att jag gav upp för lätt", säger städfrun till IdunlVecko-journalen. "Men 
jag var rädd för att varken polisen eller någon annan skulle tro på 
mina berättelser. Det fanns ju stunder då jag tvivlade på mitt förstånd 
och mina egna ögon". 712 Till sist var det därför spionpolisen som 
den 16 maj närmat sig Carin Rosen efter noga överväganden kring 
huruvida hon var tillräckligt mentalt stark. Wennerströmavslöjandet 
är alltså till slut säkerhetspolisens framgång medan städfrun återgår 
till den lugna husmorsrollen. Samtidigt representerar Wennerströms 
tjänstekvinna något i sig själv. Hon inkapslar såväl ängslan som hand
lingskraft, vilket gestaltas i de bilder som !dun/Vecko-journalen pub
licerar, en alldaglig svenskhet som är rakryggad, tapper, förnuftig, 
men samtidigt synnerligen samtidsorienterad och fylld av oro över 
samhällets demoralisering. Wennerströms kungaporträtt var i detta 
sammanhang ett smaklöst hån, som hon ryckte ur ramen och brände 
upp i vrede, något som på intet sätt är en republikansk handling, 
utan som tvärtom skriver in kungen i det svikna folkhemmet. Kungen 
och folket uppvisar här enad front mot en förlegad överklass. 

Dekor och biroller. Vardag i spionjaktens 
tecken 

Mörka höst- och vinterkvällar kunde anonyma skuggfigurer från den 
vildvuxna trädgården se överstens familjeliv från parkett.713 

Också i samband med Wennerströmavslöjandet som socialt drama 
kan man urskilja en dekor som fungerar meningsskapande genom att 
i första hand ta upp vardagen i spionjaktens skugga. Runt omkring 
den symbolmättade kampen mellan Spionen (Wennerström) och 
Detektiven Allmänheten (Rosen) finns dessutom andra viktiga figu
rer - figurer som inledningsvis spelar birollerna i dramat, men som 
till slut framställs som dess egentliga hjältar, de strävsamma tjänste
männen i det fördolda. En dikotomisk världsbild med ont/gott, 
överklass/underklass, och även stad/land, framkommer lika tydligt i 
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det mediala fokus som hamnar på två andra personer i Wennerström
dramat: kriminalkommissarie Otto Danielsson och spionåklagare 
Werner Ryhninger. Men mycket av presskommentarerna kretsar 
kring miljön utanför överklassvillan i Djursholm och med denna 
börjar dekorbeskrivningen. 

Överklasstillvaron som turistmål 

För inte så många dagar sedan var den här platsen en familjeidyll. I 
sköna vilstolar solade sig den hemkäre familjefadern tillsammans med 
makan och döttrarna [ ... ].714 

I Expressens artikel "Gåtan Wennerström" från den 27 juni tar histo
rien sin början på en plats, nämligen i det som beskrivs som "det idyl
liska villasamhället Djursholm". Det är här "den hemkäre familje
fadern" fram till bara för några dagar sedan framlevde sin tillvaro i 
en stillastående, solig idyll. Lyxvillan i Djursholm spelar en väsentlig 
roll då "konturerna av mannen bakom den svåravslöjade spionen" 
skall tecknas. "Det magnifika 12-rumskomplexet" är måhända inte 
överdådigt, men ändå ytterst stilfullt och påkostat. Här hölls många 
bjudningar och fester med översten själv som den charmante vär
den.715 

Huset i det fashionabla överklasskvarteret har en symbolisk bety
delse. Det blir en plats för en svunnen idyll, en gammal tid och frå
gan är vad som skall hända med huset i framtiden. 716 Carl Olof 
Bernhardsson ägnar avsevärt utrymme åt hur själva huset ser ut och 
i första numret av Idun!Vecko-]ournalens artikelserie om Carin Rosen 
finns en stor och detaljerad ritning av husets alla rum.717 Illustrationen 
följs i det senare fallet av en utförlig beskrivning i texten, som ger 
berättelsen ett dramatiskt anslag. Detta var platsen där avslöjandet 
skedde och det var här den tysta kampen mellan Spionen och Detek
tiven Allmänheten utkämpades dagligen i flera år. 

Lyxvillan blir, att döma av presskommentarerna, under sommar
månaderna 1963 en riktig turistattraktion. Eller som Aret Runt ut

trycker det: "Semester-Svensson" formligen ockuperar gatan under 
juli månad. Bilar med läns beteckningar från rikets alla hörn och även 
utländska bilar kör sakta förbi och fritidsklädda människor hänger 



286 · UPPLÖSNING? 

ut genom fönstren. Folk vallfärdar för att om möjligt se skylten 
"Wennerström" vid grinden och kika in bakom häcken, upp mot det 
stiliga huset. Man har kunnat sikta en återkommande person som i 
spetsen för olika sällskap av skådelystna har stannat utanför porten, 
förklarat och pekat. Kan det, undrar Aret Runt, kanske röra sig om 
guidade turer i överklasskvarteren för förorts- eller landsortsfolk? 
Dagligen får flanerande Djursholmsbor, poliser och folk i pressbyrå
kioskerna frågan om de vet var Skirnervägen ligger. Aret Runt kon
staterar hur tröttsamt detta torde vara för Djursholmsborna, men 
presenterar samtidigt en flygbild över Djursholm som visar med 
infogad pil hur man kan gå för att komma till det Wennerströmska 
palatset.71 8 

Kontrasten mellan livet i lyx och vardagslivet är ständigt åter
kommande. Vid en stor bal på Karlberg i februari 1958 för bland 
andra de utländska militärattacheerna och deras makar, hade Wen
nerström, som varit en av tillställningens värdar, fotograferats tillsam
mans med den holländske militärattachens hustru. Denna bild på 
överste Wennerström i full galautstyrsel, storskrattande i damsäll
skap, är en av de mest spridda i pressen både nationellt och interna
tionellt på avslöjandets första dag och blir därför inledningsvis en 
viktig del i bilden av den svenske överklasspionen.719 Bilden återkom
mer även i Överste W forrädare, men i detta sammanhang mindre i 
termer av spionöversten som en världsvan, elegant och omtyckt säll
skapsmänniska och mer i termer av hans otidsenligt mondäna över
klassvanor. 720 

Människan bakom spioneribrottet beskrivs i Aftonbladet som 
"charmören i vit smoking" och "flygaren som landat mer vodka och 
cocktails än flygplan". 721 Också Curt Falkenstam konstaterar, i arti
keln om Wennerström i Svenska Dagbladets årsbok 1963, att "[d]et 
var en viss överlägsenhet i hans attityd". 722 Men det är icke desto mind
re i veckotidningen SE som klassperspektivet på Wennerströmaffären 
blir som allra tydligast. Wennerström lyfts här fram som "urtypen för 
ämbetsmannatraditionens idealfigur: skarpskuren med sober elegans, 
adress i miljonärsstaden Djursholm, avmätthet i uppträdandet utan 
alltför markerad högdragenhet, vackra döttrar i dyrbara skolor, goda 
förbindelser med hovet, personlig vän med krigsmaktens överbefäl-
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havare och med chefen för landets största krigsindustri." Ibland spe
lade han golf med prins Bertil och en av hans döttrar umgicks med 
en av prinsessorna. Och varje morgon stod han "[a]vmätt, kylig och 
en aning arrogant" med Svenska Dagbladet under armen och väntade 
på tåget, talade aldrig med någon och föredrog ensamheten på vag
nens plattform framför trängseln i kupen.723 

Översten framställs som ett typiskt exempel på en riktig över
klassnobb vars konsumtionsvanor varit endast av finaste märke. Hans 
fru brukade bära "modellklänningar, exklusiva hattar och dyrbara 
smycken" och livsstilen omfattade vidare till övermåttan påkostade 
"cocktailparties" eller middagsbjudningar, på vilka SE framhåller att 
det förekom raketer och extrainhyrd serverings- och kökshjälp och 
det åts fasan, äkta sjötunga, gåslever, flamberade päron, rysk kaviar 
och det dracks originaltappade viner eller champagne. "Under ett år 
- räknade en granne - hade överste Wennerström minst åtta flotta 
tillställningar i villan", informerar SE. I övrigt var hans matvanor 
"enkla - men superba": apelsinjuice, kaffe och en giffel till frukost, 
lättstekta fileer eller fisk och grönsaker till lunch, aldrig bröd ·eller 

38. Den dekadenta 

överklassen och 
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DN 1963. 
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potatis "annat än försiktigt intill ytterlighet". Middagen intogs i 
familjens hägn och när vädret tillät drack man kaffe utomhus i träd
gårdens färggranna vilstolar. "Då hade han ingenting emot ett glas 
likör, en cigarr och senare en eller ett par whiskygroggar. "724 

Under resterande delen av sommaren 1963, då fa andra nyheter 
om Wennerströmhärvan egentligen kommer ut än uppgifter om 
den invecklade politiska ansvarsdebatten, är det också just klassper
spektivet som håller nyhetsflödet vid liv, något som vi också har sett 
var framträdande i Idun!Vecko-journalens berättelse om städerskan 
Carin Rosen. I SE, där klassperspektivet är än mer framträdande, 
ställs ideligen Wennerströms vanor mot den vanliga medborgarens. 
Hans bil var en "midnattsblå Lincoln Continental Mark 111, en 
exklusivitet som inte ens kan köpas för pengar i Sverige utan måste 
direktimporteras från USA till en kostnad av 50- 60.000 kronor!" 
Just den specialimporterade bilen blir en särskilt viktig markör som 
avskiljer honom från samhällets vanliga knegare. "Wennerström och 
bilen utgjorde en bild som klippt ur en exklusiv herrtidning", skri
ver SE, "till skillnad mot de enkla statstjänare som bara hade sin lön 
att leva på och fick skynda till T-banan mot Rågsved, Hässelby och 
Bagarmossen". 725 

Ibland far denne vanlige "enkla statstjänare" själv komma till 
tals. SE citerar en arbetskollega till Wennerström, som framhåller 
dennes högfärd: "- Han flöt ovanpå för mycket. Underströk litet för 
flitigt att han kom från helt annan miljö än vi övriga. Det var 'min 
djursholmsvilla, mitt bibliotek, min bar och min Lincoln och min 
vän ÖB och min vän prinsessan' litet för mycket."726 

Inte ens i fängelset upphör Wennerströms överdådiga vanor, utan 
han far - på statens bekostnad - specialbeställd mat från en närbelä
gen restaurang, en pilsner varje kväll och han får gå ut på långa skogs
promenader. 727 Trots att detta är fullt i enlighet med rättegångs balken, 
rör det upp känslor i läsekretsen. Skurkar skall ha samma behandling, 
menar signaturen "Middagsbetalare" i SE: 

Om en vanlig liten buse åker fast hos polisen så far han nöja sig med den 
utspisning han far och vara tacksam dessutom. 

Det skulle också förvåna om man tolererade att småhusen vägrade 
att svara om han inte titulerades på det sätt han ansåg riktigt. [ ... ] 
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Här har vi nu en man, som sannolikt är den största skurk vi haft i 
landet i historisk tid. Vore tacksam fa svar på vilken myndighet som be
stämmer varför en man som Wennerström skall ha extra favörer.728 

Fler insändare i SE bygger på klassmotsättningen mellan Wenner
ström och "det svenska folket" . I en replikväxling mellan en insändar
skribent och ledarskribenten Rune Moberg ställs mycket på sin spets 
och detta sker i form av en hänvisning tillbaka till en annan stor 
spionaffär. Signaturen "Bilden på näthinnan" minns tydligt reporta
get om änkefru Hulda Maria Enbom och attackerar Moberg för att 
denne inte lyft fram någon anhörig till Wennerström på ett liknande 
sätt: 

Rune Mo berg! Det är många år sedan men jag glömmer det aldrig. Vad 
ont hade gumman gjort? Var det inte nog med att hon var en lidande 
mor? 

Men nu, min herre, har ni fritt rum att åtminstone ur min synpunkt 
fa härja fritt både på omslagssidan och i spalterna. Nu är det fråga om 
en herre i mohairkostym och kokett näsduk i bröstfickan, en flott karl 
som förrått dig och mig, hela sitt folk. Är ni grym den ena gången kan 
ni ju vara det även den andra. 

Tar ni kameran med er och går på jakt kanske ni kan ra tag på fina 
villebråd i den fina släkten. Enda skillnaden är väl att de kommer att ha 
eleganta skor på fötterna och slätare anletsdrag. 

Kryp inte till korset för eleganta parasiter som levat flott på fattiga 
människors bekostnad. Kom ihåg Enboms mor!729 

Bakom den smått ironiska tonen framträder det allvarliga klassper
spektivet. Poängen är inte att SE skall låta bli den typen av reportage 
som det om Enboms mor, utan att det skall göras sådana reportage 
om en överklass som tycks hållas om ryggen även av en tidskrift som 
SE. Rune Mo berg svarar emellertid insändaren att Enboms mor trots 
allt den gången för elva år sedan hade ställt upp frivilligt i tron att 
hon kunde göra en insats för svenskheten. Men antagligen, tillägger 
Moberg, så har tidningen mognat och idag skulle SE inte lägga upp 
reportaget på ett sådant sätt, "trots att hennes tillvaro inte blev så 
katastrofalt krossad som familjen Wennerströms."730 
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SP 3-männens triumf och historiens återkomst 

De senaste månaderna har vakna ögon hela tiden hållit villan i Djurs
holm under uppsikt. Och på nätterna har mörka skuggor rört sig 
omärkligt runt om, timme efter timme, ständigt noterande allt som sig 
passerat - samlande bevismaterial till en kommande rättegång. 

