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Det skeende under början av det kalla kriget som jag här kortfattat beskriver är bara 
"toppen på ett isberg". Den baserar sig enbart på utländska dokument och inte på några 
svenska - då de har en hög sekretessnivå och är oftast hemliga i 70 år. I artikeln skriver 
jag FRA men egentligen fram till i början av 1960 var namnet Försvarsväsendets 
radioanstalt och innan dess Försvarsstabens radioanstalt. 
Samarbetet mellan Sverige och USA inom signalspaning under början av kalla kriget var 
mycket omfattande. Sverige var av särskild betydelse för USA med tanke på sveriges 
geografiska läge intill den nordvästra delen av Sovjetunionen. Tidigare hemligstämplade 
dokument visar att den amerikanska signalspaningen inom den skandinaviska regionen 
direkt efter andra världskriget präglades av försiktighet och var på en relativt låg nivå. 
Under tiden 1939 - 1945 hade den brittiska underrättelsetjänsten utvecklat ett mycket 
bättre samarbete med Sverige än sina amerikanska motsvarigheter. Sverige hade under 
kriget tillåtet britterna att driva en hemlig avlyssningsstation på Öland som inriktade sig 
på radiosignaler från de tyska försöken och utvecklingen av V-2 raketen vid 
Peenemünde.  
Trots bristen på formella överenskommelser med Sverige om att dela underrättelser 
visar tidigare hemliga dokument att företrädare för USA vid ambassaden i Stockholm 
tagit emot en mängd information från den svenska signalspaningen.  
Den viktigaste informationen från den svenska signalspaningen som ges till USA åren 
omedelbart efter andra världskriget berörde i huvudsak den sovjetiska marinen och 
handelssjöfartens verksamhet i Östersjön.  
Under sommaren 1946 observerades en mängd oidentifierade objekt som flyger med 
hög hastighet över Sverige. Den svenska regeringen var övertygad om att det rörde sig 
om sovjetiska tester av robotar, möjligen liknande V2:an som utvecklades i Tyskland 
under kriget. Den 13 augusti 1946 rapporterar den amerikanska militärattachén i Oslo att 
enligt säkra norska källor - "Ett sovjetisk fartyg i den norra delen av Östersjön överfört 
krypterade radiomeddelanden till en rysk kuststation om testflygningar med robotar över 
Östersjön och Sverige".  
 



 
Robot - enligt beskrivning av vittne 
 
I mars 1946 kunde den svenska militärattachén till Washington lämna en detaljerad 
rapport till USA om den sovjetiska militära styrkan och dess kapacitet i östersjöområdet, 
information som erhålls genom svensk signalspaning. Sverige var för USA en mycket 
viktig leverantör av kvalificerad signalspaningsinformation om sovjetiska truppers 
placeringar och rörelser.  
Till US European Command (EUCOM) i Västtyskland lämnades regelbundet aktuell 
information som baserade sig på signalspaningen. Detta gällde Sovjet och deras 
allierades militära styrkor. Särskilt de som var baserade på Kolahalvön och i Leningrads 
militärdistrikt samt i de baltiska staterna och i norra Polen. 
Den höga kvalitén på underrättelseinformation om sovjetisk militär verksamhet i 
Baltikum som USA fick av Sverige spelade en oerhört viktig roll under Berlinkrisen som 
pågick under våren och sommaren 1948 och den spända perioden under "Berlin Airlift" 
under hösten 1948.  
I april 1948 får USA mycket detaljerad och omfattande signalspaningsinformation som 
rör sovjetisk marin- och flygverksamheter i nordvästra Sovjetunionen. 
Amerikanska underrättelsetjänsten vid EUCOM i Västtyskland ansåg att informationen 
från den svenska signalspaningen mot de sovjetiska styrkorna på Kolahalvön och 
Leningrad samt de baltiska militärdistrikten var det absolut bästa som fanns att tillgå. 
Den första omgången med svenskt material från signalspaningen mot sovjetiska 
militära grupperingar och rörelser levererades till EUCOM den 25 
mars 1948. I den informationen fanns upptäckten av kommunikationen från den 
sovjetiska armén i Sallaregionen längs den ryska gränsen mot Finland. 
I juni 1948 gav Sverige en besökande amerikansk underrättelseofficer från det 
amerikanska flygvapnet praktiskt taget all signalspaningsinformation om de sovjetiska 
luftstridskrafterna. Denna information var mycket viktig för att kunna bedöma 
uppbyggnaden av den sovjetiska förmågan.  



