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J PRAWITZ 
Kontroll av nedrustnings

avtalet 

Inträdesanförande 

-------------------------------------, 
Kontrollfrågor har regelmässigt varit de besvärligaste 

vid nedrustningsförhandlingarna och därmed ofta kom

mit att bestämma om dessa skulle leda till framgång 

eller dödläge. Fil . lic. JAN PRA WITZ analyserar 

kontrollproblemet och gör en genomgång av de v ikti

gaste nedrustningsavtalens kontrollbestämmelser. 
~ J 

De internationella nedrustningsförhandlingarna i Geneve har inte 
varit någon lysande framgång sett mot bakgrund av deras syfte: att 
utarbeta ett avtal om allmän och fullständig nedrustning. Länge 
fanns det skäl att tala om ett rent fiasko. Det partiella provstoppet 
1963 och icke-spridningsavtalet 1968 är dock viktiga steg i den serie 
begränsade åtgärder, som förhandlingarna nu inriktas på. 

I princip är ett avtal om rustningsbegränsning eller nedrustning 
en överenskommelse mellan stater om att a vs tå från specifiserad mi
litär verksamhet, t ex att inte låta sina militära styrkor överskrida 
en viss storlek, eller att inte inneha eller anskaffa viss materiel. 
Åtagandena kan vara olika för olika avtalsparter. Ett nedrustnings
avtal leder i regel till att parterna har mindre militär styrka än de 
kunde ha haft och att rustningarna i det område avtalet gäller sta
biliseras på en lägre nivå än som annars hade blivit fallet. 

För en stat, som i ett nedrustningsavtal gjort konkreta åtaganden, 
är det därför i de flesta fall väsentligt att andra avtalsparter också 
uppfyller sina åtagande. Annars vore ju ett formellt avtal knappast 
nödvändigt för parten ifråga. Skulle så icke ske kan den av avtalet 
definierade balansen mellan parterna rubbas, och fred och säkerhet 
kan äventyras. 

Övervakning av att avtalen efterlevs är i princip en fråga om 
underrättelsetjänst i vid mening. Ibland har man bedömt, att avtals
parternas ordina.rie underrättelseorgan kan fullgör~ denna uppgift 

216 

tillräckligt effektivt, men i många fall har de inte ansetts räcka för 
att parterna skall känna sig säkra. Vid nedrustningsförhandlin gar~la 
framförs därför ofta krav om att parterna skall acceptera v tss 
kontroll av egna förhållanden, vilket är detsamma som att ma!1 
skulle ge motparterna en avtalsenlig rätt till insyn utöver vad ordt
narie underrättelser annars hade medgett. Avtalsenlig kontroll och 
underrättelsetjän st kommer då att kom p lettera varandra. 

I de äldsta avtalen finns ingen kontroll föreskriven. Vid nedrust
ningsförhandlingarna mellan världskrigen kom dock kontrollfrågor 
att inta en framträdande plats (1). Se Noter sid. 241. Efter andra 
världskriget har kontroll ingått i de flesta förslag till nedrustning. 
Man har i regel också varit enig om att en effektiv kontroll är en 
nödvändig eller åtminstone önskvärd del av ett nedrustningsarran
gemang. Men där har enigheten för det mesta tagit slut. O lika up~
fattningar i kontrollfrågor har ofta varit den deklarerade orsaken ttll 
de ständiga misslyckandena. Av de olika problem, som måste lösas, 
innan överenskommelse om ett nedrustningsavtal kan uppnås, har 
kontrollen i många fall varit den svåraste och därmed blivit avgö
rande för om förhandlingarna skall sluta med framgång eller död
läge. I andra fall ha r svårigheter med kontrollfrågan uppenbarligen 
utnyttjats som en bekväm ursäkt för ovillighet att komma överens. 

Konflikten insyn-sekretess 

Att kontrollfrågor blir kontroversiella ligger i sakens natur. Att 
stöd ja utländska underrättelseorgans insyn i egna förhållanden ter 
sig främmande för de flesta stater. 

Den centrala svårigheten är en konflikt mellan å ena sidan intres
set att observera det objekt, som skall kontrolleras så noga som möj
ligt, och å andra sidan intresset att så långt möjligt skydda sekretess
belagd väsentlig information. 

Kontroll, som är tillräckligt effektiv för att möj liggöra en god 
bedömning av om gjorda åtaganden efterlevs, kommer med de prak
tiska metoder som finns idag, att i regel ge insyn i och information 
om förhållanden utöver avtalens räckvidd och blir därför lätt 
oacceptabel för den, som skall kontrolleras. Det hävdas ständigt att 
sådan överkapacitet kan användas för ovidkommande spioneri; spe
ciellt har detta hävdats av representanter för Warszawa-paktens sta
ter, som är Västmakterna överlägsna beträffande strategisk sekretess 
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och därför mer sårbara vid ökad insyn. Å andra sidan kommer kon

troll, ~om .. är direkt politiskt acceptabel, i regel inte att bli tillräckligt 

effektiV for att den avsedda säkerheten skall uppnås. 