En annan sak kan man också vara övertygad om: varenda svensk, 
som sitter inne med topphemligheter om vårt land och vårt försvar, är 
föremål för återkommande omärklig bevakning. Rapporter om deras 
manövrar, vanor, resor går hela tiden till högkvarteret, till "SP 3" .731 

Mot behovet av svenskhetens personifierande i Wennerströmdramat 
svarade Fru Rosen strategiskt placerad inne i den wennerströmska 
villan, men också den långa rad av tystlåtna män som vakade utan
för. I kvällspressen framstår berättelsen om Spionpolisen som lika 
viktig eller till och med viktigare än berättelsen om Spionen. Histo
rien om Wennerström är historien om spionpolisens - de enträgna 
SP 3-männens - framgång. "Säkerhetspolisen fällde världsspionen 
Stig Wennerström genom ett djärvt och skickligt arbete", konstaterar 
exempelvis Expressen redan på avslöjandets första dag. Polisen lyss
nade "med hemliga apparater i spionvillan" och var till slut tvungna 
att "lägga ett omfattande pussel". De spelade ett djärvt spel, men till 
slut kunde gripandet ske.732 

Även i veckopressen framträder tydligt temat med spionpolisens 
framgångar i det tysta. I SE-artikeln "Så arbetar Sveriges hemliga 
polis" finns porträtt av de mest betydande svenska spionjägarna, där
ibland säpochefen P. -G. Vinge, spionåklagaren Werner Ryhninger 
samt säkerhetspolisens chef Georg Thulin.733 Även Aret Runt slår 
fast att säkerhetspolisen gjort ett lysande arbete som överhuvudtaget 
avslöjat Wennerström.734 I familjetidningar som Hemmets Veckotid
ning och Aret Runt är affären inte så explicit kommenterad som i SE 
och !dun/Vecko-journalen. Däremot finner man i dessa tidningar en 
fortlöpande och återkommande berättelse som handlar just om 
Spionpolisen, den gode Spionen eller Spion jägaren. Det kan handla 
om personer som tvingats spionera bakom järnridån eller, ännu 
oftare, historier om andra världskriget, om svenskar som vaktar en 
gräns eller om en ensam mans kamp i det mörkaste Finland.735 

Under hösten 1963 publicerar Hemmets Veckotidning en artikel-
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serie med titeln "Spionpolisen går på jakt", samma titel som på Carl 
Olof Bernhardssons bok från 50-talet och artikelserien visar sig 
också vara skriven av nämnde Bernhardsson. Serien skall syfta till att 
belysa spionjägarnas hemliga arbete, givetvis inte i detalj, men åt
minstone nog för att visa "hur effektivt vår säkerhetstjänst verkligen 
bedriver sin verksamhet - trots viss ur Wennerströmaffären på sina 
håll framsprungen kritik."736 I den första artikeln rätas vissa fråge
tecken ut angående vad spioneri egentligen är och vissa fakta röran
de den svenska spionpolisens uppbyggnad och verksamhet etableras. 
I övriga artiklar tas enskilda spionhistorier upp; de flesta av dessa 
härrör från andra världskriget, som exempelvis fallet Kalixlinjen och 
fallet Wollweberligan.737 

Dessa historiska spionerifall återberättas även i Allas Veckotidning 
i en artikelserie under 1965 med rubriken "De sålde sitt land", publi
cerad mitt i den Agent 007-hysteri som också drabbat Allas Vecko
tidning. Här har Wennerström blivit en i raden av avslöjade spioner 
och skymtar förbi i en serie bilder som den senaste tillfångatagne, en 
person som nu avtjänar sitt straff på Långholmens fasta paviljong.738 

Artikelserien behandlar i tur och ordning 1950- och 60-talens stora 
spionhärvor, däribland "fallet E", "fallet bröderna N", "fallet marin
spionen" och "fallet Enbom". Som övergripande berättelse står "fal
let Wennerström", och sätts därmed som kulmen på en lång serie 
oförrätter, där "det neutrala Sveriges hemligaste och dyrbaraste fäst
nings- och försvarssystem" konstant under ett antal år har utsatts för 
ett hot från öst. Att det i åtskilliga decennier funnits en osynlig men 
fast koppling mellan "lilla Sverige" och dessa spionfall är något obe
gripligt men fascinerande. 

Men dessa storspioner blev som sagt alla avslöjade av en slipad, 
svensk spionpolis. Juristkommissionen konkluderade i sin rapport 
att det knappast fanns skäl att förundra sig över att Wennerström 
kunnat utöva sitt spioneri i så många år. Istället fanns det all anled
ning att förundras över det faktum att han kunnat avslöjas.739 

Samma slutsats kommer H -K Rönblom och Carl OlofBernhardsson 
fram till. Den svenska säkerhetspolisen är värd all respekt "både ur 
effektivitetssynpunkt och med hänsyn till rättssäkerhet och huma
nitet", skriver Rönblom.740 Denna slutsats är emellertid redan året 



292 · UPPLÖSNING? 

innan, om inte i den politiska debatten så i alla fall i presskommen
tarerna, en vedertagen sanning. "Det är inte mycket allmänheten kän
ner till", skriver Expressen i en artikel med rubriken "Svenska säker
hetspolisen har räddat 100-tals miljoner åt landet", men "spionpolisen 
består av ett antal män och kvinnor i civila kläder som på ett påfal
lande omärkligt sätt sköter sina uppgifter." Det är också viktigt att 
påpeka, menar tidningen, att den svenska spionpolisen endast är en 
skyddskår som inte bedriver aktivt spionage. 741 

Att lyfta fram de goda spionernas förträffliga arbete är knappast 
något nytt. Det förekom under 50-talet, vilket framgick i kapitel 
fem, men då företrädesvis i den populära veckopressen och i synner
het i pojkäventyrstidningar som exempelvis Lektyr, där spion jägaren 
var en superhjälte bredvid storviltjägaren och cowboyen. I samband 
med Wennerströmaffären figurerar de goda spionerna i stor utsträck
ning också i morgon- och framför allt i kvällstidningar. Dessa spion
jägare, "SP 3-männen", är dock inga glamorösa superhjältar utan 
utför sitt arbete i det tysta. Hemliga poliser kan finnas och finns över
allt och de uppträder i många skepnader. Vem som helst kan i prin
cip vara en "SP 3-man". I jämförelse med början av 50-talet är det 
alltså nu inte längre bara Spionen, utan också Kontraspionen eller 
Spionjägaren som finns överallt. 

Danielsson, Ryhninger och svenskheten 

Motbilden till Wennerströms landsförrädiska verksamhet och gla
morösa leverne är inte bara städerskan Carin Rosen. Det utkristalli
serar sig också ett antal män ur de grå leden av spionjägare. Dessa 
män skiljer sig radikalt från en sådan som Wennerström genom sin 
lågmälda livsstil och tysta ödmjukhet. De framställs som djupt för
ankrade i en folkhemsk (social)demokratisk tradition och motarbe
tar kraftigt alla former av elitism och överklassnobberi. Ett exempel 
på ett sådant resonemang finns i Dagens Nyheter i oktober 1963. För
svarsminister Sven Andersson, för vilken Wennerström var en känd 
säkerhetsrisk, har enligt tidningen uppgivit för personundersökaren 
att Wennerström uppträdde "snorkigt" mot vakterna på departe
mentet. "Jag fick den uppfattningen att han lade an på att leva i de 
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högre kretsarna och verkligen se ned på de lägre", citeras ministern. 742 

Motsättningen mellan de olika livsstilar det är fråga om tydliggörs; 
vakterna på departementet och ministern tillhör en och samma 
"krets", Wennerström en helt annan. 

Annars är det i synnerhet kriminalkommissarien Otto Daniels
son från Blekinge som är Wennerströms uppenbara motsats och 
huvudsakliga motståndare. Idun/Vecko-journalen, som under spion
året 1963 publicerat den omtalade städerskans berättelse, fortsatte 
under våren 1964 med historien om "nyckelmannen i spelet" under 
den talande rubriken "Spionens okände överman". Här återkommer 
pusselläggandets metaforik: 

I vimlet av vankelmodiga, skeptiska politiker, militärer och poliser var 
han den som envist, outtröttligt borrade sig fram mot målet: san
ningen. " ... små, små korn, och man far lägga ihop dem." Det var hans 
enkla men effektiva recept. Här är hans berättelse, kriminalkommissa
rie Otto Danielssons vittnesmål inför juristkommissionen.743 

Kriminalkommissarien Otto Danielsson var chef för ryssroteln vid 
säkerhetspolisen, en rättskaffens småbrukarson från Blekinge som i 
många år oförtröttligt jagade överklasspionen Wennerström. Han 
återkommer i pressens framställningar och i böckerna om Wenner
strömaffären som en medelålders man utrustad med en vida berömd 
intuition, en osviklig moralisk kompass och en rättrådighet som når 
utöver det vanliga. H-K Rönblom beskriver Otto Danielsson som 
"en gänglig och gråsprängd polisman av ganska anonymt utseende, 
femtifem år gammal då han kom med i handlingen".744 Danielsson 
har ett välutvecklat sjätte sinne kombinerat med en minutiöst nog
grann skicklighet - med andra ord en gammaldags spårhund av bästa 
sort. Danielsson var den envise kriminalkommissarien som fick rätt 
till slut, efter tre och ett halvt års oförtröttliga spaningar. Bernhards
son skriver att han därtill har "nära ett kvartssekels tjänst inom spion
polisen, vartill må läggas som extra kvalifikationer, att han alltid 
varit en mycket klok, välbalanserad och taktisk jägare". Han miss
tänkte tidigt att det var något lurt med Wennerström. Han hade 
ögonen med sig.745 

En annan huvudgestalt i Wennerströmaffären är spionåklagaren 
och stadsfiskalen Werner Ryhninger, en person som känns igen från 
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Andersson- och Enbomrättegångarna i början av 50-talet. "Stadsfis
kal Werner Ryhninger, 62, är en garvad spioneriåklagare", skriver 
Stockholms-Tidningen i sitt porträtt av denne på Wennerströmavslöj
andets första dag. Han är en "utomordentlig utredningsman" och en 
ganska tillbakadragen och modest gotlänning, som brukar tillbringa 
somrarna i "idyllisk miljö i Visby'' även om det i år bör bli "dåligt 
med semestermöjligheterna''. 746 Den lugna och förtroendeingivande 
gotländska dialekten och den tillbakadragna attityden framhålls i 
jämförelsen med Wennerström. De är lika varandra på något sätt, 
men ändå så olika. Aftonbladet kontrasterar männen på vardera sidan 
i "spiondramats upplösning": 

Spionåklagaren Werner Ryhninger ligger inte diplomatöversten Stig 
Wennerström långt efter vad beträffar belevad elegans, sällskapstalanger 
och maskhållning. Liksom denne är han svår att komma in på livet, 
men har dock setts skratta riktigt hjärtligt i damers sällskap. Han är 
dock ingen partiesgångare.747 

Nej, Werner Ryhninger är knappast någon "partiesgångare". Han är 
inte särskilt omtyckt i Moskva, men eftersom han inte är så förtjust i 
"parties", så saknar han inte feststämningen på ambassadens mottag
ningar. 748 "Partiesgångare" är, far man förmoda, inte heller kriminal
kommissarie Otto Danielsson. De trygga, grå spionjägarnas sträv
samma värld skiljer sig radikalt från det exklusiva festande liv som 
spionöversten framlevt. Danielsson och Ryhninger tillhör samma 
"krets" och samma gemenskap som vakterna på departementet och 
den socialdemokratiske ministern. De är alla fast förankrade i de 
breda folklagren och i drömmen om Sverige. Såväl gotlänningen 
Ryhninger som den från Blekinge bördige Danielsson representerar 
dessutom båda den svenska landsbygden där Wennerström själv i 
allra högsta grad representerar staden. Snobberi och lyx är de förra 
fullständigt främmande. Det var också i själva verket just de vidlyf
tiga extravaganserna i det wennerströmska palatset som ådrog sig 
Danielssons misstankar, vilket framkommer bland annat i Överste W 
förrädare, där Danielsson själv tillåts konstatera att " [e]fter vissa 
undersökningar begrep jag att han måste leva över sina tillgångar, 
inte minst med hänsyn till de många parties familjen höll."749 
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Scenbyte. Wennerström som TV-dramatik 
Spionpolisens vardag är många gånger lika spännande och dramatisk 
som vi sett den skildrad på TV-rutan genom t.ex. hjälten John Drake. 
Spaningar ute på fältet, skuggningar, hemlig avlyssning, plötsliga och 
dramatiska ingripanden - allt sådant hör också till en svensk säkerhets
polis rutin. [ ... ] Spionpolisens arbete är alltid hemligt. Men det är inte 
svårt att föreställa sig hur det kan ha gått till. Det har talats om 'avlyss
ning', 'bevakning natt och dag', 'smygfilmning', 'kupp på öppen gata'. 
Alla de ingredienser alltså som en påhittad spionthriller bygger på.750 

Omkring det stora Wennerströmavslöjandet börjar en populärkul
turell hausse kring hemliga agenter ta form. I förra kapitlet beskrevs 
hur "de goda spionerna'' nu tar plats - såväl Bond-liknande super
hjältar som de grå och oansenliga, men tappra kämparna någonstans 
bakom järnridån - något som skiljer sig från det tidiga SO-talets 
spiondramatik där det oftast handlade om spioneri som hot eller 
fara. Det tycks finnas en längtan efter fiktionalisering eller mystifie
ring av spioneriproblematiken i allmänhet och av Wennerströmaffä
ren i synnerhet. "Läs veckans detaljerade avslöjanden - mer fantastiska 
än en film", lyder exempelvis ingressen i SEs artikelserie "Så förrådde 
han Sverige", vilken inleds under sommaren 1963.751 Och faktum är 
att filmer och romaner är vanliga referenspunkter när det gäller fallet 
Wennerström. Spionens vardag beskrivs som "[e]n thrillerbetonad 
men ändå trivial verklighet. Det är berättelsen om mystiska möten i 
parker och vid fiskevatten. Om filmrullar som smögs från hand till 
hand på parties och mottagningar. Om en benhård rutin som aldrig 
fick klicka. Om faran som alltid lurade."752 Också spionpolisens 
arbete är enträget och samtidigt fyllt av dramatik. Anspelningar på 
och hänvisningar till fiktionens värld, i synnerhet till filmer och TV
serier, är vanligt förekommande. "Vissa uppgifter tyder på att det lig
ger en verklig thriller - typ 'verkligheten överträffar dikten' - bakom 
säkerhetspolisens arbete", sammanfattar Expressen. 753 

Den verkliga thrillern kringgärdas också av en rad högteknolo
giska prylar - även om spionåklagare Ryhninger i Dagens Nyheter 
fnyser åt en uppgift om att den svenska säkerhetspolisen använt sig 
av supermodern avlyssningsapparatur i den wennerströmska villan 
med orden: "De är Perry Mason-influerade."754 I ett särskilt experi-
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ment för tidningen SE tar den kände svenske fotografen Lennart 
Nilsson med ett 90 centimeters teleobjektiv bilder på en hemlig rit
ning från ena till andra sidan av Sveavägen i Stockholm755 och Dagens 
Nyheter annonserar, på samma sida som Wennerströmnyheterna, 
om spionkameran som är "fotoleksaken på modet" och som finns 
att tillgå i handeln. 756 

Ett särskilt drag i den accelererande dramatiseringen av spioneri
problematiken finner vi hos H -K Rönblom, vars bok Wennerström. 
Spionen är en skildring som skriver in sig mitt emellan verklighet 
och fiktion, inte minst i det att berättelsen vecklas ut i en serie högst 
litterära vändningar och retoriska knep. Ett uttryck för detta är att 
tidigare namnlösa personer, situationer eller handlingar nu ges tungt 
symboliska namn och innebörder. En av Wennerströms kontakter 
bär exempelvis namnet Sinon, ämnat att föra tankarna till arkitekten 
bakom den trojanska hästen i Vergilius Aneiden. Ett bibliskt anslag 
far framställningen då det talas om "de femtusen silverpenningarna'', 
det vill säga den summa Wennerström lär ha fatt för den första över
räckningen av hemliga svenska försvarsdokument till ryssarna.757 

