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tiden efter ryska revolutionen fram till 
andra världskrigets utbrott präglades i 
många länder av intensiv underrättelseverk
samhet och spionage. Genom välorganise
rade spionringar försökte Sovjetunionen 
att vinna nya trosfränder och territorier, 
medan motståndarna genom sina polis
myndigheter försökte stoppa den socialis
tiska expansionen.

Finland fick efter sin självständighet 1917  
snabbt en nyckelroll i jakten på kommunis
tiska spionnätverk med verksamhet i län
der som Frankrike, England, USA, Ka na da 
och Japan. Helsingfors var sedan tsartiden 
välbekant för såväl den ryska aristokratin 
som bolsjevikerna. I de flotta societetssa
longerna i den finska huvudstaden frottera
de de sig med varandra och med samhällse
liten och diplomatkåren.

Sovjetmakten var snabb med att knyta 
till sig societetskretsar, militärer och jour
nalister genom stora fester och mottagning
ar på sina nyetablerade representationer. 
Arrangemangen som flödade av vodka och 
kaviar var lika viktiga för det sovjetiska 
spionaget som underrättelser om industri 
och försvarsanläggningar. I förbudstidens 

Finland hade ryssarna lätt att locka till sig, 
och snärja, inflytelserika personer. 

Ofta var värdarna ovetande om vad som 
försiggick mellan skålarna. I de mondäna 
kretsarna rörde sig dåtidens kändisar. En 
var skulptören Wäinö Aaltonen som främst 
gått till eftervärlden för sin klassiska staty 
av löparen Paavo Nurmi. Förskräckt läm
nade han sällskapet sedan han förstått att 
samvaron var täckmantel för spionage.

Den omfattande och olagliga underrät
telseverksamheten i Finland som förekom
mit i många år avslöjades 1933, sedan en 
fotograf vid generalstaben bilat till östgrän
sen och där försvunnit in i Sovjetunionen. 
Att hans avhopp berodde på spionage och 
fruktan för att bli avslöjad var uppenbart, 
eftersom han i tjänsten hade rest runt i lan
det och fotograferat försvarsanläggningar 
och krigsmateriel.

Med hjälp av de avslöjade spionnätver
ken i Finland kunde andra länders säker
hetsorgan nysta upp egna spionnätverk. 
Åtminstone Helsingfors och Paris fick upp
leva stora spionrättegångar. Stockholm som 
under krigsåren blev ett sjudande spion 
centrum fungerade före krigsutbrottet 1939  
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mest som genomgångsort för flyende bol
sjeviker och agenter på väg till och ifrån 
Moskva.

De mycket effektiva insatserna från den 
finska säkerhetsmyndigheten Detektiva cen- 
 tral po lisen ledde till internationell upp
märk samhet på högsta nivå, hos bl a ameri
kanska underrättelsetjänstens chef J. Edgar 
Hoover och USA:s regering. Lov orden krön 
tes med internationella förtjänst teck en som 
Frankrikes främsta utmärkelse, hederslegi
onen.

Om spionaget berättar med inlevelse den  
finlandssvenska författaren K-G Olin i bo
ken Spionkriget. Författaren som skrivit 
tjugotalet populärhistoriska böcker beskri
ver vad han kallar ”sin tids största interna
tionella spionhärva”. 

Han ger en initierad inblick i spionring
arnas uppkomst och utbredning. Allt med 

spännande detaljer som hör genren till – 
mikro film i cigaretter och andra spion göm-
mor, de fala kvinnorna och smarta och be
räknade kärleksrelationerna inte att för
glömma.

Olin är påläst i ämnet och på den ak
tuella tiden. Resultatet är en journalistisk 
summering av redan utkommen litteratur, 
även med ibland fantasifulla vittnesmål av 
sovjetemigranter, s k Kirunasvenskar, som 
lyckats återvända till bl a Sverige.

För svenska läsare ger han en nyttig på
minnelse om tillkomsten, och delvis upp
lösningen, av kommunisternas planer på 
att utvidga revolutionen genom nationella 
garden till de nordliga delarna av Sverige, 
Finland och Norge.

Recensenten är författare till flera böcker 
om ”Kirunasvenskarna”.


