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Den för grovt spioneri livstidsdömde 
Hugo Gjersvold begärde, efter att ha 

suttit av tio år i fängelse, förgäves resning 
i Högsta domstolen 1974. 2001 gjorde han 
om försöket. Sedan han avlidit året därpå 
avslogs resningsansökan; ännu 2002 stod 
Riksåklagaren bakom domen från 1952. 
Den dödes brott ett halvsekel tidigare? Han 
hade suttit och pokulerat med sin bäste vän 
Fritjof Enbom i tidningen Norrskensflam-
mans lokaler i Boden.

Gjersvold var ingen spion utan han har 
endast berättat hågkomster från sin tid som 
stamanställd – ja helt enkelt gamla ”lum-
parminnen”. Till den slutsatsen kommer 
akademiledamoten och militärhistorikern 
Stellan Bojerud i sin Livstidslögnen, en 
bok om ”Enbomsligan”. Den har blivit 
en hård dom över praktiskt taget alla dem 
som hade att hantera Enbom och hans 
kumpaner i en affär som på sin tid väckte 
lika stor sensation som decenniet senare 
Stig Wennerströms förehavanden.

Åtminstone efter det kalla krigets slut 
skulle man kunna tro att insikten har bli-

vit ganska allmän om att Enbom hittade 
på mycket och bara var en småhandlare i 
spion genren. Att Enbom verkligen var en 
rätt avancerad spion är dock det intryck 
som en läsare ännu får av uppslagsordet 
”Enbomaffären” i Nationalencyklopedins 
band 5 från 1991; någon senare komplet-
tering med anledning av ifrågasättanden 
har inte skett. Bojerud visar också att våra 
militära myndigheter in på 2000-talet vid-
höll att gruppen kring Enbom hade skadat 
rikets säkerhet. Författaren hade själv 
direkt med dessa myndigheter att göra när 
han på Försvarshögskolan för dåvarande 
Krigshistoriska avdelningens räkning vid 
sekelskiftet gjorde en utredning på Gjers-
volds begäran. (Högkvarteret hade låtit 
Norra militärdistriket utföra en s k men-
bedömning.)

Bojerud är inte den förste att försöka 
ge fallet Enbom rimliga proportioner, 
men han tillför kraftfullt historien en rad 
klargörande aspekter. Man får inte endast 
en noggrann genomgång av alla anklagel-
sepunkterna mot Enbom m fl liksom 
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olika instansers hantering och värdering 
av punkterna. Författaren sätter in läsaren 
i den värld som består av underrättelser, 
säkerhetstjänst och spioneri, en verksam-
het som av någon anledning tycks fängsla 
människor alldeles kolossalt. Han visar 
med flera exempel också hur oerhört lätt 
det var att komma över detaljer om fäst-
ningen Bodens försvar i svenska militära 
facktidskrifter. Något spioneri behövdes 
inte.

Av särskilt intresse för förståelsen av 
Enboms och andras verksamhet är Bo-
jeruds redovisning av vad man numera 
vet om hur det gick till när främmande 
makt, i detta fall Sovjetunionen, värvade 
agenter i Sverige. Det skedde i fem steg: 
1) sökningsfasen, 2) studiefasen med en 
granskning av den eventuellt tilltänkte 
kandidatens förmåga och pålitlighet, 3) 
närmandefasen, 4) vänskapsfasen med 
små testningsuppdrag och först därefter 
slutligen 5) värvningsfasen.

Enbom hade kunnat läsa sig till åtskil-
ligt av detaljrapporterna i medierna kring 
tidigare fall om framför allt kontakterna 
uppdragsgivare-spion som måste ha satt 
hans fantasi i rörelse. Berättelsen om den 
dramatiska julaftonen 1951, när Enbom 
som inneboende hos familjen Lodin bry-
ter samman och ”bekänner” sin brottsliga 
verksamhet mellan åren 1941 och 1951, är 
väl känd. Den som senare under femtiotalet 
på Stockholms högskola lärde känna sär-
lingen Lodin kunde nog då ibland gripas 
av misstanken att det kanske var två my-
tomaner som hade strålat samman, värden 
och gästen. Lodin meddelade sig i varje fall 

med andra om vad Enbom hade sagt (och 
velat ta tillbaka), Säpo kopplades in, och 
så var snöbollen i rörelse.