Ett ytterligare drag som skiljer 60-talets spionberättande från 50-
talets är att mannen i mitten nu inte sällan är en kvinna. Ett exempel 
är den "högaktuella'' artikelserie om "östmakternas spioneri" som 
Aret Runt publicerar under sommaren 1963. I centrum står här en 
ung tjeckiska, som redan som 17-åring tvingats bli sexspion åt den 
tjeckiska säkerhetstjänsten. Artiklarna i serien åskådliggör berättelsen 
i de dramatiska rubrikerna "Hon tvangs att bli spion'', "Sex är spionens 
farligaste vapen", "Fånge hos säkerhetspolisen" och sist "Hämnd 
efter döden". Året efter följer en liknande artikelserie om en kvinna 
på hemliga uppdrag bakom järnridån. Denna gång handlar det om 
en amerikansk Wagner-sångerska som "lyckades föra hela den ryska 
spionorganisationen på villovägar" genom sin kvinnliga list och sex 
appeal. 758 En liknande historia återfinns i Hemmets Veckotidnings 
stora artikelserie runt årsskiftet 1963- 64, som är baserad på den 
kvinnliga spionen Cynthias hisnande memoarer, och har kittlande 
rubriker som "Jag bytte min kärlek mot fiendehemligheter" och 
"Nattlig strip tease på Vichy-ambassaden". Det är också vid ungefär 
denna tid som SE publicerar Christine Keelers memoarer. 759 
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En ansenlig del av de omgivande dramaturgiskt upplagda spion
historierna handlar alltså om kvinnliga spioner och ett gemensamt 
drag i dessa är kopplingen mellan kvinnor och sexualitet, att kvinn
ligt spionage helt enkelt har med förförelse och sex att göra. Att 
"[f]lickor är farligare än man tror" och att " [c]harm och skönhet är 
spionens vapen'' konstaterar exempelvis Bildjournalen i en av flera 
artiklar på tal om spioner under 1964. Här finns historier om den 
legendariska Mata Hari, men också om den på sin tid omskrivna and
ra världskrigsspionen Jane Horney och faktiskt också Carin Rosen -
"[s]täderskan som var listigare än Wennerström".760 På seriesidan i 
samma tidning rar Lilla Fridolf sällskap av den kvinnliga agenten 
Zita under 1965 761, men särskilt tydligt framställs den kvinnliga 
listen förstås, som framkom i förra kapitlet, i alla de James Bond-föl
jetonger som veckopressen fylls av under 1964 och - 65. I SE är det 
Bondbrudarna som står i centrum, och särskilt kring 1965, då tid
ningen förändrats från en bildtidning till en herrtidning med tydli
gare inslag av brott, våld och sex.762 Några omslag från detta år lyder 
"Så lever en Bond-flicka. 6 sidor bilder!", "Hemlig SE-Agent: Noll 
Noll Sex!", "Hon har dansat skjortan av James Bond" och "Bond, 
tekniken och brudarna'' . 763 

Det tidiga 60-talet framträder således här som en tid av upplös
ning, scenbyten och rollbyten, en tid då kvinnan inte sällan är man
nen i mitten, då det är i första hand James Bond, Perry Mason, John 
Drake och andra fiktiva gestalter som är intertext och förståelseram, 
kringgärdade av den senaste högteknologin. 764 Wennerström tillhör 
inte den goda sidan, men faller ändå väl in i både heroiska och anti
heroiska beskrivningar av de attribut och egenskaper Spionen anses 
besitta. Han lever i en Bond-lik agentvärld fylld av "parties" och 
champagne. Och det är kanske just den svängande pendeln mellan 
verklighet och fiktion som mest kännetecknar Wennerström-deko
ren. Ju längre tiden går efter själva avslöjandet, desto mer frekvent 
svänger denna pendel och kanske kommer dess upplösning då det i 
september 1965 aviseras i Allas Veckotidning, parallellt med en lång 
artikelserie om James Bond, att Wennerströmaffären till slut också 
skall bli västtyskt TV-drama.765 Kommersialiseringen av agent
kulturen har satt fart ordentligt. Det tycks så vara en lämplig punkt 
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att börja summera själva Wennerströmdramat, inte bara för det 
tyska TV-teamet och Allas Veckotidning, utan också för min tolkning 
av det långa 50-talets spiondrama. 

Ett kallt krig i uppluckring 
Överste Wennerström är varken den uslaste av alla varelser enligt ett 
medeltida schema eller en Brutus i renässansens mening. Vi har ingen 
anledning att tro att det är sitt samvete han haft som ledstjärna. Vi 
måste beteckna hans brott som grovt och det straff han fatt som dess 
självklara följd så länge vår nuvarande spionlagstiftning gäller. Men när 
debatten kring hans spioneri kunnat foras utan att de nationella lidelserna 
jagats upp är det ett tecken på att vi håller på att passera in i en period då 
andra problem än den nationella troheten kommer i forgrunden. 766 

Det är ingen tvekan om att Wennerströmaffären 1963- 64 kom att 
skaka om Sverige ordentligt på det politiska planet. Hela historien 
tillfogade det svenska försvaret en skada som tog många år att repa
rera. I Wennerströmaffärens efterföljd kom också en omfattande 
debatt om säkerhetstjänstens uppgift och metoder. Det tillsattes 
kommissioner och det skrevs hyllmeter i pressen om ansvarsförhål
landena inom regeringen. På morgontidningarnas ledarsidor utbasu
nerades landsförräderiet och stipulerades det svenska folkets ökade 
försvarsvilja. Chock, men också beslutsamhet, var påbjuden. Paral
lellt med denna politiska krishantering fick emellertid en mer var
daglig version av Wennerströmaffären sin utformning. Och den kom 
att handla om delvis andra ting. 

Klyftan mellan det på ledarsidorna proklamerade och vardagliga 
föreställningar om vad Wennerströmaffären handlade om kan illu
streras med en opinionsrapport för Beredskapsnämnden för psyko
logiskt försvar, Wennerström och forsvarsviljan, utförd av sociologen 
Erland Jonsson 1964. Undersökningen baserades på intervjuer vid 
två tillfällen och frågeställningarna gällde, för det första, den svenska 
befolkningens allmänna kännedom om Wennerströmaffären och, för 
det andra, i vilken mån denna kännedom hade påverkat befolkning
ens uppfattning om Sveriges försvarsmöjligheter. En tredje fråga 
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gällde befolkningens uppfattning om effekterna av Wennerström
affären och tänkbara åtgärder för att minska dess skadliga verkningar. 
Jonsson fann att de flesta även efter Wennerströmavslöjandena be
dömde Sveriges försvarsmöjligheter som ganska stora och att resul
taten inte kunde ses utgöra något stöd för ett antagande om att 
Wennerströmaffären haft "någon större menlig inverkan på befolk
ningens försvarsvilja och försvarsbenägenhet" .767 

Inte heller i nästa riksundersökning, sammanställd av Kurt Törn
qvist i samarbete med SIFO året efter, Försvarsvilja och bedömning av 
krigsrisker, kunde man spåra någon särskild effekt i det svenska fol
kets försvarsvilja efter Wennerströmaffären. Syftet med denna rap
port var att belysa förändringar i försvarsviljan hos det svenska folket 
över åren 1952-65. Törnqvist konstaterade att försvarsviljan succes
sivt steg under 50-talet, att den var mest uttalad åren 1956- 57 och 
att den därefter minskade kraftigt under åren 1958- 60 för att sedan 
långsamt återhämta sig men först under 1965 visa en något starkare 
stegring.768 Såväl Kubakrisen och byggandet av Berlinmuren som 
Wennerströmaffären verkade således ha passerat relativt obemärkt 
förbi. Frågan blir då: Om inte avslöjandet av storspionen Wenner
ström stödde 1950-talets kallakrigsberättelse om ont och gott så att 
detta gjorde avtryck i nationens försvarsvilja, vad handlade detta 
avslöjande då om? 

Jag har här läst Wennerströmaffären på ett nytt sätt såsom en 
1960-talsversion av kalla krigets offentliga svenska spiondrama. Om 
tidigare forskning i det närmaste uteslutande har koncentrerat sig på 
att söka få fram fakta rörande omfattningen av Wennerströms 
brottsliga handlingar och de säkerhetspolitiska följder detta fick, så 
har perspektivet här varit ett helt annat. Mediekonstruktionen 
Wennerström har stått i förgrunden och med en terminologi inne
fattande begreppen drama och berättelse, har denna konstruktion 
tolkats i sitt samtida kulturella sammanhang. 

Medan fö regående kapitel i boken har isolerat en aspekt av kalla 
krigets svenska spiondrama, har fallet Wennerström här snarare bli
vit en tät beskrivning. Det rör sig om en mängd olika materialtyper 
eller genrer, men istället för att ta olika journalisters och författares 
samstämmiga bilder som belägg för en objektiv faktarapportering, 
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så har jag här valt att se samstämmigheten som tecken på en fram
gångsrik narrativ konstruktion. 

Wennerströmaffären uppvisar i sin samtids press och litteratur 
ett kraftigt förändrat symboliskt fält i jämförelse med SO-talets dito. 
Av sjukdomsmetaforiken syns inget exempel och kalla krigets huvud
motsättning mellan öst och väst är i mediernas gestaltning av Wenner
strömaffären inte alls lika betydelsefull som andra motsättningar i 
samhället, i synnerhet den mellan en föråldrad och dammig över
klass och dess betydligt sundare tjänstefolk: företrädarna för det 
arbetande, socialdemokratiska folkhemmet. Fokus ligger inte längre 
på valet mellan stormaktsideologier, utan på valet mellan ett förlegat 
och ett nytt Sverige. 

Bilden av den degenererade överklassen kommer särskilt till 
uttryck i H-K Rönbloms bok Wennerström. Spionen och i veckotid
ningen SE. I Rönbloms bok är Wennerström uppenbart en kvarleva 
från en förlegad tid, vilket var anledningen till att allt gick fel. Den 
gammalborgerliga officersvärlden beskriver Rönblom som ett "miljö
problem". Det är en värld som inte hör hemma i 60-talets Sverige 
och det var denna otidsenlighet som skadade Wennerströms psyke så 
till den milda grad att han begick landsförräderi. Wennerström själv 
var ju inte heller "ideologisk", utan hattade planlöst mellan väst och 
öst. Kallakrigslojaliteter, antingen för väst eller öst, var upplösta i ett 
tomt intet och kvar var en högfärdig karriärlystnad och penning
hunger. Också i tidskriften SE är klass berättelsen tydlig. "Det vanliga 
folket" ställs mot den glamorösa överklassofficeren. 

Det var emellertid genom tidskriften !dun/Vecko-journalens för
sorg som Wennerströms städerska i augusti 1963 trädde in i hand
lingen och med ett dramatiskt anslag förmedlade den version av 
Wennerströmaffären som under hösten 1963 kom att slå an. I Carin 
Rosens berättelse fanns alla de melodramatiska inslag som behövdes 
för en stark berättelses framfart i media. Mitt i en debatt som under 
högsommaren kommit att handla om invecklade ansvarsförhållan
den inom regeringen, återfördes spionberättelsen plötsligt till dess 
kärna, det dramatiska avslöjandet, med hjälp av en enkel husmo
dersgestalt som identifikationsobjekt för Detektiven Allmänheten. 
Städfru Rosen beskrev med egna ord hur man - närmast bokstavligt 
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talat - städar bort spioner ur folkhemmet. Genom detta kom hon 
att förkroppsliga alla de högtstående värden som hennes arbetsgivare 
inte representerade - svensksinne, trofasthet, karaktär, socialdemo
krati, folkhem, mänsklighet, kommunikation, civilkurage, arbetar
klass, jordbunden rationalitet och sunt husmoderskap. 

Till och med den för kallakrigskulturen så centrala dikotomin hot 
och idyll ställs på huvudet i Wennerströmaffären. Då idyllen nämns 
är det företrädesvis inte oskuldens Sverige före spionavslöjandet, den 
bild av idyllen i spillror som är så framträdande i civilförsvarsupplys
ningen under 50-talet. Det är istället den överklassidyll som Spionen 
själv levt i, det stilla familjelivet i lyxvillan. Tillvaron är emellertid 
inte verklig och aldrig något den vanlige svenske medborgaren lever 
i, vilket understryks i Aret Runts beskrivning av sommaren 1963, då 
denne vanlige medborgare kör runt i Djursholm för att knäppa en 
bild av den otidsenliga och spruckna överklassidyllen. Den moderne 
Medelsvensson med familj har fått ännu ett pittoreskt turistmål. 
Carin Rosens förflyttningar mellan lyxvillan i Djursholm och sin 
egen mindre glamorösa fyrarummare i Näsbypark understryker 
också spionberättelsens två i princip oförenliga världar. Städfrun är 
själv länken mellan dessa världar, men hon är också den som tydlig
gör gränsen mellan dem. 

På liknande sätt som Carin Rosen är också överste Wennerström 
prefigurerad. Kring avslöjandet kan man skönja en bredare förvänt
ningshorisont om hur Spionen är och ser ut, en prefiguration med 
rötter i 50-talet. Men det är just dessa förväntningar och färdigställda 
förståelsemallar som också accentuerar spiondramats uppluckring. I 
Wennerströmaffären som medialt sociodrama ersätts 50-talets styran
de teman, ideologi och kallt krig, med pengaflöden och champagne. 
Kommunistskräcken tycks inte alls lika framträdande och några 
landsförrädare blir plötsligt oläsbara i termer av öst- väst-strukturer. 
Öst och väst ersätts, åtminstone till övervägande del, med överklass 
och underklass. Wennerström själv är som landsförrädare och Sovjet
spion så uppenbart kopplad till kalla kriget - och ändå inte alls. Hela 
affären blir en påminnelse om och en bekräftelse på 50-talets stora 
kallakrigsberättelse, men samtidigt ett uttryck för dess upplösning. 
Den tycks inte endast handla om nationell trohet utan kanske i första 
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hand om helt andra, och i betydligt högre grad sociala dygder och 
värden. Som en version av ett svenskt offentligt spiondrama handlar 
den om rätt och fel och gott och ont, men här är huvudmotsätt
ningen en förlegad, lyxkonsumerande överklass mot det moderna 
folkhemmet befolkat av en ny, arbetande medelklass. Mediekon
struktionen Wennerström blir till slut en utmärkt plattform, inte 
bara för befästandet av den nationella säkerheten, utan kanske främst 
för en folkhemsmodernistisk berättelse om samhället på ett vardag
ligt plan. För om landsförrädaren kan göras till symbol för det gamla 
klassamhället med dess överklass och dess Fattigsverige, kan han 
också avväpnas och ordningen kan återställas. I den starka berättel
sen om Wennerström skrivs denne ut ur gemenskapen framför allt 
genom en enkel städfrus dramatiska berättande där protagonist stod 
mot antagonist, Detektiven Allmänheten mot Femtekolonnaren i 
folkhemmet. 



Epilog 

Hotel Svea tur och retur 
Först kom ryssarna i sin CD-Mercedes, nödtorftigt kamouflerade till 
fritidsfiskare i mössor med plastskärmar. 

Sen kom de maskerade "lösskäggen" i sin ljusa PV 544 och försökte 
se ut som semestrande naturälskare i blommiga utanpåskjortor! 

Sist kom en pressbil med en skarpögd medarbetare och fotograf från 
Aftonbladet, som upptäckt "kortegen" och hakat på i förhoppningen 
att något skulle hända. 

När ryssarna skrev in sig på hotellet för natten kom först poliserna 
fram, tittade i liggaren och sa: 

- Aha! 
Sen kom tidningsmännen fram och frågade portieren: 
- Är det här det bor ryssdiplomater och folk från säkerhetspoli

sen? 769 

Historien om de sovjetiska infiltratörerna som skulle gå på officers
dansafton på Hotel Svea i Simrishamn en juniafton 1963 slutade 
sedermera som en uppskruvad fars i veckotidningen SE. Redan på 
höstkanten samma år sänker sig nämligen ett löjets skimmer över det 
dråpliga dramats rollbesättning - de sovjetiska infiltratörerna i sina 
reklamkepsar, den svenska säkerhetspolisen i torftiga och fantasilösa 
lösskägg och till och med kvällstidningsteamet med sina dumsluga 
frågor. Men i kedjan av förföljelser och spioneranden, i det drev som 
går på Österlen, är det trots allt den sistnämnda kategorin som slut
ligen lyckas dra såväl spioneriet som kontraspioneriet, såväl rysspio
ner som Sveriges hemliga polis, vid näsan. Fanns det en verklig in
filtratör i den sydskånska idyllen, så var det kanske just den aktuella 
kvällstidningen med sitt energiska reporterteam? Veckotidningen 
SE återberättar å sin sida historien som vore det en anekdot från länge 
sedan. Atmosfären andas snarare pilsnerfilmens kluckande 30-tals-
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idyll än ett brännande kriminaldrama från blott någon månad tidi
gare. Och på detta sätt förpassas historien om Hotel Svea till de kri
minaljournalistiska rullorna. Tablå. 

