
Uppgifter på temat Kalla krigets spioner

När ni löser uppgifterna ska ni sidhänvisa till boken (Alla tiders historia 2–3) och till NE.SE och
Wikipedia. Exempel: Begreppet underrättelsetjänst betyder … (ATH s. 188).

1. Gör en ordlista med förklaringar och exempel: säkerhetstjänst, underrättelsetjänst,
spion, kontraspionage, dubbelagent, ”mullvad”.

2. Gör en undersökning av 14–20 mer eller mindre kända spioner under kalla kriget
(1945–1991). Se lista nedan.

a. Vilka var deras motiv till att bli spioner för motståndaren? (Ideologi,
storhetsvansinne, pengar, rädda världen. Läs 197–207)

b. Hade deras insatser som spioner någon reell betydelse? Påverkade den
historiska utvecklingen?

c. Sker det någon förändring av motiv och betydelse under kalla kriget?
Förändras motiven? Blir spionernas betydelse större eller mindre? Varför?

d. Hur har kalla krigets spioner och spionaffärer skildrats i populärkulturen?
Böcker, filmer, serier …

3. Välj ut 6–12 organisationer på båda sidorna av den så kallade järnridån och besvara
följande frågor:

a. Grundfakta: när skapades? Land?
b. Vilken eller vilka funktioner hade organisationerna under kalla kriget?
c. Några kända eller ökända operationer under kalla kriget (som till exempel

operation Ajax 1953)?
d. Har organisationen/organisationerna var viktiga för den historiska

utvecklingen?
e. Hur skilde sig organisationernas funktion och sätt att arbeta mellan öst och

väst?
4. Gör en tidslinje med extra viktiga politiska händelser under kalla kriget på ena sidan

och spionaffärer på andra, som till exempel Stig Wennerström döms för spioneri.
Tidslinjen ska vara på papper och innehålla 8–10 viktiga politiska händelser och 8-10
särskilt viktiga spionaffärer.



Lista på kända spioner under kalla kriget

● Arthur Adams (USA)
● Klaus Fuchs (GBR)
● Ethel & Julius Rosenberg (USA)
● Fritiof Enbom (SVE)
● Carl-Einar Jonsson (SVE)
● Guy Burgess (GBR)
● Anthony Blunt (GBR)
● Donald MaClean (GBR)
● Kim Philby (GBR)
● George Blake (GBR)
● Gary Powers (USA)
● Stig Wennerström (SVE)
● Oleg Penkovskij (SOV)
● Rudolf Abel (GBR)
● Günther Guillaime (BRD)
● Stig Bergling (SVE)
● Arne Treholt (NOR)
● Bertil Ströberg (SVE)
● Robert Hanssen (USA)
● Markus Wolf (DDR)
● Matei Pavel Haiducu (RUM)
● Dmitri Polyakov (SOV)
● Aldrich Hazen Ames (USA)