Den 26 september 1948, rapporterades att FRA hade upptäckt en dramatisk ökning 
av sovjetisk radiotrafik mellan Moskva och Berlin. I slutet av september och början av 
oktober 1948 hade man avlyssnat stora volymer radiotrafik som kom från den sovjetiska 
östersjöflottan. 
I slutet av 1948 rapporterade Sverige till USA om en marin övning som hållits av den 
sovjetiska östersjöflottan. En rysk Sverdlovklass kryssare och två tillhörande jagare 
observerades den 28 September 1948 utanför Gotlands östkust. Samtidigt hade 
sovjetiska ubåtar upptäckts kring Ösel utanför Estland.  
I slutet av 1948 levererade den brittiska Government Communications Headquarters 
(GCHQ) tre USA-tillverkade APR-9 signalspaningsmottagare till Sverige i utbyte mot 
resultaten från signalspaningarna. APR-9 var en toppmodern mottagare som täckte ett 
betydligt större frekvensområde (upp till 10 GHz) än de som var tillgängliga i Sverige 
(upp till 5 GHz).  
 

 
Tuner APR-9 - Upp till drygt 10 GHz 
 
I turena kring det 1952 nedskjutna svenska signalspaningsplanet så har det spekulerats 
om att Sovjet hade kännedom om att flygplanet var utrustad med APR-9 och att det 
skulle ha varit en bidragande orsak till nedskjutningen. Det finns dock inget som tyder på 
att mottagaren fanns ombord.  
1949 hade den amerikanska underrättelsetjänstens utbyte med Sverige 
utvidgats till att även omfatta information om sovjetiska radarstationer längst med 
östersjökusten.  
Den 26 januari 1949 kunde Sverige till USA och England lämna detaljerad information 
om femton sovjetiska radarstationer längs den baltiska, östtyska och polska kusten. 