Nu är det dags att konstatera att de olika texter som här tillsam
mans har utgjort historien om händelseutvecklingen vid Hotel Svea 
i Simrishamn inte bara speglar det tidiga 60-talets svenska föreställ
ningar om ont och gott, hot och idyll. De är i allra högsta grad med 
och skapar mening och sammanhang under sommaren och hösten 
1963. Nyheter tolkar, ordnar och berättar verkligheten, men precis 
som alla andra tolkningar och iordningställande berättelser är de 
inte fastställda en gång för alla utan ständigt avhängiga sina histo
riska sammanhang. Till och med historien om vad som faktiskt till
drog sig vid Hotel Svea i Simrishamn undflyr alla definitioner och 
tycks här förvandlas i grunden inom loppet av bara några månader 
- från en allvarsam idyll med hotfulla kallakrigsinfiltratörer till en 
dråplig katt-och-råtta-lek med lustiga hattar och lösmustascher. 

Vilken betydelseförskjutning ligger då inkapslad i historien om 
Hotel Svea? Vilken eller vilka kulturella förändringar när det gäller 
spionhotet i vardagen hade ägt rum inom ramen för det långa 50-
talets svenska föreställningsvärld? Svaret på dessa frågor kräver en 
diskussion som beaktar samtida föreställningar inte bara om spioneri 
och kallt krig, utan också om trygghet, svenskhet, folkhem och neutra
litet från det andra världskrigets slut till 60-talets mitt. I denna avslu
tande epilog får den betydelseförskjutning i historien om idyllens 
infiltratörer som sker över tid utgöra en fond för en uppsamling och 
diskussion kring det som framkommit i bokens tidigare kapitel. Jag 
vill också återvända till den betydligt större frågan om varför det är 
intressant och angeläget att undersöka det kalla krigets vardagliga 
föreställningsvärld och varför detta låter sig göras på ett särskilt bely
sande sätt med hjälp av ett berättelseperspektiv med fokus på just 
begreppet drama. Men inledningsvis verkar det, inte minst mot bak
grund av uppbrott och nya utsiktspunkter efter kalla krigets slut, 
faktiskt finnas anledning att ta farväl av självaste mannen i mitten. 
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Nya och gamla synkretsar 
It's over, and so am I. Absolutely over. Time you rang clown the curtain 
on yesterday's cold warrior. And please don't ask me back, ever again. 
The new time needs new people. The worst thing you can do is imitate 
us.no 

Om det kalla kriget var Spionens epok framför andra, så torde vår 
egen samtid fångas av och förtätas i någon annan figur. Med orden 
ovan lät den för spionthrillergenren så tongivande författaren John le 
Carre sin pensionerade agent, George Smiley, ta avsked av kalla kri
gets tankevärld i romanen The Secret Pilgrim. Året var 1991 . Och 
under det decennium som följde sökte sedan nya spionthrillers 
tackla en postkommunistisk värld, en värld där två supermakter has
tigt reducerats till en. Det var tydligt att ett nytt scenbyte fordrades 
eller redan hade ägt rum. Formerna för kampen mellan tillvarons 
onda och goda var på intet sätt givna, inte heller kampens rollbesätt
ning. Med kalla krigets slut följde en diskussion om huruvida spion
eller agentromanen kanske till och med var en förlegad genre. I den 
svenska tidskriften jury hävdade exempelvis Kerstin Matz att man 
behöver "se nutiden i ansiktet" och inse att spionromanen dog med 
kalla kriget. Uttalandet fick emellertid inte stå oemotsagt, utan gene
rerade en debatt i tidskriften. Världen är fortfarande full av spänning, 
menade kritikerna, som också förutspådde romaner om krig på Bal
kan och om djuplodande konflikter dolda bakom det storvulna talet 
om ett nytt, fredligt Europa.771 Utan att fördjupa sig i rimligheten i 
respektive sidas argument kan man konstatera att själva debatten om 
den politiska thrillerns hälsotillstånd i deckartidskriften jury i sig är 
ett tydligt exempel på den distansering som blev möjlig genom det 
kalla krigets proklamerade slut 1989- 91 . 

En distansering blev alltså möjlig, men samtidigt kan det inte nog 
betonas att det kalla krigets slut blev ett medialt förgivettagande i 90-
talet, en kliche med tömt - eller glömt - meningsinnehåll, som till 
stor del fråntog det kalla kriget allt annat än en realpolitisk dimen
sion. För vad tog egentligen slut? Referenserna till "slutet på en epok" 
hade en tendens att bagatellisera kallakrigskulturens internalisering 
i människors vardagsliv i öst och väst, nord och syd. Det kalla krigets 



306 · EPILOG 

föreställningsvärld reduceras inte sällan till åsikter om kalla kriget, 
trots att den måste sägas innebära betydligt mer i termer av framför 
allt hur människor levde detta "krig" i sin vardag, gjorde dess berät
telser till sina egna. Naturligtvis finns det heller inga vattentäta skott 
mellan historiska epoker, och kanske minst av allt mellan kulturella 
epoker. Det kalla kriget försvann inte över en natt och kan kanske 
inte heller sägas vara en till fullo avslutad epok annat än i strikt sak
politisk bemärkelse. Som referensram eller bredare kulturell föreställ
ningsvärld lever det vidare med de människor som ritar upp dagens 
politiska orienteringskartor, kulturella gemenskaper och hotbilder. 
Och det är åtminstone tänkbart att det är just av denna anledning 
som intresset för kalla krigets kulturella dimensioner har växt så 
explosionsartat under 1990-talet. Man kan se kallakrigshistoriografins 
begynnande kulturella vändning som en direkt följd av det spän
nande mötet mellan distans och icke-distans, ett möte som påkallar 
självreflektion, som öppnar för möjligheten till tankar på tvären och 
formulerandet av frågor som inte omedelbart sällar sig till den gängse 
kallakrigsforskningens frågekomplex. 

Det är med dessa samtidshistoriska begrundanden som för- och 
efterhistoria jag har intresserat mig för Sverige och kallakrigsföre
ställningen under det långa 50-talet. Och även mitt intresse för pe
rioden har samband med det kalla krigets slut och de tankegångar 
det kan ge upphov till, samt med frågan om distans och icke
distans. Generellt framstår idag detta långa 50-tal vanligen som en 
djupt motsägelsefull tidsrymd i det nära förflutna. Dess föreställ
ningsvärld är för dagens svenskar på samma gång ett exotiskt, främ
mande land och en innerlig, familjär bekantskap. I egenskap av en 
tidsperiod som innebar såväl folkhemmets förverkligande som neu
tralitetstankens omsättande i aktiv utrikespolitik har 50-talet på 
många sätt blivit en samlingspunkt för en rad teman eller problema
tiker som anknyter till svenskt historiemedvetande och självförstå
else. I en socialdemokratisk folkhemsberättelse utgör 50-talet till stor 
del fortfarande 1900-talets ljusa höjdpunkt då allt fler människor 
fick en allt bättre och allt tryggare tillvaro. Kanske just därför är det 
inte sällan mot detta årtionde som 90-talets starkt kritiska perspek
tiv på den svenska 1900-talshistorien tagit spjärn. Decenniet och 
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dess tidsanda dras abrupt ned från sin piedestal och har ofta kommit 
att representera oäkthet och ohederlighet. Kritiken lyder att bakom 
SO-talets lömskt fridfulla kulisser träffades det överenskommelser 
med NATO, vilket tyder på en falsk neutralitet, och det sterilisera
des och åsiktsregistrerades, vilket tyder på en odemokratisk och falsk 
folkhemsidyll.772 Det långa SO-talets plats i vår egen samtids histo
riemedvetande och inte minst de motsägelsefulla bilderna av decen
niet gör att det finns all anledning för kulturhistoriker att börja ägna 
sig åt perioden på ett mer ingående och systematiskt plan utan att 
för den skull i första hand ha för avsikt att antingen försvara eller 
falskförklara dess gemenskapskonstruktioner. 

Med Mannen i mitten har jag försökt bidra till en forskningsmässig 
vidareorientering genom att fokusera och skärskåda en av periodens 
mest framträdande gestalter i skärningspunkten mellan kallakrigshot 
och folkhemsgemenskap. Spionen kom under nämnda period att bli 
en kraftfull nyckelsymbol för kalla kriget som helhet, ett virvlande 
epicentrum i ett gäckande krig som på grund av sin osynlighet utspe
lades på samma gång i det fjärran ogripbara och i det omedelbart var
dagsnära. Och som John le Carre är inne på i sin bok från 1990, och 
som också var själva kärnan i debatten i jury, så är Spionen i denna 
mening numera tveklöst en historisk gestalt. Spioneri som aktivitet 
har knappast försvunnit med kalla krigets slut, men någonstans på 
vägen har Spionen förlorat sin starka symboliska laddning i det var
dagliga meningsskapandet. Han inkapslar inte längre Samtidsandan 
med stort S. 

Berättelser om och i det långa 50-talet 

Dagens frånvaro av spioner och spioneri i samhälleliga berättelser orri 
gott och ont står således i djup kontrast till det långa SO-talet, då 
spionberättandet otvivelaktigt var en betydelsefull kulturell praktik 
som producerade mening och sammanhang, signalerade och marke
rade samhälleliga värden och ideer. Av denna anledning har Spionen 
här fatt just platsen i mitten. I kraft av sin centrala position kan han 
fungera som en prisma genom vilken det långa SO-talets svenska före
ställningsvärld kan skönjas och tolkas. 
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Trots att Mannen i mitten rymmer en kronologi och trots att den 
pekar ut en betydelseförskjutning i tid från det andra världskrigets 
spionföreställning via det tidiga 50-talets och fram till det tidiga 60-
talets Wennerströmaffär, så har inte avsikten varit att presentera ett 
kausalt händelseförlopp från en tidpunkt till en annan. Problem
ställningen har inte heller formulerats utifrån en syn på historie
forskning som en verksamhet där faktiskt existerande hål ska täppas 
till med nya fakta. Istället har jag lagt fram och argumenterat för vik
ten av att se bilder av såväl hot som idyll, men också relationen dem 
emellan, på ett nytt sätt genom att ta ut dem från politiska samman
trädesrum och se hur de kommer till uttryck i mer alldagliga sam
manhang. Det handlar om en vidgning av det kallakrigshistoriska 
forskningsfältet. Under det att tidigare forskning om kallt krig, spio
neri, kontraspioneri och underrättelsetjänst uteslutande har handlat 
om att kartlägga antingen politiska tolkningsföreträden eller det 
ibland spänningsfyllda förhållandet mellan säkerhetspolitik och 
demokrati, så har denna bok handlat om samhällelig krishantering 
och trygghetssträvanden på ett helt annat plan. Istället för att under
söka de åsikter som bryts mot varandra i den samtida politiska debat
ten har jag valt att utifrån Spionen som nyckelsymbol undersöka 
folkhemmet och kallakrigsneutraliteten som två trygghetsberättelser i 
svensk vardagskultur. Jag har inte försökt avslöja vad folkhemmet och 
neutraliteten egentligen innebar och inte heller har jag satt mig före 
att i första hand kritisera något av dessa fenomen. Däremot har jag 
undersökt hur de ingår i spionberättandet såsom meningsbärare för 
kollektiv självförståelse, såsom värden att försvara, vid en tidpunkt i 
den svenska 1900-talshistorien då breda föreställningar om såväl hot 
som idyll utgjorde viktiga byggstenar i konstruktioner av Sverige och 
svenskhet. 

Nödvändighet av begripliggörande och mening, behov av sam
hällelig ordning, utmejslande av möjliga handlingsvägar och artiku
lerande av kollektiva värden omger och konstituerar spionberättandet 
under det långa 50-talet, men det är förvisso inget särskilt utmär
kande just för denna period. Snarare kan det sägas vara fundamen
tala inslag i människors organiserande av tillvaron. Den teoretiska 
stommen i denna bok har kretsat kring begreppet berättelse, såsom 
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det har använts av bland andra Paul Ricoeur och David Carr. Berät
telsebegreppet hämtas vanligen ur den hermeneutiska traditionen 
och såväl Ricoeur som Carr talar om symbiosen mellan berättelse 
och liv - att berättelsen kan ses inte bara som ett instrument eller en 
framställningsform, utan som en kognitiv tankeform, som ett sätt 
leva, strukturera tillvaron och skapa ordning i kaos. Utrustad med 
berättelsebegreppet behöver man för den skull inte vara ute efter att 
avtäcka ett fördolt och tidlöst meningsinnehåll, något man ofta för
knippar med ett traditionellt hermeneutiskt tillvägagångssätt. Sna
rare kan man tänka sig berättandet som en meningsskapande hand
ling eller praktik - en aktivitet som i högsta grad är avhängig sitt 
historiska sammanhang. 

I min undersökning av spionberättandet i svensk kallakrigskultur 
har jag emellertid gått ett steg längre i precisering av berättelsen 
genom att ta hjälp av begreppet drama. Detta eftersom jag, i likhet 
med socialantropologer som Erving Goffman, Clifford Geertz och 
Victor Turner, menar att inte bara det offentliga samtalet och det 
politiska spelet, utan också de små handlingarna i den vardagliga pri
vata sfären ingår i kommunikationsprocesser som är ständigt inrama
de och iscensatta. Det i synnerhet Geertz och Turner säger om drama 
stämmer väl överens med Ricoeurs och Carrs tankar om symbiosen 
mellan liv och berättelse, men i de förras analyser står i synnerhet det 
kommunikativa, sociala, dramatiska berättandet i centrum. Med 
Turners terminologi kan man tala om det sociala dramat eller socio
dramat, som utspelar sig bland människor i en social gemenskap. 
Sociodramat kännetecknas av olika faser av bland annat presentation 
av konflikten, kris och lösning/iordningställande. 

I sociodramat skapas och manifesteras gemenskapen och dess 
gränser. En viktig utgångspunkt i studiet av kollektiva berättelser och 
sociodramer är emellertid att dessa inte på något sätt är fastslagna en 
gång för alla. Man kan, som jag har gjort, skilja mellan starka och 
svaga berättelser, eftersom det ständigt föreligger en kamp om tolk
ningsföreträde. Berättelser är inte starka eller svaga från början, utan 
de artikuleras och växer eller avtar i styrka och försvinner beroende 
av historiska omständigheter och sammanhang. Vissa berättelser slår 
an och växer sig starka medan andra förblir alternativa, marginalise-
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rade. Här har jag hävdat att en viss typ av offentliga berättelser tycks 
ha större kapacitet att slå an än andra och det är de som har just en 
moralisk-dramatisk struktur. Det dramatiska berättandet kan beskri
vas som en särskild typ av berättande, som åstadkommer ordning 
genom att placera in karaktärer och handlingar i ett moraliskt uni
versum av gott och ont. I det dramatiska berättandets form presen
teras historien som en grundläggande moralisk konflikt mellan pro
tagonist och antagonist, något som kännetecknar berättelser om 
begångna brott i allmänhet och i allra högsta grad de som handlar 
om spioner och spioneri, eftersom det här rör sig om ett brott be
gånget mot en stor gemenskapskonstruktion. 

