
HISTORIEN OM Borisprojektet

Soldat & Teknik NR 1 2016   5352   Soldat & Teknik NR 1 2016



Den svenske ingenjören Boris Hagelin  
var på många sätt spindeln i nätet 
i stora delar av denna gigantiska  
avlyssningskomplott. I centrum av 

berättelsen står CX-52, krypteringsmaskinen 
som i det fördolda kan ha förändrat världen.

Boris Hagelin föddes den 2 juli 1892 i  
Adschikent, några mil utanför Baku där hans 
far var platschef vid Ludvig och Robert Nobels 
oljefält. 

Familjen Hagelin levde ett behagligt liv 
jämfört med de flesta andra i området som 
kämpade för sin överlevnad i misär och fattig-
dom. Boris far kom en dag körande i en bil 
som var det första motordrivna fordonet i 
Baku, ”en djävulsvagn som går av sig själv”, 
som en arbetare uttryckte det. 

Boris blev hemskickad till Sverige och 
den nya internatskolan Lundsberg där han 
tillbringade sex år. Fadern utnämndes till  
Sveriges generalkonsul i Sankt Petersburg och 
familjen blev förmögen. 

Europa i krig
Bröderna Nobels oljeföretag Branobel såg 
stor potential i unge Boris som fick sin  
första anställning på ASEA i Västerås. Hans 
jobb blev att förbereda monteringen av en 
ångdriven generator i sin förra hemstad  
Baku. 

När han reser hem till Sverige efter utfört 
arbete slits Europa sönder av Det stora  
kriget, som vi idag kallar första världskriget,  
och i Ryssland genomför Lenin statskuppen 
somsedan leder till den ryska revolutionen. 

Boris lämnar ASEA och får, via arbete på 
ett ritkontor på Standard Oil i USA och till-
verkning av slanglösa däck i Sundbyberg, 
anställning på AB Cryptograph i Stockholm 
som räddades med hjälp av Nobelpengar. 

I mitten av 1920-talet efterlyser General-
staben något som liknar tyskarnas krypte-
ringsmaskin Enigma och Boris lyckas kon-
struera en maskin som uppfyller kriterierna. 

L.M. Ericsson bygger krypteringsmaski-
nerna efter Boris ritningar till franska armén 
i Colombes utanför Paris. Boris tar stora steg 
framåt i utvecklingen av krypteringstekni-
ken och får in ordrar från både franska och 
svenska armén. Under en resa i USA 1937 
träffar han William F. Friedman, USA:s främ-
ste kryptolog. Relationen som utvecklades 
mellan de båda tekniska genierna skulle 
komma att påverka världshistorien ända fram 
till våra dagar.

När andra världskriget bryter ut är USA på 
jakt efter en säker krypteringsmaskin för fält-
bruk, en maskin som soldaterna kan spänna 
fast runt benet med remmar. 

Bärbar maskin
Boris lyckas utveckla en maskin som mot-
svarar förväntningarna. Amerikanska armén 
beställer 50 provexemplar av modellen C-38, 
vilket blir ett lyft för Hagelins företag. Det 
finns bara en nackdel med maskinen, en far-
lig egenskap som visar sig om hand havaren 
råkar slarva och glömmer att ändra inställ-
ningarna när meddelandet är skickat.

För att ett meddelande ska kunna 

dekrypteras och läsas av mottagaren behövs 
en identisk maskin, inställd på exakt samma 
sätt som avsändarmaskinen. Stift och nabbar 
förändrades enligt ett komplicerat regelverk, 
varje dag, varje vecka och var tredje månad. 
Kodboken, som innehöll det avancerade 
schemat för detta, var därför en oerhört vik-
tig värdehandling och helt avgörande för att 
systemet skulle fungera säkert. Om kodboken 
hamnade i fiendehänder skulle resultatet bli 
förödande. 

Falsk generositet
När andra världskriget var över hade 140.000 
krypteringsmaskiner lämnat fabriken i USA 
och Hagelinmaskinerna fanns nu på alla 
krigsskådeplatser där USA var involverat.

Andra världskriget gled över i kalla kriget 
och en allmän misstänksamhet mellan öst- 
och västmakterna smög sig på. 

William Friedman var nu den ledande 
krypto logen på NSA och hade under åren efter  
kriget tät kontakt med Boris Hagelin. Herrarna 
börjar smida planer på att infiltrera länder i 
Sydamerika genom att i stort sett skänka bort 
Hagelins krypteringsmaskiner dit och ge dem 
”liknande instruktioner”, det vill säga samma 
kodböcker, som amerikanerna själva använde. 