Under tidigt femtiotal ökade det amerikanska informationsutbytet med Sverige som en 
konsekvens av det starkt förändrade politiska och militära läget. En av dessa 
förändringar var utbrottet av Koreakriget i juni 1950 vilket medförde ett ökat amerikanskt 
behov av information om de sovjetiska styrkornas styrka och förmåga.  
Sverige hade då genom signalspaningen möjligheter att ge den amerikanska 
underrättelsetjänsten ovärderlig information om sovjetiska militära aktiviteter. 
USAs möjligheter till signalspaning över Östersjön blev starkt begränsat efter att ett 
obeväpnat amerikanskt signalspaningsplan av typen Privateer hade skjutits ner över 
Östersjön i samband med ett signalspaningsuppdrag. FRAs signalspaning visade att 
attacken hade ägt rum 45 km västsydväst om den Lettiska södra kusten. Alltså långt 
utanför det som Sovjet betraktade som sitt luftrum. Ytterligare information från FRA, som 
överlämnades till amerikanarna den 17 april 1950 visade att Sovjet hade för avsikt att 
fortsätta skjuta ner amerikanska signalspaningsplan om det var nödvändigt. 
Efter förlusten av det amerikanska signalspaningsplanet stoppade president Harry S. 
Truman den 17 april 1950 signalspaningsflygningarna över Östersjön. Beslutet gör att 
amerikanarna skulle bli mer beroende av svensk signalspaning. Den 6 juni 1950 
beslutar Truman att återuppta spaningsflygningarna men man fick då inte flyga närmare 
än 35km från den sovjetiska gränsen. Man skulle också vara beväpnade men fick enbart 
skjuta i självförsvar om man blev attackerad. 
De amerikanska flygningarna återupptogs först i januari 1952 på grund av oron för 
ytterligare sovjetiska attacker mot flyget och att man saknade tekniska resurser på grund 
av Koreakriget. Under denna period tvingades USA till ett  beroende av bland annat 
svensk signalspaning och underrättelseinformation. 
Under 1951 led man i USA av en stor brist på underrättelseinformation om den 
sovetiska militära uppbyggnaden på Kolahalvön. Detta faktum tvingade den 
amerikanska underrättelsetjänsten att utvidga sitt samarbete med Sverige.  
I början av februari 1951 i en tid då Sovjet höll på att öka trycket på den finska 
regeringen att följa vissa diplomatiska krav så upptäcker svensk signalspaning 
sovjetiska ubåtar i norra Östersjön - vilket var mycket ovanligt för den tiden på året.  
Den sovjetiska östersjöflottan hade också i tysthet flyttat en rad av sina större 
krigsfartyg från den stora flottbasen vid Leningrad till flottbaser i Estland och Lettland. 
Sverige såg inga tecken på en uppbyggnad av ryska marktrupper eller indikationer på 
att ryssarna hade börjat lagra bränsle och andra viktiga förnödenheter nära Finland eller 
de baltiska staterna. Denna information skickas till den amerikanska militärattachén i 
Stockholm i april 1951. Man överlämnade också information om stora sovjetiska 
flygövningar norr om Leningrad. Under en vecka den 14 - 21 april 1951 avlyssnar FRA 
drygt 4.000 sovjetiska radiomeddelanden från flygövningen. 
I maj 1951 överlämnar Sverige till USA information om sovjetiska stridsledningscentraler 
i Baltikum och Polen samt den senaste informationen om sovjetiska radaranläggningar 
från finska viken i norr till Polen i söder. Även information om den sovjetiska flottans 
övningar under våren 1951 överlämnades. Från och med december 1951 spanar FRA 
också mot reparationer och underhåll av fartyg i de baltiska hamnarna. 



I februari 1952 överlämnar den svenska underrättelsetjänsten information till USA som 
till stora delar baseras på signalspaning om ett sovjetiskt navigeringssystem som arbetar 
på långvåg (motsvarande LORAN). Informationen visar att det fanns en huvudstation i 
Bryanskområdet och ytterligare två navigeringssändare, en i Leningradområdet och en 
söder om Krim. Informationen visar också att systemet fortfarande var under utveckling 
och utprovning. 
Amerika var under första halvan av 1950-talet till betydande del beroende av information 
som man fick från England och Skandinavien. Speciellt gällde det FRAs spaning mot 
sovjetisk verksamhet på Kolahalvön och i Leningrad samt det baltiska militärdistriktet. 
 
Den mest betydelsefulla händelsen som påverkade underrättelserelationerna mellan 
Sverige och USA var den sovjetiska nedskjutningen den 13 juni 1952 av ett svenskt 
signalspaningsplan nordost om Gotland. Planets hela besättning på åtta man, varav fem 
signalspanare från FRA, dödades. Även en Catalina från flygvapnet som sökte efter det 
nedskjutna planet besköts och fick nödlanda på vattnet. Några månader efter 
nedskjutningen påbörjades diskussioner i Stockholm mellan USA och Sverige om hur 
man kunde förbättra utbytet av underrättelseinformation mellan de två länderna.  
 

 
FRAs pejlkarta från flygning över Östersjön1952-06-10 
Initiativet till kontakterna kom från högre tjänstemän inom den svenska militären som 
gjorde klart för de amerikanska diplomaterna i Stockholm att Sverige hade för avsikt att 
fortsätta att bedriva flygande signalspaning över Östersjön i syfte att få tidig varning om 
en eventuell sovjetisk attack mot Sverige. Sverige gjorde också klart att de behövde 
USA-tillverkad radarutrustning för att övervaka sovjetiska flygaktiviteter i och kring 
Östersjön.  