De~sa för11ållanden 01:1öjliggö: det e.nklaste av alla kontrollarrange

mang. att lata observatorer ha msyn 1 beslutsmaskineriet hos avtals

~arternas myndigbeter på punkter där avtalsbrott skulle kunna ini

tieras. ~~11 man t ex tänkte sig provstoppskontroll arrangerad så att 

o~servatorer var p.lacerade hos alla för utveckling och underh åll av 

kamvapen ~.n svanga myndigheter, så skulle de avslöja inte bara 

event.~Jella kamvapenprov utan också en mängd annan information 

om k~rnvapen av stor betydelse för bedömning och påverkan av den 

~ramt1da maktbalansen. Tillgång till exklusiv information skänker 

m te ba.ra .. säkerhet ut~n också. inflytande. Men ett nedrustningsavtal 

syftar. I forsta hand tdl att mmska rustningarna. Kontroll, som leder 

tdl mrnskat obero.end.e för någon part, blir säkert oacceptabel för 

d.~nne. ~n generalrsenng av denna tanke leder till slutsatsen att ett 

,~orverklrgande ~v nedrustningsförhandlingarnas yttersta mål, ett 

avtal. o1~1 allm~n och fullständig avrustning under noggrann och 

ef/ekttv mtern~ttanel~ kontroll", skulle leda till att staterna fick en 

sa omfattande msyn 1 varandras inre angelägenheter att ett sådant 

avtal k1~appast hör hemma i en värld av suveräna stat~r. 
o Den Ideala lösningen till kont~ollproblemet skulle vara ett system 

sa besk.affat att. avtal:parterna frck ett nödvändigt minimum av in

formatiOn. men mgentmg mer, vilket i de flesta fall sk ulle innebära 

~tt ma~. frck använda mindre .~ff~ktiva datainsamlare än mänsklig~ 
m spektorer. I syfte att skap~ losnmgar, som är både politiskt accep

tabla och godtagbart effektiva har en rad kompromissförslao- utar

b~tats .. r fler~ fall, där svårigheterna att göra detta har visat sig vara 

o?verovu:?erlrga, har man gått motsatt väg och skräddarsytt nedrust

I~mgsatgarderna eft~r vad som har gått att kontrollera på ett poli
tiSkt acceptabelt sätt. 

K ontroll utan intrång 

M~t. bakgrund av ovanstående resonemang är det intressant att 

klassrfrcoera metoder för kontroll av nedrustningsavtal efter det mått 

av mtrang, som de mnebär för avtalsparterna. Viktio-a extremfall i 

ett sådant intrångsspektrum är kontrollmetoder med noll-intrång, 
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d v s parterna gör sig underrättade om avtalens efterlevnad utan stöd 

av någon rätt till insyn i andra parters förhållanden. I detta fall har 

de politiska hänsynen fullständig prioritet över effektivitetskravet 

och noll-intrångsmetoder är alltid politiskt acceptabla. En motpart 

kan ju för övrigt inte göra mycket åt sådana metoder. 

I denna kategori förekommer både "klassiska" och tekniska un

derrättel semetoder. Bland de senare kan nämnas observation av akti

vitet på marken och på ha ven från spaningssatelliter; registrering av 

seismiska och hydraakustiska vågor och radioaktivt stoft från kärn

vapenprov; avlyssning av telekommunikationer; avsökning av rymd

avsnitt med radar; och akustisk avsökning av vattenområden. Dyli

ka metoder har i regel från början utveck lats för att tjäna ordinarie 

underrättelsesyften men kan naturligtvis även spela en viktig roll 

för kontroll a v nedrustningsav tal. De objekt, som skall observeras, 

militär aktivitet och vapen, är ju desamma antingen deras omfatt

ning respektive mängd begränsas av ett internationellt avtal eller 

inte. 
Men då sådana metoder förs in i bilden skapas ofta den svårig

heten att parterna blir ovilliga att ens förhandla om kontroll, efter

som man inte vill röja sin teknik och sin förmåga att skaffa under

rättelser. Åtminstone inte förrän man säkert vet att en överenskom

melse om ifrågavarande nedrustningså tgärd blir av. I vissa fall, t ex 

beträffande seismisk registrering a v underjordiska kärnvapenprov, 

kan man undv ika denna svårighet genom att bygga kontrollen på 

civila vetenskapliga institution er, som arbetar med öppna metoder 

och regelbundet publicerar sina observationer. Kontrollen erhålles då 

som biprodukt till ordinarie vetenskapligt arbete, flertalet inblanda

de personer kommer inte att lägga märke till kontrollaspekten i 
verksamheten och kontrollens karaktär av strategisk underrättelse