Detta skulle göra att NSA och amerikanerna 
i lugn och ro kunde läsa alla meddelanden 
som skickades från krypteringsmaskinerna. 
I bevarade brev ifrågasätter Friedman den 
etiska legitimiteten i ett sådant agerande och 
drabbas uppenbarligen av en släng av dåligt 
samvete. 

Det krypterade 
bedrägeriet
Under kalla kriget köpte 130 länder krypteringsmaskiner från ett och samma 
företag, Crypto AG i Schweiz. Länderna visste inte att den amerikanska 
signalspaningsmyndigheten NSA tack vare en legal bluff kunde  
komma åt alla statshemligheter. 
Av Pär Andersson (text), Foto från boken ”Borisprojektet”och privat.

Gkjdchkjshkjshvj khsjkv 
hsjkh jshd jkhs djkh 

sjkdhv jkshd jkhs kdh 
skdh jksh jkh sdjkh 

jksdh jkshd vjkh sdjkvh 
sjkdhv jkshd jkh sdkjvh 

skjdhv kjshd vkjhs 
djkvh ksjdhv kjsh djkh 

sjkdhv jk.

Ny bok avslöjar:  
FN avlyssnades
EN av Crypto aG:s kunder var 
FN där svenske Dag Hammarskjöld 
var general sekreterare från 1953. 
Hammarskjöld var 
en stark ledare 
med många 
fiender. 

I Kongo stod 
kalla krigets öst- 
och västblock 
mot varandra. 
Hammarskjöld ville 
personligen medla 
och satte sig den 
17 september 
1961 på planet 
mot Ndola i Nordrhodesia, nuvarande 
Zambia. Kommunikationen sköttes med 
krypteringsmaskinen CX-52 från Crypto 
AG. Efter flera timmars väntan lyfte 
planet mot Ndola. 

Under natten störtade planet och 
Hammarskjölds närmaste man, Sture 
Linnér, fick morgonen därpå order om 
att omedelbart åka till Ndola och ta hand 
om krypteringsmaskinen som hittades 
bredvid Dag Hammarskjölds livlösa 
kropp. Många menar att planet utan 
tvivel sköts ner. Ögonvittnen berättar 
om ljusklot och explosioner. Även den 
försenade starten och en märklig resrutt 
har genom åren skapat frågetecken. 

Författaren till den nya boken 
”Borisprojektet”, Sixten Svensson, har 
studerat tidigare hemligstämplade 
dokument som NSA offentliggjorde 
sommaren 2015. Han menar att 
krypterings maskinen med stor säkerhet 
var avgörande för händelse förloppet. All 
information kom direkt till NSA, CIA och 
även till England och Belgien som hade 
stora ekonomiska intressen i området. 
Alla meddelanden som skickades mellan 
Dag Hammarskjöld och FN kunde de 
dekryptera och läsa. Sixten Svensson 
skriver i boken: ”Uppenbart är att det 
inom FN har funnits en uppfattning om 
att krypterings maskinen på något sätt 
varit kopplad till hans död och måste 
säkras till varje pris.”

Att det var en krypteringsmaskin från 
Boris Hagelins fabrik som Dag Hammar-
skjöld använde in i det sista, är information 
som har väckt intresse på hög nivå. 

FN:s nuvarande generalsekreterare 
Ban Ki-Moon skrev i en veckorapport till 
generalförsamlingen om: ”...möjligheten 
att kommunikationen som sändes från 
krypteringsmaskinen CX-52, använd av 
Mr. Hammarskjöld, var avlyssnad”. En tid 
senare noterar han att Sverige har stöd 
av 74 andra medlemsländer i kravet på 
att utredningen om Dag Hammarskjölds 
död ska fortsätta. Ban Ki-Moon 
konstaterar också att det bara är USA och 
Storbritannien som vägrar att delta.

Dag Hammarskjöld.
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 1948 flyttar Boris Hagelin med sin fru till 
Zug i Schweiz och där startar han företaget 
Crypto AG. 

Fem år senare tar dåtidens avlyssnings-
skandal ett avgörande steg framåt. William 
Friedman och Boris Hagelin gör verklighet av 
sina planer och sluter ett muntligt avtal som 
de ger namnet ”Boris-projektet”.  

Utåt kunde det se ut som ett hederligt 
menat drag av NSA för att gynna ett pålitligt 
företag, men Friedman och Hagelin adderar 
ett fullständigt avgörande och topphemligt 
tillägg: All trafik ska slussas vidare till NSA 
där det krypterade meddelandet kan läsas av. 