Den amerikanska ambassaden i Stockholm uppmanade Washington att ge Sverige "vad 
de behövde", inklusive ett ersättningsflygplan. Ambassadörn W. Walton Butterworth 
skriver - "Såsom försvarsdepartementet känner till är det högst önskvärt att Sverige kan 
fortsätta med signalspaningen. Att ge Sverige en ersättare för det nedskjutna planet 
skulle ligga i vårt intresse" 
En annan faktor som påverkade USAs behov av signalspaning från Sverige var att år 
1950 började det sovetiska flygvapnet att övergå från HF-kommunikation (3 - 30 MHz) 
till VHF-kommunikation (30 - 300 MHz). Detta innebar att det inte längre var möjligt för 
USA att på långt håll signalspana mot flygstridskrafter utan att detta måste göras på 
betydligt kortare avstånd. Under början av 1950-talet utrustades alla Mig-15 med en 
modern fyrkanalig VHF-station. Under åren 1953-1954 hade i stort sett all sovjetisk 
flygkommunikation övergått till VHF-området. På grund av de nya frekvensernas 
begränsade räckvidd så förlorade amerikanarna stora mängder med taktisk information 
om det sovjetiska flygoperationerna. De enda undantagen var de sovjetiska strategiska 
bombplanen och transportplanen som fortsatte att vara beroende av HF-kommunikation 
över långa avstånd. Den ryska teknikövergången krävde en mycket omfattande 
förändring av den amerikanska signalspaningen. Som en följd inleddes i maj och juni 
1954 förhandlingar på den amerikanska ambassaden i Stockholm om ett utbyte av 
underrättelseinformation. Främst när det gällde signalspaning mot Baltikum och Polen. 
Under dessa förhandlingar gavs Sverige kodnamnet "SARDINEN". Förhandlingarna om 
förutsättningarna för samarbetet fortsatte på mycket hög nivå under 1954 och 
avslutades med ett färdigt avtal i februari 1955. Överste Holger Henning från 
försvarsstaben höll under 1954 och 1955 en rad möten med den amerikanska 
underrättelsetjänsten som bidrog till det slutliga avtalet. 
I juni 1954 fick USA FRAs senaste resultat av signalspaningarna mot det sovjetiska 
flygvapnet. 
Under 1955 hölls hemliga förhandlingar mellan USA och Sverige om möjligheter att 
placera en mätstation i Sverige för att kunna registrera sovjetiska kärnvapenprov. 
I februari 1957 framförde det amerikanska flygvapnet önskemål om att placera en 
mycket stor radarstation AN/FPS-17 i norra Sverige för spårning av sovjetiska missiler 
från Kapustin-Yar-centret för test av robotar. 10 miljoner dollar avsattes av Pentagon för 
projektet. I september 1957 hölls inledande diskussioner i Stockholm med det svenska 
försvaret och underrättelsetjänsten om förutsättningarna för att placera radarn på svensk 
mark. Under 1958 stoppades planerna på projektet på grund av att amerikanarna inte 
kunde komma överens med Sverige om förutsättningarna. 



 
AN/FPS-17 radar. Antennens höjd 45 meter, bredd 90 meter.  
Frekvens 180 - 220 MHz, 12 Megawatt. 
 
Det kanske kan tyckas att Sverige under denna tid gjorde stora avsteg från sin neutrala 
linje. Men man ska då tänka på att vår förmåga att försvara oss till en viss del var 
beroende av amerikansk teknik. Det visar också på hur oerhört viktig informationen från 
FRA var för Sverige och andra länders bedömning av hotet från Sovjet - ett hot som var 
mycket påtagligt och verkligt. Om inte FRA funnits eller vi valt att inte dela med oss av 
informationen från signalspaningen så hade kartan kanske sett annorlunda ut. 

Göran Jansson 2010 

 

Läs mer om engelsk signalspaning från Ottenby på Öland: 
http://www.signalspaning.se/ottenby/index.html 
 
Läs mer om Spökraketerna 1946: 
http://www.signalspaning.se/spokraketerna1946.pdf 
 
Läs mer om Signalspaning: 
http://www.signalspaning.se/index.html 