Den metod som detta berättelse- eller dramaperspektiv implicerar 
ställer beskrivningar, begrepp och metaforer i centrum för den kul
turhistoriska textanalysen. Syftet är inte att avtäcka någon egentlig 
innebörd eller dold mening, utan att undersöka hur dessa språkliga 
formationer används i specifika situationer, hur de vävs in i större be
rättelser och tillskrivs mening och sammanhang. Och spionberättan
det som meningsskapande praktik har jag, som tidigare konstaterats, 
sökt och identifierat i svenska medier. Medier skapar, strukturerar, 
organiserar och kommunicerar mening. I synnerhet kriminaijourna
listiken, till vilken det mediala spionberättandet hör, framstår i detta 
sammanhang som en iordningställande och inte sällan tillrättaläg
gande kulturell praktik. Ett medialt avslöjande av ett begånget brott 
är ingen isolerad, avskild berättelse i fri flykt. Tvärtom får brottsav
slöjandet sin betydelse i samspel med sin samtids sociala och kultu
rella värde- och tankemönster. Det kommunicerar väl etablerade före
ställningar om tillvarons rätt och fel och sätter ansikte på dess skur
kar och hjältar. Det bekräftar och styrker föreställningar om kaos och 
visar vägen tillbaka till social och samhällelig ordning och trygghet. 

Det råder ingen tvekan om att svenska medier hade en aktiv roll i 
"organiserandet" av och återberättandet av 1950- och 60-talens 
offentliga spionaffärer. Brottet begicks och avslöjades annorstädes, 
men i media begripliggjordes själva kampen. Där formulerades dess 
förutsättningar, dess aktörer och förlopp, och där tillhandahölls 
gångbara berättelser om dess sensmoral. Jag har här hävdat att dylika 
berättelser blev starka till stor del eftersom de just konkretiserade och 
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personifierade samhällets moraliska konflikt, satte ansikten och per
sonbeskrivningar på antagonister och protagonister. Det var i hög 
grad i media som det kollektiva meningsskapandet ägde rum. I 
nyhetsberättelser i morgontidningar som Stockholms-Tidningen och 
Göteborgs-Posten, i kvällstidningar som Expressen och Aftonbladet, 
och i veckotidningar som SE eller Idun/Vecko-journalen, men också i 
civilförsvarsupplysningen om Den Femte Kolonnen, i samtidens kri
minaljournalistiska dokumentärskildringar och inte minst i spion
fiktionens värld - några utsnitt ur samhällets meningsproduktion 
vilka också kan ses som kommunicerande, medierade sfärer med stor 
spridning och genomslagskraft - formades och omformades konti
nuerligt det kalla krigets offentliga spiondrama i svensk tappning. 

I denna bok har jag alltså sökt visa att och hur Spionen var ett 
viktigt inslag i de olika mediala berättelser genom vilka vardagslivets 
frågor om gott och ont kunde ställas i relation till större trygghets
strukturer, berättelser som i allra högsta grad tog den dramatiska 
berättelsens form med tydliga karaktärer och en tydlig sensmoral. 
Som kulturell gestalt hjälpte Spionen till att begripliggöra omvärl
den; han var behändig när det gällde att lokalisera faror och sätta 
ansikte på hot i en dramatisk berättelsestruktur, men han var också 
behjälplig när det gällde att återställa trygghet och kollektiv säker
het. Spionavslöjandet kan ses som ett kraftfält, som genomkorsas av 
ett antal för det långa 50-talet centrala föreställningar, inte bara om 
öst och väst, utan också om rätt och fel, gott och ont, det lilla vardags
livet och storpolitiken, brott och försoning, smuts och renhet, sjuk
dom och hälsa, och - sist men inte minst - det Egna och det Andra. 

Kallakrigsspionen, folkhemmet och den totala tryggheten 

"All the world is not, of course, a stage, but the crucial ways in which 
it isn't are not easy to specify" 773, skriver Goffman i sitt klassiska verk 
The Presentation of Self in Everyday Lift. Därmed vrider han högst 
medvetet på det berömda citatet ur Shakespeares pjäs As You Like It, 
ett citat som också fick inleda denna bok. Tillvarons dramaturgiska 
element är så till den grad inflätade i sociala sammanhang att det blir 
nästan omöjligt och kanske inte ens meningsfullt att söka skilja drama 
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från icke-drama, menar Goffman. Här har jag enligt samma tanke
gång hävdat, inte att allt är drama i objektiv mening, men däremot 
att ett dramaturgiskt perspektiv - att se något i termer av drama -
kan ge fördjupad förståelse för strävan efter social ordning i det aktu
ella historiska sammanhanget. Om man som jag utgår ifrån tanken 
att det finns ett symbiotiskt förhållande mellan berättelse och liv, att 
det dramatiska berättandet kan ses inte bara som en framställnings
form utan som en tankeform, så gäller det ju inte bara spåren av det 
förflutna utan också i allra högsta grad den som skriver historia. 
Metaforer, analogier och figurer - här i synnerhet just drama - är inte 
bara en viktig del i det undersökta materialet utan utgör också såväl 
byggstenar som byggställningar i min historia. Dramaanalogin har 
tillämpats inte bara för att ge dispositionen en aptitlig form, utan för 
att ta steget fullt ut och tydliggöra ett särskilt kulturhistoriskt, her
meneutiskt sätt att se, där lika stor hänsyn tas till det undersökande 
som till det undersökta. Presentationen av undersökningen har så
lunda knådats till och återdramatiserats med utgångspunkt i dramats 
olika element. 

Efter det inledande kapitlet där andras och egna perspektiv på 
kallakrigshistorien benades ut, lades scenanvisningarna för kampen 
fram. Dessa tog med nödvändighet sin utgångspunkt i den poli
tiska, sociala och kulturella kontext som kännetecknade övergången 
från världskrig till kallt krig. Scenen började tecknas utifrån bilden 
av ofärd och välfärd hämtad ur Statens Informationsstyrelses korre
spondenskurs "Den svenska livsformen", där två centrala teman i 
det tidiga efterkrigstida Sveriges mentala värld urskiljdes, dels det 
foreställda krigshotet där linjen drogs tillbaka till rysskräckens dagar, 
dels den tillförsikt som omgav det neutrala folkhemmet. Scenanvis
ningarna gav alltså på intet sätt en heltäckande bild av åren kring 
1950 utan istället fokuserades dessa två övergripande teman och hur 
de ingick i föreställningar om vad jag har kallat den totala tryggheten 
vid denna tid. 

Själva dramat med dess centrala konflikt och karaktärer beskrevs 
därefter i tre kapitel med olika fokus. I det första av dessa fokusera
des dramats intrig och protagonist. Dessa hör nära samman eftersom 
protagonisten kan ses som intrigens drivande kraft och den som re-
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presenterar eller bibringar fröet till den sensmoral som skall bli resul
tatet av kampen mot det onda. I SO-talets Sverige manifesteras detta 
i en särskild figur, på samma gång handfast konkret och gäckande 
diffus, nämligen den så kallade Detektiven Allmänheten. Detektiven 
Allmänheten var ett väletablerat och ofta refererat begrepp särskilt i 
det tidiga SO-talets Sverige. Som kampens goda sida blir denna figur 
särskilt synlig i civilförsvarsupplysningen under perioden och därför 
var intrigens spår hämtade därifrån. 

Inom ramen för dramats intrig visade det sig också hur Detekti
ven Allmänheten avtecknar sig i relief mot två motbilder. Först och 
främst är det förstås själva Spionen som också benämns Den Femte 
Kolonnen, också detta en metafor som vid denna tid väl omslöt före
ställningen om den okända och namnlösa faran. Om Detektiven All
mänheten i SO-talets Sverige personifierar den goda gemenskapen, 
så är Femtekolonnaren den ondskefulla kraft som döljer sig inom 
denna gemenskaps väl tilltagna ramar, den som underminerar den 
totala tryggheten med grå osynlighet som främsta vapen. Den andra 
motbilden mot vilken den handlingskraftiga och intelligenta Detek
tiven Allmänheten vägs är den dumdryga pratkvarnen Knis- och 
Knaslund eller Den Sjätte Kolonnen, den som inte ens själv vet om 
att hon eller han är spion eller bistår Spionen i dennes försåtliga verk
samhet. 

På flera ställen i boken har det framgått hur sammansättningar av 
metaforer hjälper till att strukturera och skapa mening kring den 
framdrivande intrigen och dess moraliskt laddade karaktärer. I kapi
tel tre presenterades särskilt en som genomsyrar hela spiondramat 
och som återkommer i senare kapitel, nämligen den starka uppvak
nandemetaforiken. Uppvaknandet omger beskrivningarna och fram
ställningarna av Detektiven Allmänheten; han eller hon är den före
dömliga produkten av metamorfosen från idyllisk och/eller enfaldig 
slummer till vakenhet och vaksamhet medan Knis- och Knaslund är 
den sovande dummern. 

Angränsande metaforiker som går som röda trådar genom dra
mats intrig och som jag särskilt lyft fram här är först och främst sjuk
doms- och smittometaforiken och föreställningar om det totala nerv
kriget. I det förstnämnda fallet handlar det om det röda, infekterade 
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såret fullt med bakterier som sprids, men också om dess motsats, 
den friska kroppen med hälsosamt immunförsvar och mental mot
ståndsanda. Den senare metaforiken knyter samman "det osynliga'' 
med "det totala'' i begrepp som psykologiskt försvar och totalförsvar. 
Spionfaran, mer än någon annan fara, motiverar uppbyggandet och 
befästandet av ett försvar som inte bara skall finnas i fysisk form, 
utan också hemma och innanför, inne i huvudet. Det totala stannar 
inte i det militära, utan griper in i det civila, i vardagslivet. 

I det fjärde kapitlet förflyttades fokus över till dramats antagonist 
med hjälp av en närstudie av nyhetsjournalistikens utformning och 
brottsberättande i samband med det tidiga 50-talets två stora spion
affärer, den kring Marinspionen 1951 och den kring Enbomligan 1952. 
Karaktäriseringen av huvudfigurerna, Hilding Andersson respektive 
Fritjof Enbom, har lästs mot bakgrund av behovet av att sätta ett 
ansikte på syndaren, på den som avviker från den tydligt utstakade 
samhälleliga moralen. På tidningssidan, i enlighet med det tidiga 
50-talets person- och bildjournalistik, utmejslas avvikarens ansikts
drag in i minsta detalj. Karaktärsdrag och familjebak.grund, utseende 
och hållning - inget undgår brottsjournalistikens skarpa öga och 
penna. 

De sätt på vilka Marinspionen och Enbom berättas, de olika 
ansikten de får i samtidens kriminaljournalistik, visar på ett tydligt 
sätt var folkhemsgemenskapens gränser går och hur centralt behovet 
av syndabekännelse är vid denna tid. Skillnaderna mellan hur de två 
spionfallen berättas är avgörande. I det förra fallet landar berättelsen 
i en diagnos om asocialitet och sjukdom grundad i det kalla sten
ansikte denne samhällets antagonist visade upp vid rättegången. I 
det senare fallet, Fritjof Enbom, kommer det - trots att en annan, 
svagare kommunistisk berättelse hävdade dennes patologiska myto
mani och paranoia - ganska snart att handla om bohemeri och smuts. 
Den illaluktande Enbom hör lika lite hemma i den rena folkhems
gemenskapen som den asociale Marinspionen. En avgörande skill
nad mellan de två, och det som i berättelsen slutligen gör Enbom till 
den farligaste landsförrädaren i överblickbar tid, är emellertid inte 
de brott som begåtts utan istället det som uppfattas som syndarens 
rättframma vilja att bekänna och återberätta. Genom sin syndabe-



ROTEL SVEA TUR OCH RETUR · 315 

kännelse besegras han, men då den totala tryggheten är återställd är 
det också möjligt att peka ut honom som den största faran. Synda
bekännelsen blir brottsberättelsens lösning och avrundning och folk
hemsgemenskapen går segrande ur kampen mot samhällets store 
antagonist. 

Spiondramats dekor tecknades därefter i kapitel fem utifrån en 
analys av 50-talets veckopress, i vilken den vardagliga dimensionen 
av storpolitiken kommer till sitt allra tydligaste uttryck. Här hand
lar det om att leva kalla kriget. Erfarenhetsvärld och berättelse, verk
lighet och fiktion tvinnas samman i ett otal berättelser om spion
jakter och annan "blomkvisteri" -verksamhet. I dekoren finns också 
kalla krigets spionrekvisita, en uppsättning prylar nödvändiga för 
spionjakten och för det vardagliga konsumerandet av det kalla kri
get - avlyssningsapparatur, spionkameror och ljudlösa pistoler. 

I dekoren framträder också spiondramats viktigaste stödjande 
roller eller biroller. Särskilt när det gäller dessa kringliggande vittnes
berättelser i den identifikationsorienterade veckopressen syns det 
tydligt hur berättelserna kring fallet Enbomligan slår an i långt större 
utsträckning än de kring fallet Marinspionen. Birollerna, dessa av
sides skildrare, kan framträda som vanmäktiga offer, som i fallen Lilian 
Ceder och änkefrun och "spionmodern" Hulda Maria Enbom, men 
också som högst plågad avslöjare som i fallet Jan Lodin. Oavsett 
funktion definierar de dramats man i mitten, antagonisten, och 
framför allt placerar de honom i en social kontext. Påfallande ofta är 
denna sociala kontext i veckopressen hämtad ur kvinnovardagen, där 
starka berättelser om modern och husmodern som vardagshjältinna 
svämmar över under det långa 50-talet. Tydligast kommer detta till 
uttryck i artikeln om Fritjof Enboms gamla mor, änkefru Hulda 
Maria Enbom. "Man måste ju tänka svenskt ... ", säger mor Enbom 
till tidningen SE och blir därmed den ultimata, symboliska bäraren 
av svenskheten, den förrådda Moder Svea. 

Just symbolik och metaforik omger i allra högsta grad spiondra
mat i svensk kallakrigskultur. Jag har genomgående lyft fram flera 
centrala metaforiker såsom hälsa och sundhet mot smitta och sjuk
dom, renhet mot smuts, en stilla folkhemsidyll mot en obeveklig, 
röd stormvåg. Särskilt i tidningen SE:s politiska världskarta, mappa-
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mundi, från 1952 blir det tydligt att det också handlar om himmel 
mot helvete. Metaforiken tillför en tredje betydelse av stark mora
lism och världen framstår som okonstlat enkel: Det goda står mot det 
onda och det bra mot det dåliga. 