tjänst skjuts i bakgrunden (2). 
Ett bra exempel på noll-intrångskontroll ger det partiella prov

stoppet (3), där ordet kontroll inte nämns i texten, vilket dock inte 

hindrar att hundratals millioner dollar lagts ned på världsomspän

nande observationsnät och satellitsystem. Andra exempel erbjuder 

de flottbegränsningsavtal, som ingicks före andra världskriget, t ex 

(4, 5, 6). Ingen kontroll föreskrivs i dessa, men avtalsobjekten, ör

logsfartyg, var så .sto ra att de bör ha kunnat följas med ordinarie 

underrättelsetjänst. Till yttermera visso föreskrev dessa a v tal också 

en plikt att anmäla förändringar i fartygsbestånden, som om den 
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uppfylldes underlättade informationen. I liknande syfte föreskrev t ex 
Montreuxkonventionen (7) att ubåtar fick passera Dardanellerna 
bara i övervattensläge under dager och efter anmälan. 

K ontroll med intrång 
Längre ut i intrångsspektrum återfinnes kontrollmetoder, som krä

ver tillträde till parternas territorier, direkt insyn i deras militära 
verksamhet etc. Användning av sådana metoder förutsätter att sek
retessynpunkter i större eller mindre utsträckning få r underordna 
sig krav på effektivitet i övervakningen. De kräver samarbete mel
lan parterna och måste därför avtalas dem emellan. Metodernas 
effektivitet skall bedömas mot bakgrund av att de vanligtvis ut
nyttjas tillsammans med och som komplement till ordinarie under
rättelseorgans noll-intrångsmetoder. Intrångs-metoder kan därvid 
svara för en större eller mindre del av det totala underrättelseflödet. 
Förs lag om intrångs-metoder har i regel lett till omedelbara svårig
heter vid förhandlingsbordet. I ett par fall har man dock nått över
enskommelse. 

Det viktigaste är kontroll av att atomenergiverksamhet, som en
ligt avtal skall avse uteslutande fredliga ändamål, inte samtidigt ut
nyttjas för tillverkning av kärnvapen. Det internationella atom
energiorganet i Wien (IAEA), den europeiska atomenergigemenska
pen (Euratom), det europeiska kärnenergiorganet ENEA vid OECD 
i Paris och den amerikanska atomenergikommissionen (USAEC) be
driver alla sådana kontrollverksamhet. Metoderna bygger på tillgång 
till de kontrollerades lagerbokföring och inspektion på platsen av be
rörda anläggningar. Dessa förfaranden har fått betydande omfatt
ning i praktiken. IAEA inspekterar idag över 120 anläggningar i 
30-talet länder för egen räkning och på uppdrag av andra. USAEC 
har företagit mer än 700 inspektioner i över 40 länder. Utvecklingen 
går mot att IAEA :s kontrollverksam het växer genom tillkomst av 
nya kontrollobjekt och genom att andra organisationers kontrollan
svar överföres till IAEA (8). När icke-spridningsavtalet träder i 
kraft kommer IAEA att kontrollera större delen av världens atom
industri. 

A ven om IAEA:s kontroll syftar till så hög noggrannhet som att 
en förlu st av ett kilogram U 235 eller plutonium (9) skall upptäckas 
mellan två inspektionstillfällen, har man sökt inskränka frekvensen 
inspektioner och därmed intrånget till det minsta möjliga (1 0). Detta 
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betyder emellertid inte att kvarstående intrång är ringa. IAEA:s 
sekretariat får stor överblick över inspekterade anläggningars tek
niska utformning och andra förhållanden. Sådan överblick tjänar 
naturligtvis kontrollsyftet. Visserligen har sekretariatets personal 
tystnadsplikt, så att en stat i princip inte kan få insyn i en annan 
stat via IAEA-kontroll. Men medan detta utgör ett gott skydd mot 
industrispionage, räcker det knappast mot strategiskt spionage. Det
ta spelar mindre roll för kontroll i icke-kärnvapenmakter, som knap
past har något att dö l ja, men utgör ett problem vid kontroll i kärn
vapenmakter, vars militära och civila atomindustri i regel är integre
rade. 

