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Nominerad till Stora Fackbokspriset 2017 samt nominerad till
Årets Bok om Svensk Historia 2017.

Boken ger unika inblickar i Sveriges spionage under kalla kriget.

»Den svenska underrättelsetjänsten har stundtals varit rena
Jönssonligan, men Sverige har också stått inför hot. Wilhelm

Agrell gör en värdefull genomgång av underrättelsetjänsten som
ger viktiga insikter ... Agrell behärskar ämnet som få och har

skickligt vävt in ett par tidigare hemligstämplade
tjänstedagböcker.« Sydsvenskan

»Boken är pedagogisk, initierad och välskriven.«Militär Historia

Kalla kriget framstår alltmer som en viktig epok i svensk historia
inte minst när det gäller bilden av säkerhetspolitiken. Samtidigt har

det saknats en översiktlig skildring av den svenska



underrättelsetjänsten under denna tid. Vad var dess syfte? Vilka
hemliga operationer genomfördes? Och hur såg relationerna ut till

andra underrättelsetjänster?

Wilhelm Agrell är en av Sveriges främsta experter på
underrättelseanalys. Utifrån tidigare konfidentiellt källmaterial har
han skrivit boken Sprickor i järnridån, som ger en fascinerande och
heltäckande bild av den hemliga underrättelsetjänstens arbete under
en viktig och på många sätt farofylld tid. I arbetet med boken har han
använt sig av två tidigare hemligstämplade tjänstedagböcker från det

så kallade T-kontoret, skrivna av chefen Thede Palm och hans
medhjälpare Curt Andreasson. Dagböckerna ger unika inblickar i

deras arbete som var ett komplicerat och riskfyllt spel. Sverige var en
liten men inte oviktig bricka i kalla krigets stora spel.

Fler pressröster om boken:

»Dubbelagenter, landsförrädare och invandrade öststatsflickvänner:
kalla kriget bjöd på en hel del dramatik även på svenskt håll, trots
eller kanske tack vare den påstådda neutraliteten. I en ny bok

sammanfattar Wilhelm Agrell den svenska
underrättelseverksamheten efter andra världskriget.« Svenska

Dagbladet

»Torrt, sakligt och understundom dråpligt beskrivs allt från
organisatoriska våndor till farliga operationer i en helt oreglerad
värld, där omdömet hos cheferna är mer avgörande än i de flesta

andra verksamheter ... I Agrells genomgång av svunna tider klarnar
verksamhetens utmaningar, varav några är tidlösa ... Genom boken
flyter en ström av kunskap och insikt som inte uttalat är medskick till

dagens förhållanden eller hur morgondagens militära
underrättelsetjänst bör vara organiserad, men för den intresserade är
det en minst lika viktig behållning som historiebeskrivningen.«

Tidskriften Axess

»Agrell kartlägger allt med sedvanlig skärpa.« Tidningen Hemvärnet

»Boken är välskriven och ger goda inblickar i Sveriges
underrättelsearbete under kalla kriget. Den bör kunna tilltala alla

med intresse för modern svensk historia.« Bibliotekstjänst

»Agrell är en sakkunnig och trovärdig guide in i de dunkla miljöer
där underrättelsetjänster arbetar. Genom olika tjänstedagböcker ges
en unik inblick i hur dessa organisationer arbetar och hur komplext

och riskfyllt arbetet är.« Hemmets vän
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