Förutom de många metaforerna kan man också notera ett annat 
gemensamt drag i de kapitel som behandlar protagonist och intrig, 
antagonist och dekor och biroller, nämligen andra världskrigets cen
trala roll i vardagliga berättelser, inte bara under sent 40- och tidigt 
50-tal utan också betydligt senare. Kalla krigets föreställningsvärld 
innebar i detta sammanhang på intet sätt ett definitivt brott med 
andra världskrigets. Tvärtom kan man tydligt se hur beredskapsmen
talitet och vaksamhetsbudskap på ett genomgripande sätt kastar sin 
långa skugga också över det långa 50-talet. I svenskarnas livsvärld 
fortsatte kriget - kanske just eftersom den vardagliga erfarenheten då 
egentligen var föga olik krigsvardagens oroliga klippande av ransone
ringskort under frånvaron av blodsutgjutelse och död. Andra världs
krigets närvaro gäller i synnerhet det tidiga 50-talet, i vaksamhets
och tystnadsbudskap som läggs i Detektiven Allmänhetens mun. I 
rädslan för Femtekolonnare pågår kriget ännu - inom var och en. 
Det andra världskriget är emellertid närvarande också senare under 
50-talet och till och med under 60-talet som en viktig referens- och 
orienteringspunkt. En ansenlig del av det tidiga 60-talets berättelser 
om hemliga agenters offer och hjältedåd förläggs i tider av ofred. 

Ett scenbyte ägde därefter rum inom ramen för bokens sjätte kapi
tel. För i slutet av 50-talet och kanske framför allt i början av 60-talet 
ställs samhällsbeskrivningen om den kommunistiska faran med fokus 
på Spionen och Den Femte Kolonnen plötsligt mot andra typer av 
populärkulturella formelberättelser, där Spionen inte längre uteslu
tande är samhällets antagonist, utan också kan tillhöra den goda sidan. 
Spionäventyret blir vid denna tid ett "äventyr i vår tid", en paus i var
dagen, en förmedlare av det kalla krigets dagdrömmar. Verklighet 
och fiktion har en tendens att blandas samman i de diskussioner som 
omger spionberättandet som underhållningsgenre. En heroisk berät
telsetradition inom genren politisk thriller upprätthölls under det 
tidiga 1960-talet i första hand av superhjälten Bond och filmerna om 
denne. Mot denna stod en antiheroisk berättelsetradition som vid 
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denna tid främst representerades av den brittiske författaren John le 
Carres banbrytande bästsäljare Spionen som kom in från kylan. På 
svensk mark representerades dessa två berättelsetraditioner i exem
pelvis Peter Marklands superhjälteäventyr jakt i röd dimma från 
19 54 och Arvid Rund bergs betydligt mer cyniska skildring Mannen 
i mitten. Porträtt av en hemlig agent från 1965. I mottagandet av 
dessa romaner, men också i diskussionen om Bond-filmerna i mitten 
av 60-talet kan man identifiera två röda trådar och de är verklighets
förankringen respektive samtidskänslan. 

Någonstans mitt i detta scenbyte i svensk kallakrigskultur i bör
jan av 60-talet kom så avslöjandet av Sveriges största spionaffär 
genom tiderna. 1963 var nämligen inte bara året då James Bond
febern börjat härja på allvar och då Spionen som kom in från kylan 
höll på att översättas till svenska. Det var också året då flygöversten 
Stig Wennerström avslöjades som spion för Sovjetunionens räkning 
och året efter dömdes han till livstids fängelse för grovt spioneri. 
Liksom i fallen Marinspionen och Enbom dryga decenniet tidigare 
granskades Wennerströms ansikte i den samtida pressen och liksom 
i de tidigare fallen landade de målande beskrivningarna av antago
nistens ansikte efter hand för att ingå i meningsfulla berättelser om 
social ordning i vilka en tydlig stigmatisering av brottslingen var 
central. Inom loppet av två år förvandlades Wennerströms ansikte i 
pressen från en leende charmör via en högdragen psykopat till en 
oskadliggjord, sjuklig och nedbruten man. 

Det sena 60-talets radikala strömningar brukar oftast anföras som 
utmaningen mot och dödsstöten för 50-talets strikt moraliska upp
ställning av det onda öst mot det goda väst, men här har jag kunnat 
peka på att denna 50-talets kallakrigsberättelse delvis kollapsade 
redan i Wennerströmaffären under tidigt 60-tal. Som mediekon
struktion handlade Wennerströmaffären om andra saker än det tidi
ga SO-talets spionaffärer. Här framträder inte minst städfru Carin 
Rosen i nyckelrollen som folkets och folkhemmets samlande hjältinna. 
Men framför allt representerar hon en för det tidiga 60-talet hög
aktuell folkhemsdygd - den moderna, arbetande socialdemokraten -
som också profileras mot dess främsta matbild - den uråldriga över
klassen. En ny motsättning hamnar således i centrum för det kalla 
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krigets svenska spiondrama och det är det nya mot det gamla. Dess
utom städar fru Rosen närmast bokstavligen bort smutsen i det mo
derna folkhemmet och hennes storstädning kommer ingen förrädare 
undan. 

Inom ramen för det långa 50-talets svenska spiondrama i svensk 
kallakrigskultur har det alltså skett åtminstone en viktig betydelse
förskjutning, som har fatt motivera "Upplösning" som rubrik på 
bokens avslutande kapitel. I början av 60-talet når det svenska väl
färdsbygget sin kulmen och den nationella berättelsen, behovet av 
yttre krigshot för konstruktionen av inre trygghet, får stå tillbaka för 
den starka folkhemsberättelsen. Från det tidiga 50-talets fixering vid 
öst och väst och tydliga förankring i en världsbild präglad av upp
daterad rysskräck sker en förskjutning till 60-talets upptagenhet vid 
social gruppering, högt och lågt, gammalt och nytt. Om gott och 
ont vid tiden för Enbom laddas med öst och väst, så laddas det vid 
tiden för Wennerström i högre grad med modernitet och tradition, 
arbetarklass och överklass. Ny och modern står mot gammal och för
legad; sober och oförhävd jordbundenhet står mot lyx och excesser i 
champagne. 

Men vid sidan om denna betydelseförskjutning verkar det alltså 
också finnas grundläggande likheter som motiverar det långa 50-
talet som historisk periodisering. Jag menar att den ständigt närva
rande grundtonen i spiondramat i svensk kallakrigskultur inte bara, 
och inte ens främst, är rädslan utan istället just til/forsikten, inte bara 
negativa föreställningar om krigshotet utan positiva föreställningar 
om det neutrala folkhemmet. Det är i synnerhet denna linje i svensk, 
vardaglig kallakrigskultur, denna optimistiska förtröstan, som på olika 
sätt - i den alldagliga mixen av instruktioner, handlingsplaner och 
handböcker, nyhetsskildringar och konsumtionsartiklar, spionfik
tion och veckopressens autentiska och identifikationsvänliga vittnes
berättelser - ger tydliga fingervisningar om vilken den goda gemen
skapen är och framför allt hur den totala tryggheten ska befästas. 
Den optimistiska handlingskraften lägger fundamentet för allt som 
sker någonstans på scenen i det övergripande dramat om Detektiven 
Allmänhetens kamp mot Spionen. Den kan skönjas i den förnuftiga 
Ullas förmaningar på lottabasaren, den finns i Agda Karlssons natt-
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liga förberedelser i den händelse "ryssen" skulle komma och inta 
Svartbjörnsbyn, och den manifesteras i den lilla skriften Hur man 
blir mästerdetektiv från 1955. Den kanske till och med ryms i pingst
pastor Birger Claessons skräckblandade bebådelser, eftersom också 
dessa handlar inte bara om hotet utan också om vikten av själva upp
vaknandet. Men framför allt syns den optimistiska och trygghetsori
enterade tillförsikten i städfru Carin Rosens resoluta företagsamhet, 
i hennes egen berättelse om hur hon kom att misstänka sin arbetsgiva
re och sedan i flera år gick och samlade spår bland sågspån och blom
krukor utförande sina vanliga bestyr i den wennerströmska villan. Städ
frun omsluter protagonisten Detektiven Allmänhetens sunda hand
lingskraft, som i det tredje kapitlet fanns vara intrigens drivande kraft. 
I henne inkapslas också husmoderligheten, vilken löpte som en röd 
tråd i veckopressens spionberättande som avhandlades i kapitel fem. 

Den vardagliga tillförsikten speglar således den allt starkare berät
telsen om det folkliga och om folkhemmet. Folkhemmet avtecknar sig 
i detta sammanhang i tydliga motsättningar mellan det nya, moder
na, egalitära Sverige och det gamla, otrygga klass-Sverige, mellan 
det friskt motståndskraftiga och det sjukligt infekterade, mellan det 
rena och det smutsiga. Hemmets svarta far - Marinspionen, Fritjof 
Enbom och Stig Wennerström - ryms här, men också folkhemmets 
företrädare, som Jan Lodin, Bollnäs Mata Hari, änkefru Enbom och 
städfru Carin Rosen. Alla har de sina rötter i det gamla Sverige, och 
hanterar mötet med det moderna folkhemmet på olika sätt. Alter
nativen förefaller egentligen bara vara två. Antingen anammar man 
folkhemmets grundläggande värden och ideal och blir en ansvars
tagande företrädare för dessa, en sund, vit blodkropp bland ilsket 
attackerande röda. Eller också skrivs man ut ur den goda gemenska
pen, faller utanför den tydligt utstakade ramen. Om det är någon 
linje som framträder tydligare än andra i det långa SO-talets spionbe
rättelser, så är det just denna: Folkhemmet alstrar inte förrädare. 
Någonting måste ha klickat någon annanstans. Personlighetsproblem 
och brottsproblematik är genererade annorstädes - i ett gammalt 
Sverige, ett Sverige som inte längre är, men som kan representeras 
såväl av smutsen på Fritjof Enboms händer 1952 som av skålen ut
bringad av den leende "parties-gångaren" överste Wennerström 1963. 
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Det moderna folkhemmets betydelselager är olika vid dessa två tid
punkter, men föreställningen om den totala tryggheten innanför 
detta hems fyra väggar framträder i båda. I spionberättandet blir det 
tydligt att även "det totala'' behöver ett "utanför", ett hot mot vilket 
folkhemmets solida murvägg kan resas och befästas och därigenom 
försvara det som finns "innanför" - den moderna, svenska livsfor
men. Kallakrigsspionen, Den Femte Kolonnen, erbjöd i detta sam
manhang inte bara en möjlig, utan kanske den allra mest effektiva 
hotbilden för betydelsebärande berättelser om gemenskap i det långa 
SO-talets Sverige. 

Det övergripande syftet med Mannen i mitten har varit att syn
liggöra centrala aspekter i den svenska kallakrigskulturens vardagliga 
meningsskapande; den specifika problemställningen lägger fokus på 
vardagens väl spridda spionberättelser som en iordningställande 
länk mellan kallakrigshot och fredlig idyll. Under det långa SO-talet 
bidrog Spionen med såväl det terapeutiska säkerställandet av trygg
het och den goda gemenskapen i det neutrala folkhemmet som 
karga chockbilder av det dolda, svarta hot som var en viktig del av 
vardagslivet i det kalla krigets skugga. Just en dramatolkning av 
spionavslöjandet i svensk kallakrigskultur kan, menar jag, bidra till 
en större insikt i brottsberättandets samhälleliga meningsskapande 
inte minst i termer av hur det onda personifieras och stigmatiseras 
och hur det skrivs in i redan kända strukturer, som exempelvis här 
motsättningen hot- idyll, men också hur det löser sig. Jag har intres
serat mig för hur brottsberättandets moraliska universum vid denna 
tid hänger samman med två av det första kalla krigets mest centrala 
kollektiva trygghetsberättelser i Sverige - folkhemmet och neutrali
teten. Vidgad kunskap om det långa SO-talet kan bidra med förstå
else för de frågor som det kalla krigets slut har gett upphov till i vår 
egen samtid. Det är hög tid att uppmärksamma 5O-talets plats i vår 
egen föreställningsvärld. I synnerhet då folkhemmet och neutralite
ten idag fortfarande inte bara debatteras, utan också framträder som 
två centrala meningskomplex kring vilka det förra seklets vardagliga 
erfarenheter vanligen organiseras. Spionen under det långa SO-talet 
kan här ta konturerna av en man i mitten mellan kulturhistorisk när
het och distans. 
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Gjerswold - Enbom iskall" i ST 
1/8 1952; "Två livstidsdomar 
avkunnade" i SDS 1/8 1952; 
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Larsson begärde att bli frikända 
och försatta på fri fot, medan 
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men inte fall, 1990; Lisbeth 
Larsson, En annan historia. 
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vilkas textinnehåll domineras av 
underhållning, vilken ofta är av 
rent informativ karaktär". Karl 
Erik Gustafsson menar att 
begreppet veckopress trots allt är 
att föredra eftersom "populär
press" ofta även omfattar ex. 
kvällspress. Se Ahrens m.fl., 
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Tidskrift for litteraturvetenskap 
1973/74:2. Se även Yngve Lind
ung, Aventyr och kärlek. Om 
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rikanska kvinnor rekonstruerar 
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ningsläget större och omfattar 
bl.a. Catherine A. Lutz & Jane 
Collins, Reading National Geo
graphic, 1993; Wendy Kozol, 
Life's America. Family and 
Nation in Postwar Photojourna
lism, 1994; Erika Doss, red., 
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år i svensk medievärld. Se Gus
tav von Platen, Resa till det för
flutna. Minnen, 1993-96. 
463 NE 1989- . 
464 Larsson, En annan historia, 
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484 "Skuggan över Norrland", 
sign. Torsten Folin, i AR 
1952:16. 
485 Talet hölls för Lunds stu
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världskrigets framställningsfor
mer i svensk veckopress", opubl. 
seminarieuppsats, 1999. 
491 "Radiospionerna pejlas in" i 
Lektyr 1951 :22;"Mata Hari 
dyker upp" i Lektyr 1951:23; 
"Gäckande skuggan slår till" i 
Lektyr 1951:24;"Fängelsekup
pen" i Lektyr 1951 :25; "Den 
illegala eterrösten" i Lektyr 
1951 :26; "Världskonspiratören" 
i Lektyr 1951 :27; samt "Spion
chiffer" i Lektyr 1951:29. 
492 Se ex. Lektyr 1951 :22, Lek
tyr 1951:24; Lektyr 1951:44; 
Lektyr 1952:34; Lektyr 1952:35; 
Lektyr 1952:36; Lektyr 1954:28; 
Lektyr 1954:29; Lektyr 1955:6; 
Lektyr 1955:9. 
493 "Han såg spioner och ryss
dåd i förväg" i SE 1952:27. 
494 "Nya 'uppenbarelser' av 
Kumlapastorn. Såg rysspionaget 
i fjol och ritade skiss" i Exp 26/2 
1952. 
495 "Han såg spioner och ryss
dåd i förväg" i SE 1952:27. 
496 "Han såg spioner och ryss
dåd i förväg" i SE 1952:27. 
497 "Sovjet lägger pussel" i SE 
1951 :44. 
498 "Sax-spion slår ut sex
spion'', sign. Thore Sandell, i 
ALLT 1950:7. 
499 Se kap. 2 och 3. 
500 "Den moraliska ammunitio
nen'', sign. Torsten Husen, i SE 
1951:10. 
50l "Den moraliska ammunitio
nen", sign. Torsten Husen, i SE 
1951 :10. 
502 "Hur spionligan avslöjades" 