Vid stora an läggni ngar kan i vissa fall inte ens kontinuerlig in
spek tion ge tillräcklig noggrannhet (11). Man söker därför ständigt 
förbättra metoderna. USAEC, äldst i branschen, har hittills bedrivit 
fo rskning om kontrollmetoder för 7.5 millioner dollar och IAEA för 
en halv million dollar (12). Vid Kernforschungszentrum i Karlsruhe 
i Västtyskland pågår ett ambitiöst femårs forskningsprojekt om kon
troll för en totalkostnad av 25 millioner D-mark (utom löner) med 
sikte på större effektivitet (13). Bl a söker man minska graden av 
intrång genom "kontrollvänligare" konstruktion av de anläggningar, 
som skall kontrolleras (14) . 

En mer omfattande diskussion av problemet sekretess- IAEA-
kontroll finns i ref (15). 

"Svarta och vita lådor" 
Flera försök har gjorts att konstruera utstuderade kontrollmeto

der så nära intrångs-spektrums nollpunkt som möjligt. Ett välkänt 
exempel är s k "svarta lådor": obemannad teknisk utru stning place
rad på det lands territorium, som skall kontrolleras, för att auto
matiskt göra vissa och endast vissa registreringar. Med användning 
av "svarta lådor" undviker man mänskliga observatörer, vilka lätt 
ser mer än kontrollobjekten, utom vid enstaka tillfällen, då "lådor
na" behöver tillsyn. Ett villkor är att de "svarta lådorna" är kon
struerade så att värdlandet ej kan påverka deras funktion eller de 
upptagna registreringarna, åtminstone inte omärkligt. 

Hösten 1962 föres logs att seismografer utru stade som "svarta 
lådor" skulle användas för provstoppskontroll (16 ). Förslaget spe
lade stor roll vid provstoppsförhandlingarna strax efter Cuba-krisen 
men föll efter ett par månader. 
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Man skall inte bortse från svårigheterna att konstruera instru

ment, som skall fungera i månader utan tillsyn och som inte skall 

kunna "luras" av värdlandet. I fallet seismografer är de tekniska 
problemen dock numera lösta (17). 

Mycket nära intrångsspektrums nollpunkt kommer man om den 

part, som skall kont rolleras, å tar sig att lämna uppgifter om egna 

förhållanden. Detta kan ske t ex i form av registreringar från instru

n~ent med i a v tal specificerade karakteristika och geografisk place

nng samt skötta av värdlandets egna operatörer, s k »vita lådor». 

För att sådana registreringar skall ha underrättelsevärde och ej vara 

känsliga för värdlandets eventuella manipulationer fordras, att de 

"vita lådornas" observationsområden systematiskt överlappar var

andra. Helst bör systemet täcka mer än ett land. Med "vita lådor" 

slipper man de tekniska problem, som följer med konstruktion av 

"svarta lådor". Problemen kommer istället vid uppläggningen av 

systemet. "Vita lådor" har främst diskuterats i form av seismografer 
för provstoppskontroll (18). 

Provstoppsavtalet 

. P:ovstopp var under en följd av år nedrustningsförhandlingarnas 

VIktigaste fråga. Förhandlingarna kom att nästan uteslutande kretsa 

kring kontrollfrågan. När de gick in i ett avgörande skede under 

1.962 och 1963 hävdade Sovjetunionen att noll-intrångsmetoder (na

tiOnal means of verification) skulle vara tillräckliga för att avslöja 

eventuella kärnexplosioner i strid med avtalet. Västmakterna, USA 

och Storbritannien, hävdade å sin sida att sådana metoder var blott 

delvis tillräckliga och krävde en rätt att företa inspektioner på plat

sen för "misstänkta händelser", vilket Sovjet inte accepterade, eller 

(under en kort tid efter Cuba-krisen) accepterade i långt mindre 

utsträckning än motparten begärt. Meningsskiljaktigheterna gällde 

kärnexplosioner under jord. Eftersom man krävde effektiv kontroll 
nåddes ingen överenskommelse. 

"Overjordsexplosioner", i atmosfären, rymden och i haven, för

orsakar effekter, som kan iakttagas utanför provarlandets gränser. 

Speciellt kommer vid explosioner i luft och vatten, de radioaktiva 

resterna, som är det avgörande beviset för att en kärnexplosion ägt 

rum, att få internationell spridning med vindar och strömmar. Vid 

explosioner under jord stannar radioaktiviteten däremot på prov-
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platsen, och den enda effekt, som kan iakttagas utanför provarlandet 

är seismiska vågor liknande dem som utsänds från jordbävningar. 

