Ag W II, Wennerströmsarkivet på Krigsarkivet
3/3 1965 vol. 160: De som fått reda på Ag W II’s verksamhet är ytterst få. Det är kommissarie
Thorsten Söderström. P-G Vinge. Läkaren Doktor Friis och professor Rylander. Generaldirektören på
kriminalvårdsstyrelsen Torsten Eriksson. Dessutom mj Petersson på Fst/In.
AG är doktor Jan Agrell på MPI.

Bedömningsunderlag:
•

W helt Sovjetindoktrinerad.

•

W icke velat omtala dolda uppgiftslämnare – medhjälpare – kontakter (endast nämnt att de
funnits). Vissa avlidna svenskar har han nämnt. Vissa utlänningar har han nämnt.

•

Det då rådande politiska läget, liksom W skapade svaga hälsa, hindrade utredningens
fullständigande innan domen.

•

Stora områden av tidigare utredningsresultat har kullkastats.

•

W:s position har sålunda framträtt i ett ändrat läge – bl a har klarlagts att han arbetat för
Sovjet långt tidigare än vad som utredningen klarlagt t o m rättegången.

•

W försökt tvina bort genom att sluta äta.

”Du har fått en verklig vän och förespråkare i Thorsten Söderström. Han arbetar för att Du inom den
här 10-års perioden skall kunna se frihetens ljus igen.
Besked från RPS sida huruvida det från deras sida föreligger något hinder att vi vid samtal med W
även berör/avhandlar frågan ”Mr X”.

PM om fortsatt behandling av W:
•

W har hitintills handlat som sovjetmedborgare, detta som resultat av lyckad sovjetisk
indoktrinering. Maximal och tillförlitlig information kan under dessa betingelser ej vinnas. W
måste reindoktrineras till svensk. Den isolering och avskärmning från uppmärksamhetens
stimulerande rampljus som blir W:s lott som livstidsfånge under speciell bevakning kommer
inom några månader att försätta W i en sådan psykisk situation att psykoterapeutiska
stödåtgärder oprovocerat blir aktuella. Han beteende och föränderliga psykiska status under
häktningstiden indikerar detta.

•

Reindoktrineringen skall ansättas som ett led i den för W själv nödiga psykoterapin. Han skall
få psykoterapi och reindoktrinering i gemensam dosering.

•

Rylander och Agrell furnerar fortlöpande den särskilda förhörsledaren (den nye ”fadern”) med
psykologisk taktik.

Uppgifter som framkommit:
•

Enligt W var ryssarna ej intresserade av rapporter beträffande vad som avhandlades på den
svenska ambassaden i Moskva. De fick erforderliga upplysningar från ”hög nivå” på
ambassaden. Vem avser W? Bör undersökas.

•

W blev starkt påverkad av ”Pjotr Pavlovitj” rent hypnotiska makt (generalen?). Generalen
blev W bäste vän. Några hot har aldrig förkommit.

•

W anser själv att han var dubbelagent Ryssland/USA.

•

W sade sig personligen träffat amerikanen Von Braun och fått avsedda informationer. AG W2
kommenterar detta med att det låter otroligt att V B skulle vara så öppen mot en attaché från
ett icke Nato land.

•

W skrev vanliga brev till Generalen angående personliga förhållanden, miljön, nya personer
han träffat samt möjligheterna att utnyttja dessa nya kontakter.

•

Am visade stor okunnighet om Sveriges ställning i pakthänseende – t o m am. Generaler var
osäkra om Sverige var med i Nato eller ej.

•

W värvade en ingenjör vid Boeing i Las Vegas. Han lånade honom pengar och fick på så sätt
honom i sina klor.

•

W mötte Generalen i dec 57’ Helsingfors, våren 58’ Östberlin, våren 59’ H, hösten 59’ H,
hösten 60’ Leningrad och Moskva, juni 61’ H, nov 61’ H, dessutom planerades med
genomfördes ej juni 62 och juni 63 i Wien.

•

Svenske ÖB:s (Swedlund) besök i USA (1952?) Ryska agenter rapporterade att ÖB kommit
civil och möttes av civilklädd personal från am underrättelsetjänsten samt besökt hemliga
anläggningar för kärnvapenproduktion.

•

Ryssarna ansåg att am polarisubåtar bl. a. skulle inta lägen väst Skandinavien samt något läge
i Östersjön. Det senare var en direkt följd av Östersjö-kommandot.

•

W skulle lyssna på söndagsmorgnar kl 0900 på meddelanden från ryssarna. På frekvens 6885.

•

EGON var Drangel.

•

Engelske marin attachén Elliott fanns i W blå anteckningsbok.

•

Lt A H M Neij.

•

Enl W var den sovjetiska uppfattningen att Polarisubåtarna skulle inta sina positioner i
Östersjön i fred.

•

1960 eller 61’ fick W i uppdrag av generalen att till amerikanarna ge felaktiga uppgifter
rörande det sovjetiska robotvapnet. Sovjet behövde vid den här tiden en felaktig bedömning
av deras styrka, att Sovjet skulle vara farligare än de var. (Cubakrisen)