Vad som skedde, sedan Enbom i februari 
1952 gripits och till polisens förvåning 
angett andra som sina ”medhjälpare”, ger 
ingen vacker bild av svenskt rättsväsen 
i arbete, även om man tar hänsyn till 
den tidens stämningar efter Pragkupp,  
McCarthyism i USA och i Sverige gripan-
det av ”marinspionen” Hilding Andersson. 
Från sin varma spiondrömvärld hamnade 
Enbom i det svenska kalla krigets kyla. 

Några sansade bedömare borde ha ställt 
sig frågande till Enboms uppgifter om 
hur han, som chef för Grupp Norr hade 
”sålt Bodens fästning” med hjälp av i s k 
militära hemligheter insatta medhjälpare 
som förra furirerna Gjersvold och Mar-
tin Enbom (brodern), driftsgruppchefen 
Fingal Larsson m fl. Åtskilligt verkade ju 
rätt fantastiskt.

Men de anklagade var kommunister. 
Som Bojerud skriver, ”media trodde på En-
bom”. Och, fortsätter han, polisen trodde 
på medierna, försvarsstaben trodde på po-
lisen, åklagaren trodde på försvarsstaben, 
rätten trodde på åklagaren, svenska folket 
trodde på rätten – och hemligstämpeln. En 
del av försvarsadvokaterna begrep knap-
past vad det handlade om.

Några sovjetkontakter hade troligen 
förekommit, av allt att döma i den för-
beredande sökningsfasen, enligt vilka 
en fantasirik Enbom kunde tycka sig ha 
tilldelats och intagit en stor agentroll. 
Som militär yrkesman har författaren gått 
igenom de hemliga domstolsbilagorna och 
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redovisar det viktigaste av innehållet i dem. 
Övertygande benämner han materialet 
svamligt och kallar kontaktmännen för 
”rena fånar, som kritiklöst betalar Fritjof 
Enbom 500 kronor för varje bunt värdelösa 
tidningsurklipp”. Bojerud ställer frågan 
huruvida statsåklagare Werner Ryhninger 
själv trodde på fånigheterna, men utesluter 
i boken inte att denne och Säpo offrade 
Enbom och hans kamrater som spelbrickor 
i det kalla kriget. 

Komprimerat, i en debattartikel i Svenska 
Dagbladet 2008-10-19 uttrycker sig förfat-
taren snarast hårdare och skriver att ”do-
marna mot de oskyldiga medlemmarna av 
den aldrig annat än i fantasin existerande 
’Enbomsligan’ ” vilade på att Ryhninger 
”aktivt vilseledde och manipulerade rät-
ten”. Bl a förvillade statsåklagaren medve-
tet rätten då han påstod att Enbom hade en 
spionsändare med vilken han kunde nå hela 
Europa. Ryhningers egna experter hade 
fastställt att sändaren var obrukbar. Kan 
man i den delen komma mycket närmare 
ett svenskt justitiemord?

Svenskt rättsväsen hade vid flera tillfäl-
len mellan 1953 och 2005 chansen att självt 
städa ur liken ur garderoben men valde 

att hävda att allt gått rätt till, heter det hos 
Stellan Bojerud. Vad som framtonar som 
en tystnadens konspiration ter sig som 
något ännu värre vad Ryhninger på sin tid 
bar ansvaret förr. Den ryktbara spionåkla-
garens eget anseende framstår så demolerat 
som det gärna kan vara.

Vad har då Fritjof Enbom gjort? Bojerud 
anser att Enbom antingen har hittat på hela 
historien eller, sannolikare, var en upp-
giftslämnare av enklaste slag – en ”nyttig 
idiot” i spioneriets nedersta och yttersta 
led. Enbom duperade hur som helst hela 
världen att tro att han var spion och drog i 
sitt fall med sig människor som trodde sig 
ha pratat med en vän. 

Möjligen lurade Enbom även ryssarna 
i åratal att ge honom pengar för helt vär-
delösa ”arbetsprov”. Med Ryhningers 
”benägna bistånd” pratade han sig till 
livstids straffarbete för sig själv och Gjers-
vold. För denne blev Enboms livslögn en 
livstidslögn.

Recensenten var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är ledamot av 
KKrVA.