Syftet med de inspektioner, som västmakterna krävde, var att 

söka efter radioaktivitet på platsen för epicentra, som inte kunde 

visas ha sitt ursprung i jordbävningar och som därför blev "miss

tänkta händelser" (19). 
I detta läge kom man överens om ett partiellt provstopp, som för

bjöd prov ovan jord (5.8.1962), och lämnade underjordsproven till 

fortsatta förhandlingar (3). Man bestämde alltså avtalets innehåll 

efter vad som gick att kontrollera effektivt med noll-intrång, även 

om andra skäl än kontroll spelade in (20). 
Men det partiella provstoppet krävde en strikt gräns mellan vad 

som var förbjudet och vad som var tillåtet, d v s en definition av 

begreppet underjordisk. Det fanns inga metoder att bestämma om 

en explosion ägt rum strax ovanför marken, i markytan eller strax 

under markytan utom de inspektioner på platsen, som förhindrade 

överenskommelse om ett fullständigt provstopp. Igen tydde man sig 

till noll-intrångsmetoder och förbjöd även sådana underjordiska 

kärnexplosioner, som »medför att radioaktivt spill kommer utanför 

de territoriella gränserna för den stat under vars jurisdiktion eller 

kontroll" explosionen ägde rum. För att bli tillåtna måste alltså 

laddningarna grävas så djupt ner i jorden att ingen radioaktivitet 

läcker ut, när de avfyras. 
Man hade också planer på att tillåta kärnexplosioner för fredliga 

ändamål såsom hamn- och kanalbyggen m m. Men även i detta fall 

existerade ingen metod att utan intrång bestämma om en kärnexplo

sion, som uppgivits vara avsedd för fredliga ändamål, inte samtidigt 

var ett militärt experiment. En kontroll av detta skulle kräva insyn 

både i laddningens konstruktion och i vederbörande lands vapen

utvecklingsprogram och var, som tidigare framhållits, oacceptabelt 

för alla parter. K ven i denn a fråga höll man sig till noll-intrång och 

det blev förbjudet att "utföra någon kärnvapenprovexplosion eller 

någon annan kärnexplosion». Man offrade alltså de fredliga explo

sionerna. Att spränga en ny Panama-kanal med kärnladdningar, som 

skulle bli flera milliarder dollar billigare än med konventionella 

sprängmedel, blev alltså förbjudet. 

Fullständigt provstopp 

Förhandlingarna om ett förbud även mot underjordiska prov har 
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fortsatt men ännu ej lett till något avtal. Stora vetenskapliga insat
ser har gjorts för att utv eckla metoder att med seismografer upp
täcka underjordiska kärnexplosioner och att särskilja dem från d 
många jordbävningar, som också registreras. 

Framstegen har varit betydande. Väsentligt känsligare seismiska 
observatorier har byggts. Man har med utgångspunkt från radar
antennteorin byggt stationer med må nga sammankopplade instru
ment utspridda i terrängen med några kilometers avstånd från var
andra i ett geometriskt mönster, s k "seismiska kors" (21). Sådana 
stationer har en räckvidd p å l O 000 km, d v s halva jordklotet. Man 
har sökt fly störningarna på markytan genom att sänka ned instru
menten i borrhål, i vissa fall flera tusen meter. Man har utveckla t 
havsbotteninstrument för att inte vara bunden att göra mätningar 
bara p å de två torra sjundedelarna av jorden s yta. 

Fig. l visar en kartskiss över ett seismiskt kors i Skottland. Det 
största instrument av detta slag, som byggts, LASA i Montana i USA, 
har 525 mätpunkter utspridda över ett 30 000 km 2 stort område 
19. Ett annat jätteinstrument är under uppförande i Norge mellan 
Gudbrandsdalen och svenska gränsen i höjd med Lillehammer (22) . 
Det har för närvarande tre understationer (0yer, Faldalen och Try
sil) om vardera 20 mätpunkter och är planerat att tas i bruk i fullt 
utbyggt skick sommaren 1970. Det seismiska korset i Ringsaker (23 ) 
i Norge är numera nedlagt. 

Nämnas bör också de undersökningar man gjort med seismografer 
placerade på ha vs botten utanför Kurilerna för att förbättra meto
derna för bestämning av epicenterlägen i detta område (24 ). Den 
stora seismiska aktiviteten vid Kurilerna, Kamtjatka och Aleuterna 
gör detta område särskilt intressant ur konrrollsynpunkt. USA och 
Sovjet företog under 1966 och 1967 var sin serie konventionella 
explosioner till havs i detta område för att kalibrera instrument och 
utveckla analysmetoder. 

För närvarande syns det möjligt att med nu existerande civila 
seismiska stationer avslöja stora och medelsto ra underjordiska 
kärnexplosioner (ned till cirka 20 kiloton) bland ett mång
dubbelt större antal jordbävningar. Pågående forskning synes 
utlova en nedflyttning av den kilotongränsen till hälften. Fortsatt 
forskning i syfte att klara explosioner på enstaka kiloton synes 
lovande (25 ). Byggde man därtill flera seismiska kors skulle situa
twnen ytterliga:re förbättras . N ågonstans bör dock finnas en 
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gräns !ör hur långt. m~n kan komma när det gäller att avslöja små 
exploswner med seismiska metoder. Den gränsen kan bedömas gå 
v id några tiondels kiloton (26). 