i VN 1952:8: "Sedan jul har 
Norrbotten sanerats av säker
hetsp~lisen. Men landet är 
stort! 
503 "I detta nummer" i SE 
1952:26. 
504 "Sovjet lägger pussel" i SE 
1951 :44; "Skuggan över Norr
land" i AR 1952:16; "Kan kom
munistena ta makten?" i ALLT 
1950:10. 
505 "Vi ligger i vägen" i SE 
1952:26. 
5°6 Lakoff & Johnson, Meta
phors We Live By, 1980, s. 14 f. 
För begreppet mappamundi 
("karta av världen"), set.ex. 
Dick Harrison, Skapelsens geo
grafi. Föreställningar om rymd 
och rum i medeltidens Europa, 
1998, s. 83. 
507 "Sovjet lägger pussel" i SE 
1951:44. 
508 Se t.ex. "Spelet om Sverige" 
i AR 1952:15. 
509 "Sovjet lägger pussel" i SE 
1951 :44. 
510 "Spelet om Sverige" i AR 
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bästa 1952: 11. 
513 "Den röda hästen från 
Moskva'' i SE 1952:26. 
514 "Den röda hästen från 
Moskva'' i SE 1952:26. 
515 "Kalle Blomkvist överallt" i 
Vl1953:3. 
516 Se t.ex. Jonas Frykman, 
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populärkulturen och opinionen, 
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dom i fara. Ungdomsproblem i 
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Berit Wigerfelt, Ungdom i nya 
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längtan efter det moderna i 
1940-talets Sverige, 1996. 
517 Pollack, "Bovar och bomber. 
Om relationen mellan skildrare 



och bekämpare av den folkhem
ska brottsligheten" i Ekecrantz, 
Olsson & Widestedt, red., 
Nittonhundrafemtiofem. journa
listiken och folkhemmet, 199 5, 
s. 195 ff. 
518 Sigvard Ekberg, Hur man 
blir mästerdetektiv, 1955, s. 3. 
Se även Sara Kärrholm Ovyar
Hosseini, "Kalla kriget och pus
seldeckaren" i SDS 26/5 2002. 
519 Ekberg, Hur man blir mäs
terdetektiv, 1955, s. 5. 
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Holmes" i Lektyr 1951:44. 
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UlfTengbom, Radarspionerna. 
Berättelse for pojkar, 1952. 
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527 "Radiospionerna pejlas in" i 
Lektyr 1951:22; "Mata Hari 
dyker upp" i Lektyr 1951 :23; 
"Gäckande skuggan slår till" i 
Lektyr 1951 :24; "Fängelsekup
pen" i Lektyr 1951:25; "Den 
illegala eterrösten" i Lektyr 
1951 :26; "Världskonspiratören" 
i Lektyr 1951:27; "Spionchiffer" 
i Lektyr 1951 :29. 
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528 "Konsten att avslöja spio
ner" i Lektyr 1952:34; "Spioner 
eller flyktingar?" i Lektyr 
1952:35; "Spionen som var för 
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1954:19. 
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för sitt liv. "Enbom har lämnat 
polisen värdefulla spionagetips" 
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544 Meurling, Spionage och 
sabotage i Sverige, 1958 (1952), 
s. 301. 
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Enbom'', sign. Lilian Ceder, i 
ÄR 1952:30. 
546 "Jag var kär i Fritjof 
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Nyqvist, Röd Ceder - en svemk 
spionhistoria, 2000. 
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svenskt ... ", SE 1952:19. 
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svenskt ... ", SE 1952:19. 
550 "Spelet om Sverige", sign. 
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den sörjande modern i förkläde 
och gungstol erbjuder en artikel 
om fru Anna Lovisa Johansson 
vars son är dömd för mord. 
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Artikeln publiceras i SE i janua
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skänkte honom livet ... det var 
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hjärta .. . skall jag verkligen nu 
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mor ... [ ... ]. I sin gamla nötta 
bibel försöker en mor som blivit 
besviken, men som trots allt äls
kar, finna Guds mening med 
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sonens liv" i SE 1950:3. 
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husmoder" i Ekecrantz, Olsson 
& Widestedt, red., Nitton
hundrafemtiofem. journalistiken 
och folkhemmet, 1995, s. 234. 
Se även Sköld, Från moder till 
samhällsvarelse, 1998, s. 79 ff. 
556 "Jag var kär i Fritjof 
Enbom", sign. Lilian Ceder, i 
ÄR 1952:30. 
557 Se ex. DN23/2 1952; SDS 
24/2 1952; ST26/2 1952. 
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svenska biografer under första 
hälften av 50-talet var Statshem
lighet (State Secret, Storbritan
nien, 1950); Min Favoritspion 
(My Favorite Spy, USA, 1951); 
Oss spioner emellan (No Time 
For Flowers, USA/Österrike, 
1952); Storspionage (Operation 
Secret, USA, 1952); samt]agad 
av spioner (Spy Hunt, USA, 
1950). 
558 John le Carre, The Spy Who 
Came In From the Co/,d, 1963 
(sv. övers. Spionen som kom in 
från kylan, 1964) . 
559 Tony Bennett, Popular 
Fiction. Technology, ideology, pro
duction, reading, 1990, s. ix. 
56° Fiske, Understanding Popu
lar Culture, 1989. I övrigt se 
kap. 5. 
561 För att Bl en bra tempera-

turmätare på dagens forsknings
läge om populärlitteratur kan 
man vända sig till ex. Kjell 
Jonsson & Anders Öhman, 
red., Populära fiktioner, 2000; 
Dag Hedman, red., Brott, kär
lek, äventyr. Texter om populär
litteratur, 1995; samt Magnus 
Persson, Kampen om högt och 
lågt. Studier i den sena nitton
hundratalsromanens förhållande 
till masskulturen och modernite
ten, 2002. 
562 Inom historievetenskapen 
har det emellertid på senare tid 
funnits ett intresse for fiktion, 
och inte endast populärfiktion. 
Ett utslag av historikers sökande 
efter rimliga teoretiska och 
metodiska instrument for till
ägnandet av fiktiva källor är 
den diskussion som ägde rum i 
Historisk tidskrift under 2001 
och 2002. Se t.ex. två inlägg av 
Eva Österberg, "Litteratur och 
kultur, text och liv" i Historisk 
tidskrift 2002: 1; resp. Martin 
Kylhammar, "Fiktioner och 
fakta. Några reflexioner om 
skönlitteraturens plats i historie
forskningen" i Historisk tidskrift 
2002:1. 
563 Det betyder givetvis inte att 
det inte är möjligt att skilja mel
lan verklighetsbeskrivningar och 
fiktiva beskrivningar. Däremot 
betyder det att det inte alltid är 
särskilt viktigt att göra denna 
åtskillnad, beroende på den 
fråg~ställning som fors fram. 
Se Österberg, "Litteratur och 
kultur, text och liv" i Historisk 
tidskrift 2001 : 1, s. 63. 
564 Cawelti definierar en formel 
som "combination or synthesis 
of a number of specific cultural 
conventions with a more uni
versal stoty form or archetype". 
Cawelti, Adventure, Mystery, 
and Romance, 1984 (1976), 
s. 181. 

565 Se ex. Schaub, American 
Fiction in the Co/,d War, 1991; 
Bacon, Flannery O'Connor and 
CoUWar Culture, 1993; Haupt, 
Pulp Culture, 1995; Henriksen, 
Dr Strangelove's America, 1997. 
För en överblick över forsk
ningsläget i övrigt, se kap. 1. 
566 Set.ex. Yanarella & Sigel
man, Political Mythology and 
Popular Fiction, 1988; Slotkin, 
Gun.fighter Nation, 1998 
(1992) . 
567 Umberto Eco, "Berättar
strukturerna hos Ian Fleming" i 
Aspelin & Lundberg, red. Form 
och struktur. Texter till en meto
dologisk tradition, 1971. 
568 Eco, "Berättarstrukturerna 
hos Ian Fleming" i Aspelin & 
Lundberg, red. Form och struk
tur, 1971. Se även UlfBoethius, 
"Populärlitteratur - vad är det?" 
i Hedman, red. Brott, kärlek, 
äventyr. Texter om populärlittera
tur, 1995. 
569 Detta synsätt framförs ex. i 
James Chapman, Licence to 
Thrill. A Cultural History of 
the James Bond Films, 1999. För 
en tolkning av hur åtminstone 
filmens Bond manifesterar en 
ny typ av ironiskt oanständig 
maskulinitet i den nya kvinno
rörelsens årtionde, se Ronny 
Ambjörnsson, Mansmyter. Liten 
guide till manlighetens paradoxer, 
1990, s. 196 ff. Genusaspekten 
öppnar for djupgående analyser 
av relationen mellan text och 
kontext även i andra spion
romaner än de om James Bond. 
För en undersökning av kon
struktionen av maskulinitet i 
Jan Guillous Hamilton-böcker, 
se Lisbeth Larsson, "SO-talets 
manlige agent. Om konsten att 
datera upp ett gammalt berät
telserecept" i Tidskrift for littera
turvetenskap 1991 :2; och for en 
dylik diskussion utifrån John le 



Carres Spionen som kom in från 
kylan, se Marie Cronqvist, "The 
Cold Warrior Between Sense 
and Sensibility. Reintroducing 
The Spy Who Came in From the 
Cold (1963)" i Kvinder, kon og 
forskning 2003:3. 
570 I detta kapitel använder jag 
omväxlande begreppen spion 
och agent, även om man eventu
ellt skulle kunna skilja mellan 
dem. Lars Ole Sauerberg menar 
exempelvis att "spionage" indi
kerar ett vidare och möjligen 
kollektivt inhämtande av i 
huvudsak militärt underrättelse
material, medan den hemlige 
agentens aktiviteter, om vilka 
agentlitteraturen för det mesta 
handlar, är en individuell och 
högst fysisk sysselsättning. Lars 
Ole Sauerberg, Secret Agents in 
Fiction. Ian Fleming, John le 
Carre and Len Deighton, 19 84. 
571 De hemliga operationernas 
litteraturhistoria kan spåras till
baka till Vergilius Aeneiden och 
äventyret med den trojanska 
hästen eller till Bibelns skildring 
av Judas Iskariot, men upprin
nelsen till agentberättelsen som 
avgränsad litterär genre brukar 
dateras till så sent som kring 
sekelskiftet 1900. Vid denna tid 
hade litteraturens Agent, från att 
ha varit stigmatiserad med den 
bibliska negativa bilden, under 
1800-talet alltmer blivit en posi
tiv figur genom tidiga romaner 
som James Fenimore Coopers 
The Spy från 1821 . Bovarna i 
agentromanerna från sekelskiftet 
fram till 1920-talet är framför 
allt kineser, storkapitalister, 
galna vetenskapsmän, rustnings
magnater, bolsjeviker och tyska 
kejsarnostalgiker. Under mellan
krigstiden och andra världskrigs
åren står fascism, nazism och i 
viss mån den japanska faran i 
fokus, teman som efter kriget 
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ändras enligt kalla krigets poli
tiska struktur och hoten under 
50- och 60-talen representeras 
alltmer av länderna på den östra 
sidan om järnridån. Historiken 
och uppdelningen i heroisk resp. 
antiheroisk berättelsetradition är 
hämtad i första hand från John 
G. Cawelti & Bruce A. Rosen
berg, The Spy Story, 1987, se sär
skilts. 34 ff. För ytterligare 
genomgångar av och reflektio
ner kring genren med hänsyn 
till politiska implikationer 
och/eller genrekonventioner, se 
Jacques Barzun, "Meditations 
on the Literature of Spying" i 
The American Scholar, spring 
1965; Donald McCormick, 
Whos Who in Spy Fiction, 1977; 
Bruce Merry, Anatomy of the Spy 
Thriller, 1977; Jerry Palmer, 
Thrillers. Genesis and Structure 
of a Popular Genre, 1978; Clive 
Bloom, red., Spy Thrillers. From 
Buchan to le Carre, 1990. På 
svenska finns Jan Broberg, 
Spänning och spioner. Om spion
romaner och andra politiska 
thrillers, 2001; Kerstin Aner, 
"Thriller och politik" i Broberg, 
red., Spionen i spegeln, 1973; Jan 
Broberg, "På stormaktspoliti
kens bakgård" i Broberg, red., 
Spionen i spegeln, 1973; Jan Bro
berg, Mordisk familjebok, 1972, 
s. 55 ff. 
572 Broberg, Spänning och spio
ner, 2001, s. 122 ff. 
573 Träff med James Bond - en 
presentation av Agent 007 och 
hans flickor och fiender, 1965. 
574 Då Casino Royale utgavs i 
Sverige 1965 i Bonniers Zebra
serie i pocketformat, fick också 
James Bond vid spelbordet på 
den tecknade utsidan Connerys 
tydliga drag. Den första svenska 
översättningen av boken kom 
emellertid redan tio år tidigare. 
Ian Fleming, Casino Royale, 

1955 (orig. Casino Royale, 
1953) . 
575 "Agent 007", sign. Torsten 
Manns, i Chaplin 1963:5. 
576 Recension i BJ 1963:23. 
577 "Måndagsfilmer: Raffel och 
politik", sign. Jurgen Schmidt, i 
AB 3014 1963. 
578 "Wild west i atomåldern", 
sign. Hill Jr, i DN 30/4 1963; 
"Raffel i hårt tempo", sign. Lill, 
i SvD 30/4 1963; "Agent 007", 
sign. Robin Hood, i ST30/4 
1963. 
579 "Att ha och mista'', sign. 
Bengt Forslund, i Chaplin 
1964:4. 
580 "Fenomenet James Bond", 
sign. Lars Olsson, i Filmrutan 
1964:3. 
581 "Bondfångad!", sign. Leif 
Krantz, i Chaplin 1965:3. 
582 "James Bonds värld", sign. 
Lars Olsson, i Filmrutan 
1965:4. 
583 "Den kusliga sanningen om 
James Bond", sign. Stig Ahl
gren, i ]dun/V] 1965:9. 
584 "James Bond har rektorns 
tillstånd att busa'', sign. Sven 
Delblanc, i AB 20/3 1965. Den 
enda riktigt positiva rösten om 
Bond jag funnit i den bredare 
debatten är Gunnar Ohrlanders 
artikel i AB i slutet av mars 
1965 om "Den humane doktor 
Bond", som till stor del svarar 
på Delblancs analys. I fokus 
för Ohrlanders intresse står 
våldsskildringarna i filmerna 
om Bond. Dessa filmers sago
skildring av våldet är, enligr 
Ohrlander, befriande i sin este
tiserande form. De humaniserar 
våldet, ger en lyckokänsla och 
löser de obehagliga problem 
som andra våldsskildringar, 
grundade i föreställningar om 
det attraktiva kriget och verklig
heten, bara förstärker. "Den 
humane doktor Bond", sign. 
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Gunnar Ohrlander, i AB 28/3 
1965. 
585 Kingsley Amis, The James 
Bond Dossier, 1965. 
586 "Den ställföreträdande 
agenten", sign. Per Olov Enquist, 
i SvD 2/10 1965. 
587 Denna tolkning finns 
uttryckligen i ex. "Agenten", 
sign. Björn Häggqvist, i Chaplin 
1967:67; "Möte med John le 
Carre" i Exp 23/9 1965. 
588 "Vårt behov av James 
Bond", sign. Göran Bengtsson, 
i SDS 14/11 1965; "Sex, snob
beri och sadism", sign. Göran 
Bengtsson, i SDS 18/11 1965. 
Bengtssons artiklar, liksom en 
del andra jag här har refererat 
finns även publicerade i Bro
berg, red. Spionen i spegeln, 
1973. 
589 "Vårt behov av James 
Bond", sign. Göran Bengtsson, 
i SDS 14/111965. 
590 "Missa inte: James Bond. 
Agent 007" i Idun/V] 1964:29. 
591 Torsten Scheutz, red., Spion. 
En antologi om spioner och spio
nage, 1958; Torsten Scheutz, 
red., Det hemliga ögat. En anto
logi om spioner och spionage, 
1959; Mårten Edlund, red., 
Spionhistorier, 1962; Jan Bro
berg, red., Spionage. En antologi, 
1966. 
592 L. G. Moyzisch, Operation 
Cicero, 1950 (Der Fall Cicero, 
1949); Hans-Otto Meissner, 
Fallet Sorge, 1956 (Der Fall 
Sorge, 1955); Ladislas Farago, 
Det tysta kriget, 1956 (War of 
Wits. The Anatomy of Espionage 
and Intelligence, 1954); W F. 
Flicke, Röda kapellet, 1959 
(Spionagegruppe Rote Kapelle, 
1954); Alexander Klein, Maske
rad agent, 1958 (The Counter
feit Traitor, 1958); Ronald Seth, 
Den osynlige fienden. Hur pio
ner arbeta - hur de avslöjas, 

