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En byrachef vid FRA med
smak for vin, kvinnor och
sang.

Var han den sovjetiske
agenten som Sapo aid rig
Iyckades avsloja?

I en ny bok pekas mannen
ut som den mytiske "Mr X" -
den Iivstidsdomde spionen
Stig Wennerstroms hemlige
medhjalpare.

Ni kanske tanker att forfatta-
ren Anders Jallai ar ytterligare
en av alIa dessa jobbiga konspi-
ratoriska privatspanare. "

Och det kanske han ar, men
han ar samtidigt mannen som
lyckades hitta den sovjetiska
ubaten S7som sanktes pa svenskt
vatten under andra varldskriget.

Han h;:lr aven lokaliserat
DC-3:an och Catalinan, de tva
svenska flygplan som skots ner
av Sovjet inom loppet av nagra
dagar1952.

I sin bok "Spionen pa FRA"
havdar Jallai att han listat ut vem
Stig Wennerstroms hemlige
medhjalpare var.

Bakgrunden i korthet:
Wennerstrom, overste i flyg-

vapnet, domdes 1964tilllivstids
straffarbete for landsforraderi
sedan han mellan 1948och 1963
spionerat for Sovjets rakning.

Anders Jallai: Jag vet vem sam
hjalpte spionen.Stig Wennerstrom

Mycket talade fOr att det var
Wennerstrom som gay Sovjet
information om att DC-3:an
agnade sig at signalspaning over
Baltikum, varefter planet skots
nero

ArbetadeinoDlforsvaret
Overstens hushallerska berat-

tade i forhor Om en man soin
ibland kom pa besok i hemmet,
en man som antogs vara spio-
nens medhjalpare.

Men trots en betydande ar-
betsinsats lyckades Sapo aldrig
avsloja "MrX",som rimligen satt
pa en viktig post inom forsvaret.

- Det var sedan vi hittat DC-
3:an som jag borjade intressera
mig for Wennerstrom och Mr X,
sager Jallai.

Forfattaren fick ett antal olika
tips om vem medhjalparen
kunde vara och han sokte upp
dem en efter en.

Daribland en aldre man som
bodde ensam i en stuga iMelIan-
sverige och som hade en avan-
cerad kortvagsutrustning.

Wennerstrom (till hoger) moo
sinsovjetiske kontakt. Fctc: ARKIV

Sapo misstankte att medhjal-
paren var expert pa kortvags-
kommunikation och skotte
radiokontakterna med Moskva
eftersom Wennerstromsjalvvar
hopplos pa teknik.

- Jag kiinde direkt att det har
kunde vara ratt person, sager
Jallai.

Enligt forfattaren erkande
mannen efter ett antal besok att
hanvarMrX.

KODlover inforDlation
Mannen var i manga ar byrii-

chefvid FRA,Forsvarets radio-
anstalt. Han arbetade pa en

avdelning som sammanstallde
signalspaningsmaterial och
utlandsk underrattelseinforma-
tion.

Han ska forsta gangen ha kom-
mit i kontakt med Wennerstrom
da de bada jobbade pa samma
flygflottilj pa 1950-talet.

Nagraar senare fickMr Xjobb
som sambandsman mellan for-
svaret och FRA och kom pa sa
satt over en hel del information
om vad vast visste om Sovjet,
material som han ska ha over-
lamnat till Wennerstrom.

- Samarbetet skaha fortsatt till
december 1961,daWennerstrom
till slut skaffade sig egen radio-
utrustning.

Beskrivs SODldubhelnatur
Mr Xnamnges inte i boken, en

roman somblandar sanning med
fiktion.

- Jagvill inte avslojahans iden-
titet, bland annat med hiinsyn till
anhoriga, sager Jallai.

Enligt andra kallor var man-
nen en dubbelnatur som dels var

ett kroglejon i Stockholm med
den ena kvinnan efter den andra,
dels levde ensam och stillsamt
i sin hems tad.

- Han berattade att han spio-
nerade for Sovjet av ideologiska
skal, att vart forsvar narmade sig
Nato for mycket. Det hade borjat
oskyldigt,men sedan var han fast.

Mannen ska ha forhorts flera
ganger efter det att Wenner-
strom gripits, och var radd for att
bli avslojad.

Det ar forenat med vissa sva-
righeter att kontrollera de nya
uppgifterna. Mannen dog for tva
ar sedan, nara 90 ar gammal. De
flesta som var med under denna
tid ar doda.

- Jag har last boken och anser
att slutsatserna dar"barsannolik-
hetens pragel. Vi la ner mycket
arbete pa att hitta medhjalparen,
men lyckades inte, sager Olof
Friinstedt, som
pa 1960-talet var
operativ chef pa
Sapo.

Denutpekacie
mannens son
sager till Afton-
bladet att han
inte vet om upp-
gifterna stam-
mer eller inte.
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