Från svensk si da har fl era förslag lagts fram för att lösa proble
met med kontroll av ett fullständigt provstopp. Sommaren 1965 fö
reslogs ~tt ett lämpligt urval av se ismiska stationer skulle ingå i en 
detek::rzngsklubb för organiserat utbyte av registrerade data, så att 
alla lander skulle kunna få underl ag för egna bedömningar av ett 
provstopps efterlevnad (27). Förslaget om detek teringsklubben väck

teo betydande. ge1:_~lang på nedrustningskonferensen och i FN och på 
_v~ren 1966 mbJod den svenska regeringen till en expertkonferens 
1 amn et (28).'. Inom .. den vä rld smet~orologiska organisationen (WMO) 
har senare vackts forslag om att c1rkulera seismiska data tillsam mans 
med väderuppgifterna. Om förslaget skulle realiseras så kommer 

varje land att få uppgift om varje seismisk "händelse" senast tolv 
timmar efter det den inträffar. 

_l ~ars 196.~ föreslogs en politisk procedur för handläggning av 
m1sstankta h~ndel ~er, kontroll på uppmaning (verification by 
challenge), enbgt vilken en stat, som bedömer en viss seismisk hän

dels~ s?m m~~stänkt, ~kall kunna vända sig till den stat på vars 
terntonum handelsen mträffat för att få ytterligare upplysningar. 
Detta sk ulle kunna utsträckas till inspektion på inbjudan. Den se

nare staten skall samarbeta i positiv anda för att befria si"' från 
misstanken (29). o 

Som~aren 1967 fram~ölls från svensk sida att l 00-procentig sä
kerhet mte var nödvändig för provstoppskontrolL Det skulle räcka 
om kontrollen medförde en risk för upptäckt, som var så sto r att 

den avskräck~.e från avt~lsbrott~ Om tillräcklig avskräckning erhölls 
med en .upptac~tssanonohkhet pa omkring tio procent, så skulle be
hov av mspekt1on pa platsen bli en så sällsynt företeelse att tiden 
vore mogen för ett poliriskt beslut att avstå från denna' mar"'i nal-
säkerhet (30). o 

De1: sve~1ska nedrustningsdelega tionen satte kronan på hela detta 
v~rk 1 apnl 1969 genom att lägga fram ett textförslag till fullstän
digt provstopp (31 ). Kontrollparagrafen innehåller de från svensk 
sida tidigare framförda förslagen om detekteringsklubb och kontroll 
på ~ppmaning. Den innehåller alltså inget krav på obligatoriskt 
m t rang, u.tan o avtalsparrerna har en skyldighet a tt aktivt samarbeta 
med noll-mtrangskontroll. Eventuellt intrång skall ske på inbjudan. 
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Internationellt samarbete beträffande teknisk underrättelsetjänst 
är något av en sensation möjliggjord bara därför att arbetet skall 
utföras av civila vetenskapliga institutioner, vars resultat ändå skul
le publiceras, ehuru det inom ramen för en detekteringsklubb kom

mer att ske snabbare än som nu är fall et . 

l eke-spridningsavtalet 

Avtalet om förhindrande av kärnvapnens spridning (32) har ur 
kontrollsynpunkt flera intressanta drag. Avtalet förbjuder kärn
vapenmakterna att överlåta kärnvapen till någon som hels t motta
gare och att assistera icke-kärnvapenmakter med egen tillverkning 
av kärnvapen. Icke-kärnvapenmakter förbinder sig att inte mottaga 
eller själv tillverka kärnvapen. 

Ingen kontroll är föreskriven för något åtagande, som gäller fär

diga kärnvapen. D et blir en sak för ordinarie underrättelseorgan 
enbart, vilket visar den vikt man fäst vid sekretessen över laddnin g
arnas konstruktion och utnyttjande. Att ändra tilldelningen av ladd
ningar från ett förband till ett annat kan ju ske blixtsnabbt och 

måste vara lätt att dölja. Vidare har Sovjet förklarat det vara ett 
fundamentalt ryskt intresse att de amerikanska kärnvapen, som ä r 
stationerade på tysk mark, inte skall kunna sättas in på tysk order 
enbart. 

För kontroll av att icke-kärnvapenmakter inte själva tillverkar 
kärnvapen föreskrivs IAEA-kontroll av deras fredliga atomindustri 
(sesid219). 