1958; Elyesa Bazna (& Hans 
Nogly), Jag var Cicero. Krigets 
störste spion lägger korten på bor
det, 1962 (Ich war Cicero, 
1961). 
593 "Spionen som kom in från 
kylan av John le Carre" i 
Idun/Vf 1964:27- . 
594 "Agent 007 ser rött" i EJ 
1964:6-; "Död och diamanter" 
i.ÄR 1964:39- ; "James Bond. 
Sean Connery, mannen som 
förhäxar miljoner" i AV 
1965:34; "James Bond: Agent 
007. Mannen som inte finns" i 
AV1965:35; "James Bond: Från 
likkistpolerare till Agent 007" i 
AV1965 :36; "James Bond: 
James Bond och kvinnorna" i 
AV1965:37; "Diane Cilento. 
Min syn på Sean Connery -
och James Bond" iAV1965:38; 
"Agent 007. James Bond" i VR 
1965:16- . 
595 Spioner, sabotörer och strids
hjältar. 40 sannskildringar från 
andra världskriget ur Det Bästa, 
1963. En nyutgåva ett år efter 
fick titeln Spionage och krigs
hemligheter. Sanna skildringar 
från det andra världskriget, 
1964. Fyra år senare, 1968, 
återkommer också Det Bästa 
med en utökad upplaga i två 
band under samma titel. 
596 Jan Broberg, Spänning och 
spioner. Om spionromaner och 
andra politiska thrillers, 2001, 
s. 107 f. Se även Marie-Louise 
Rågwall, Spion- och agentroma
ner. Ett annoterat urval, 1977. 
597 Kärrholm Ovyar-Hosseini, 
"Det kalla kriget och pussel
deckaren" i SDS 26/5 2002. Se 
även Kärrholm Ovyar-Hosseini, 
"Pusseldeckaren och folkhem
mets förträngda mörker" i 
Arvidsson, Larsson & Salomon, 
red., Hotad idyll, 2004. För 
ytterligare översikter över detek
tivromanens utveckling i Sverige 

och övriga världen, se Johan 
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The Man in the Middle. 
Spy drama in Swedish Cold Wilr 
Culture 

The Cold War was not all high politics, economic linkage, and military 
alliances. It also became a metaphor that was to structure the lives of 
ordinary people in east and west, north and south. When, in the face of 
the dramatic changes of the early 1990s, contemporary politics sudden
ly dwindled into history, and 'the Cold War' turned out to be a narrative 
that had a beginning, a middle, and an end, historians felt impelled to 
draw attention to the cultural significance of the era. Nevertheless, while 
Cold War historiography has finally woken up to ideas such as ideology 
and culture, so far this belated interest has only amounted toa shift in 
focus rather than in perspective. 

The aim of this book is to contribute to a broadening of our per
spectives on the Cold War. I argue that to understand the Cold War, one 
must consider not only explicidy political debates, but also the cultural 
narratives of the era. In my study, the centre of attention shifts from 
cultural politics to the collective creation of meaning, from the Cold 
War as the batde royal of high politics to the Cold War as a point of re
ference in everyday life. I have concentrated on 1945 to 1965, a period 
that coincides roughly with what historians frequendy call 'the first 
Cold War', occasionally even 'the high Cold War', and have taken as my 
starting point Sweden, a country that is thought of as characterised by 
a strict policy of neutrality, and hence simultaneously peripheral and 
central to the East- West conflict. The period, which is perhaps best 
termed 'the long 1950s', is often thought of in Sweden as seeing the 
implementation of the theories of the folkhem (literally, 'people's home'), 
the Swedish model of the welfare state. 
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I argue that Swedish Cold War imagination in the long 1950s was 
characterised by a determination to maintain security in the response 
to the threats that loomed on all sides, an impulse that centred on neu
trality and the folkhem as collective narratives of Swedish self-under
standing. I have chosen a multiform approach, studying spies in media 
images and narratives in order to explore Swedish notions of everyday 
security in an uneasy world, thus linking the narratives of Cold War 
politics with those of welfare and community. In a Cold War mind set, 
the Spy stands out as a key symbol that incorporates cultural values and 
the fantasies of daily life; the Spy with a capita! S was a 'man in the 
middle', a point of everyday orientation through which a contemporary 
bi polar world was visualised. Cultural images of the Spy were constituted 
by a set of Cold War dichotomies: good and evil, black and white, legal 
and illegal, hidden and revealed, freedom and oppression, security and 
insecurity. 

Taking my lead from Paul Ricoeur, Peter Brooks, and David Carr, 
among others, the concept of narrative is central to the hermeneutic 
interpretation applied in this study. Narratives do not simply reflect 
reality, hut mediate between the self and the world, creating order, 
meaning, and simplicity out of chaos, confusion, and complexity. On 
a collective as well as on a personal level, we ceaselessly narrate our
selves; a narrative approach is thus especially useful when studying the 
fashioning of identity. The construction of community can be seen as 
an exercise in organisation that emerges in and through narrative. 

The story line of collective identity, the account a group gives of 
itself, leads us to the idea of social drama as used by the anthropologist 
VictorTurner. Turner distinguishes four stages in asocial drama: breach, 
crisis, redress, and either reconciJiation-cum-reintegration or schism. 
The story line thus evolves from the restoration of order and meaning in 
place of chaos and disorder, resolving the main conflict within the com
munity. An important aspect of narratives or social dramas is that they 
are not timeless, hut instead frequently reflect issues that are contested 
and re-evaluated. I distinguish between strong and weak narratives in 
order to clarify the degree of contention. A particular kind of public 
narrative, the dramatic narrative, hasa greater capacity to strike a chord, 
since such narratives tend to have a moral structure determined by the 
placing of the main characters and their actions in a dichotomised uni
verse of good and evil. In the dramatic narrative, the story is presented 
as a conflict between protagonist and antagonist. This is characteristic 
of crime narratives in general and spy crime narratives in particular, 



372 · THE MAN IN THE MIDDLE. SPY DRAMA .. . 

since they articulate not only a fundamental threat to social and moral 
order but also a violation of the national community by the Spy's treason. 

My principal sources are the Swedish media, here defined in broad 
terms as far-reaching processes of communication. As research in media 
studies has shown, crime journalism is not only the result, or the refl.ec
tion, of a community's particular moral structure, hut is also a cultural 
practice with clear therapeutic features. While in the long 1950s the 
treatment of crime by the media was not merely a question of represen
tation, but rather of the construction of reality, it seems obvious that spy 
crime stories were about coming to terms with the insecurities of the 
day. In the morning and evening papers, weekly magazines, civil defence 
information, and not least in fictional spy films and novels, a Swedish 
spy drama was continuously shaped and reshaped to be a significant 
struggle between good and evil, set against the backdrop of the Cold War. 

Thus, a drama perspective provides a greater understanding of the 
struggle for social order in a specific historical context such as the one 
I have chosen to study. Given that metaphor and analogy are key el
ements in human thought, and are unquestionably central to the his
toriography under consideration, dramatic and theatrical metaphors 
underpin the structure of my thesis. lts disposition follows the main 
elements of a drama: stage directions; a plot with a conflict between 
protagonist and antagonist; scenery; an interval, in this case to allow a 
change of scene; and finally a grand denouement. 

After an introduction to the various schools of Cold War historio
graphy and theories of narrative, the second chapter presents the stage 
directions for the Swedish Cold War spy drama in the shape of the poli
tical, social, and cultural conditions that embodied the transition from 
World War to Cold War. Taking the Second World War civil defence 
correspondence course 'The Swedish way of life' as a point of departure, 
I introduce the concept of total security, an idea central to the attempt 
to safeguard the image of the neutral folkhem as a genuinely democratic 
and morally superior community, and the threat of war that spurred 
Sweden's deep-rooted Russo-phobia. 

Chapter 111 oudines the main plot and its protagonist. These are most 
clearly identified in the instructions, brochures, leafl.ets, posters, and 
magazine articles issued by the civil defence authorities. By repetition of 
a successful narrative, the importance of civil defence was constantly re
asserted, and with it the maintenance of the comprehensive militarisa
tion of everyday life that characterised Sweden during the Second World 
War: a culture of readiness, a siege mentality without a siege. The pro-



THE MAN IN THE MIDDLE. SPY DRAMA ... · 373 

tagonist is embodied in one figure in particular, the Public Detective 
(Detektiven Allmänheten), who serves to highlight the responsibility of 
every citizen. Flanking the Public Detective, two contrasting images 
personify the hidden dangers to society: the Fifth Columnist (Den 
Femte Kolonnen), and the naive and pompous Pool who, however un
intentionally, assists the former in his evil deeds (Knis- och Knas lund). 
Chapter III also introduces the use of metaphor and analogy in the 
public narratives of the long 1950s. Of the recurrent metaphorical 
structures to be found in the vast source material available, the most 
striking are sickness and contamination, revelation or awakening, and 
what might best be termed the total war of nerves. 

While Chapter III focuses on the protagonist, Chapter IV deals with 
the antagonist, and the way in which the demands of stigmatising social 
deviance were met by news journalism. It is in the spy crime narratives 
of the early 1950s, primarily those of Hilding Andersson in 1951 and 
Fritjof Enbom in 1952, who were both sentenced to life imprisonment 
for spying for the Soviet Union, that we find the antagonist. In Anders
son's case, the public narrative gradually evolved into a pathology of the 
asocial, an account that primarily derived from the stony face he is said 
to have had throughout his trial. In the case of Enbom, however, a 
strong narrative of poor hygiene anda Bohemian life style steadily out
manoeuvred a weaker alternative (mainly promoted by the Communist 
press) that depicted Enbom as a paranoid mythomaniac. Neither asocial 
Andersson nor Bohemian Enbom are at home in the virtuous commu
nity of the folkhem; however, the main difference between the two, and 
the thing that made Enbom the most notorious spy of the early 1950s 
spy drama, was not so much the crime itself, hut rather the degree of 
anguish and regret - and willingness to confess - demonstrated by the 
antagonist. Ultimately it was Enbom's confession, however implausible, 
and at times openly contradictory, that identified him as the greatest 
traitor of them all, harking back to the theme of total security. 

Chapter V broadens the scope of the analysis, shifting focus from 
the principal actors to the setting of Swedish Cold War spy drama. The 
dramatic essentials are at their most visible in the popular weekly maga
zines of the 1950s, where we find the props needed for living, con
suming, and playing on the Cold War stage - the spy's toy pistol, bug
ging devices, and a pocket camera, along with a handbook on how to 
be an everyday master detective. It is in the popular magazines that we 
also find the voices of those in important supporting roles in the spy 
drama. One such is Jan Lodin, who was both the Public Detective and 
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the tormented narrator of the Enbom drama, faced by the moral 
dilemma of betraying his dose friend the Spy. T wo other supporting 
roles are taken by Enbom's mother, Hulda Maria Enbom, and Enbom's 
fiancee, Lilian Ceder, who both play victims. 

An interval to allow for a change of scenery follows in Chapter VI. 
Here, attention tums to the fictional spy narratives, the 'adventure of 
our time' . There are two very different narrative traditions in the spy 
novel, epitomised by the superhuman heroism oflan Fleming's charac
ter James Bond, and the disillusionment and cynicism ofJohn le Carre's 
The Spy Who Came in From the Cold. In Sweden, these two traditions 
are embodied by Peter Markland's jakt i röd dimma (1954), and Arvid 
Rundberg's Mannen i mitten (1965). From the reception of these two 
novels, but also from the discussions of the James Bond films of the 
early 1960s, two main themes are identified: the issue of whether there 
was any possible basis in reality; and the extent to which the Spy embo
dies the spirit of the age. 

Chapter VI paves the way for the conduding chapter, which goes in 
some detail into Sweden's most far-reaching spy saga, the Wennerström 
affair of 1963- 64. An analysis of the media's reporting of Colonel Stig 
Wennerström is presented with all the elements of the spy drama exa
mined in the earlier chapters: a set of stage directions, a plot with prota
gonist and antagonist, scenery, an interval, and finally the resolution of 
the drama. Of all the elements in the media construction of the Wenner
ström drama, it was the weekly family magazine Idun/Vecko-journalen 
that, in a series of artides in the late summer of 1963, revealed the key 
role played by Carin Rosen, the deaning lady in the affluent Wenner
ström household. As a protagonist, Mrs Rosen embodies strong adher
ence to her set of values, the plot's projected end, and the moral of the 
drama. In the strong, public narrative, she was not only an ideal Public 
Detective, but also the epitome of the folkhem citizen: a modern house
wife, the voice of the working dass, and a social democrat. 

While displaying elements of continuity in the importance oflinking 
the image of the Public Detective and the folkhem community, the Wen
nerström affair, following as it did in the wake of the Cuban missile crisis 
as well as the erection of the Berlin Wall, also marked the disintegration 
of the Swedish spy drama of the first Cold War. Here, dass struggle 
superseded the East-West ideological struggle as the meaning-shaping 
Swedish Cold War narrative. Here was Rosen, a modern housewife, a 
representative of the progressive folkhem, versus Wennerström, a super
annuated colonel, a pathetic remnant of a soon-to-be forgotten world. 
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The 1950s is often portrayed as an era of quiet conservatism, sta
bility, and uniformity, bridging the gap between the Second World War 
and the inflamed political turbulence of the late 1960s and early 1970s. 
However, I agree with those who instead have drawn attention to the 
eddies of tension and anxiety beneath that surface of assured calm. For 
Sweden in the long 1950s, it is the self-same bucolic ideal and images 
of stability that reveal the anxieties of the era. Spy narratives of the long 
1950s revolve around a common stock of memories, in particular those 
of the Second World War. The presence and importance of the Second 
World War in the cultural narratives of the long 1950s cannot be over
emphasised. In this sense, one may argue that to Swedes, the bystanders, 
the War continued throughout the 1950s, creating a culture of readiness 
and siege mentality to which historians have paid only a limited atten
tion. I have investigated the collective angst and the at times overwhelm
ing sense of total security in the 1950s through the prism of the Spy, 
the man in the middle. Through a cultural analysis of spy narratives, 
issues that remain important in the historical consciousness of a Sweden 
that has now passed the threshold to the twenty-first century are brought 
to the surface. Above all, this goes for the idea of 'the neutral folkhem' as 
a cultural narrative of self-understanding. 

Proofread by Charlotte Merton 


