Personligt ansvarig
Ett protokoll från ett styrelsemöte 1957 skvallrar  
om att Boris Hagelin personligen skulle sköta 
alla tekniska angelägenheter som hade med 
en ny modell av krypteringsmaskinen att 
göra. 

I protokollet framgår också vilka länder 
som skulle innefattas av leveranserna. Sovjet-
unionen och dess satellitstater var till exem-
pel strängt uteslutna från avtalet. Natolän-
derna, medan Sverige, FN och Vatikanstaten 
fanns på listan. 

Direktiven som slogs fast följde till punkt 
och pricka de riktlinjer som NSA hade dragit 
upp. 

Hagelins maskiner såldes och spreds nu 
över hela jordklotet som de enda pålitliga och 
helt säkra krypteringsmaskinerna. 

Boris Hagelin blev stormrik och Crypto 
AG fick i praktiken världsmonopol. Mantrat 
”proper use” (säker användning) upprepades 
överallt för att pränta in budskapet att maski-
nerna var säkra att använda. 

Men eftersom NSA satt på samma kod-
böcker som både avsändare och mottagare 
var ”säkert” den minst passande beskriv-
ningen av korrespondensen.

Boris Hagelins krypteringsmaskin fanns 
mitt i händelseförloppet när Dag Hammar-
skjölds plan störtade i Ndola (se separat 
artikel), men även under Falklandskriget, i 
Iran-Irak-konflikten, vid USA:s bombningar 
av Khadaffis palats i Tripoli och flera andra 
spektakulära händelser i världshistorien. 

Exakt hur stor påverkan NSA:s tillgång till 
alla krypterade meddelanden har haft, går 
ännu inte att hundraprocentigt bevisa. 

När Boris Hagelin dog 1983 lämnade han 
ett sista mysterium för eftervärlden, sitt hem-
liga testamente som är hemligstämplat och 
kan öppnas först år 2033.  Om det ens finns 
kvar någonstans på jordklotet. 

Först då kanske det blir helt klarlagt hur 
mycket  ”Boris projektet” har påverkat världs-
historien.� l

Gkjdchkjshkjshvj khsjkv hsjkh jshd jkhs djkh sjkdhv jkshd jkhs kdh skdh jksh jkh sdjkh jksdh jkshd vjkh sdjk.

”Hagelins maskiner såldes och spreds nu 
över hela jordklotet som de enda pålitliga 
och helt säkra krypteringsmaskinerna.”

”Den största  
spionhärvan i 
världshistorien”
Sixten Svensson, varför publicerar du 
boken om Borisprojektet just nu? 

- Efter att jag 
forskat i fem år 
släppte plötsligt 
NSA tusentals 
dokument från 
kalla kriget. Där 
fanns alla bevis på 
detta gigantiska 
bedrägeri. Det finns 
ingen motsvarighet 
till detta spionage, 
som drevs i nästan 
industriell skala.

Hur stor roll 
spelade det hemliga avtalet mellan 
Boris Hagelin och NSA i Dag 
Hammarskjölds död?  

– Sammantaget visar telegram från 
exempelvis England att starka krafter 
försökte få bort honom. Att USA och 
England vägrar släppa dokument och 
inspelningar som visar att planet blev 
nedskjutet är bevis nog för deras 
inblandning.

Boris Hagelin var gift med din syster 
Elsa i nästan 15 år. Hur ser du på 
honom idag? 

– Jag minns Boris som en mycket 
generös och vänlig man. Han sa flera 
gånger: ”Jag kan inte berätta vad jag 
gjort, då skulle ni, Elsas bröder, tycka att 
jag är en storspion”. Innerst inne kan jag 
inte låta bli att känna en viss beundran 
för en man som satsat hela sin heder 
på att hjälpa USA, ett land som han 
patriotiskt älskade efter vad hans familj 
utsattes för i Ryssland.

Hur stort tycker du att det som du 
har kommit fram till i boken är?

– När alla fakta ligger på bordet inser 
jag att Borisprojektet är den absolut 
största händelsen i världs historien när 
det gäller kryptologi och spioneri. Inget 
kan överträffa den fräckhet och brist 
på lojalitet som de visade mot sina 

allierade, främst 
Nato-länderna 
men även FN 
och lilla Sverige, 
ett land där 
han själv var 
medborgare. 

Sixten Svenssons  
bok Borisprojektet  
(Vaktel förlag).

Sixten Svensson  
demonstrear  

apparaten.