Kontrollartikelns två första paragrafer lyder: 

Artikel Il! 

§ 1. V ar je icke-kärnvapenstat som är fördragspart förbinder sig 

att godtaga kontroll, sådan den angetts i ett avtal som skall träffas 

efter förhandlingar med Internationella atomenergiorganet i överens

stämmelse med dess stadga och kontrollsystem, uttalade i syfte att 

k ontrollera att parten fullgör under detta fördrag ingångna förplik

telser för att hindra överföring av kärnenergi från fredli g använd

ning till kärnvapen eller andra kärnladdningar. Åtgärder för den 

kontroll som erfordr as enligt denna artikel skall äga tillämpning på 

atområbränsle eller särskilt klyvbart material, vare sig det framställs , 

bearbetas eller används i någon primär kärnteknisk anläggning eller 

fi nns utanför någon sådan anläggning. Den kontroll som erfordras 
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enligt denna artikel skall tillämpas på allt atområbränsle eller sär
skilt klyvbart material i varje fredlig verksamhet på kärnenergiom
rådet inom sådan stats territorium, under dess jurisdiktion eller ttt
övad någonstädes under dess kontroll. 

§ 2. V ar je stat som är fördragspart förbinder sig att icke tillhan
dahålla: 

(a) atområbränsle eller särskilt klyvbart material, eller 
(b) utrustning eller material som har särskilt konstruerats eller 

iordnfngställts /ör bearbetning, användning eller framställning av 
sarskilt klyvbart material 
till någon icke-kärnvapenstat för fredliga ändamål med mindre 
atområbränslet eller det särskilt klyvbara materialet underkastas den 
kontroll som erfordras enligt denna artikel. 

När den i artikeln föreskrivna kontrollen börjat fungera kommer 
större. delen av det plutonium, som i framtiden erhålles som bipro
?ukt 1 oa tomkra.ftverken inte längr~ att vara tillgängligt för vapen
andamaL Det fmns dock ett kryphaL Kontrollen avser fredlig verk
sa.t:nhet, med~n avtaleot förbjuder . till~~rkning av kärnladdningar. 
Daremellan fmns al!tsa en kategon miln är verksamhet som inte är 
ti llverkning av kärn laddningar, och som alltså inte behÖver kontrol
l~ras ... Dit hör t ex ubåtsreaktorer och klyvbart material för export 
ttl~ karnvapenmakter. ~n :tat kan alltså undanta kärnsprängämnen 
fran kontroll med motzvenng att de skall användas för sådana mili
tär~. änd.amål ?ch därmed undandra omvärlden insyn i materialets 
anvandnmg, vilket säkert skulle skapa misstankar att materialet i 
själva verket används för tillverkning av kärnvapen (33). Ehuru 
detta kryphål måste anses allvarligt, har det kommit till för att vissa 
icke-kärnvapenmakter skall kunna skaffa sig atomdrivna ubåtar 
utan att behöva släppa in IAEA:s inspektörer i maskinrummen . 

. E1:. annan intressant sak är föreskriften i § 2 att kontroll skall 
v~.dhafta allt klyvbart material m m, som överföres till varje icke
karnvapenmakt:. Allts~. även till stater, som inte har anslutit sig till 
avtalet. I allmanhet ar det avtalade nedrustningsåtaganden, som 
kontrolleras. Här används kontroll istället för att åstadkomma ned
rustning, som inte .avtalats. Detta . kan ses som en fortsättning på den 
kontroll av matenal och utrustnmg, som exporterats under villkor 
om uteslutande fredlig användning enligt bilaterala handelsavtal på 
atomområdet. Denna senare kontroll avsåg bara det som exportera-
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des i varje särskilt fall, men den sam lade effekten av all kontroll en
ligt alla sådana bilaterala avtal blev betydande (34 ). 

Om avtalet träder ikraft för ett stort antal stater får § 2 till följd 
att det inte tjänar mycket till för en enskild stat att inte ansluta sig 
till avtalet. En dast ett mycket begränsat antal stater, som är helt 
självförsörjande med både uran och atomteknologi, kommer att hm
na göra kärnvapen, men även för dessa blir kostnader och andra 
problem sannolikt så stora att det är tveksamt om någon sådan stat 
skulle kunna kosta på sig ett meningsfullt kärnvapen (35). 

Under förhandlingarna om icke-spridningsavtaiet föreslog Sverige 
en starkare kontrollartikel, som även föreskrev kontroll av export 
till kärnvapenmakter (36). Förslaget syftade till att avbryta allt in
ternationellt samarbete beträffande tillverkning av kärnvapen. Det 
tegs dock ihjäl av stormakterna. 

Men den omständigheten att kontrollen skall regleras i separa ta 
avtal med IAEA möjliggör för enski lda stater att begära mer kon
troll av det som exporteras än vad icke-spridningsavtalet kräver. 
Man får förutsätta att många icke-kärnvapenmakter inte vill expor
tera till eller alls vara förknippade med atommakternas vapentill
verkning och därför begä r att IAEA skall kontrollera exporterat 
klyvban material även om det under sin vandring på världsmark
naden sku lle hamna hos en kärnvapenmakt. Men, som påpekats från 
svenskt håll, om detta skall få en verklig nedrustningseffekt, så mås
te de ledande uranexportörsländerna uppträda på ett enhetligt sätt. 
De måste ha en gemensam uranetik (37, 38). 

Till detta kan läggas att USA och Storbritannien har erbjudit sig 
att sedan icke-spridningsav talet trätt i kraft ställa hela sin atom
energiverksamhet under IAEA-kontroll, med undantag endast för 
de delar, som har direkt betydelse för försvaret (55). 

Den kärnvapenfria zonen i Latinamerika 

Enligt avtalet om en kärnvapenfri zon i Latinamerika (45) får 
inga kärnvapen överhuvudtaget finnas inom zonen och ingen verk
samhet med kärnvapen försiggå där. Kontrollen av att dessa åtagan
den efterlevs består av två principiellt olika delar. Den ena är att 
parternas fredliga atomverksamhet skall kontrolleras av IAEA. Men 
därutöver skall det finnas ett särskilt organ, so n1 kan företa inspek
tioner var som helst i zonen för att kontrollera att det inte förekom
mer någon verksamhet, som strider mot avtalet. Sådana inspektioner 
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skall dock äga rum sedan en avtalspart anmält misstanke om avtals
stridig verksamhet. Att uppsöka avtalsbrott utanför den IAEA
kontrollerade sektorn får all tså avtalsparterna göra själva med noll
intrångsmetoder. 

Antarelisavtalet 

Flera av artiklarna i Antarctisavtalet (40) förbjuder militär akti
vitet på kontinenten. En artikel gör Antarctis till en kärnvapenfri 
zon. Signatärstaterna har rätt till kontroll av dessa åtagandens efter
levnad genom inspektion av alla anläggningar överallt på kontinen
ten; ett bra exempel på kontroll med fullständigt intrång. Avtalets 
artikel VII föreskriver: 

Artikel V fl 
" 
§ 2. V ar je observatör, som utsetts enligt § 1 av denna artikel 

skall ha fullständigt fritt tillträde till vilket som helst område på 
Antarctis vid vilken tidpunkt som helst. 

§ 3. Alla områden på Antarctis, innefattande byggnader, instal
lationer och utrustning inom dessa områden, och alla fartyg och flyg
plan vid platser för i- och urlastning av gods och personal på An
tarctis skall vid vilken som helst tidpunkt vara öppna för inspektion 
av vilken som helst observatör, som är utsedd enligt § 1 av denna 
artikel. 

Enligt artikel IX § 3 skall observatörernas rapporter delges alla 
signa tärsta ter. 

De praktiska svårigheterna att kontrollera verksamhet på An
tarctis nödvändiggör förmodligen ett arrangemang enligt den citera
de artikeln, om man vill ha någon kontroll överhuvudtaget. An
tarctis är ju knappast mammas gata för några reguljära underrättel
seorgan. 

Åren 1964 och 1967 företog USA inspektioner enligt avtalet 
bl a av sovjetiska stationer. Det skedde inte för att man misstänkte 
något avtalsbrott utan "för principens skull". Inspektionerna försig
gick i vetenskapligt kollegial anda och utan intermezzon ( 41 ). 
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Yttre rymdavtalet 
Likheten mellan Yttre rymdavtalet ( 42) och Antarctisavtalet be

träffande bestämmelserna om nedrustning och kontroll är. s l~~n~e. 
Månen och andra himl akroppar får bara använ?as ~ör fredl!~a ~nda
mål. Kärnvapen får ej placeras i kretslopp knng JOrden,. pa. hlm.la
kroppar eller eljest stationeras i y ttre rymden. Denna sknvnmg t~ll
låter uppskjutning av interkonti.nentala rob.?tar, s k ~.OBS (Fractt~
nal Orbital Bombardment Satelhtes) d v s vatebombsforsedda satelli
ter, vars bana avbrytes innan det första varvet fullb?rdats, medan 
den förbjuder placering av kärnvapen i kretsande satell~te:. . 

Kontroll i yttre rymden torde idag stöta på oö':ersttgliga lr.aktts
ka svåri gheter. Detta har avtalsförfattarna tydligen ocksa msett. 
I avtalets artikel 12 föreskrives att 

Artikel 12 

Alla stationer, anläggningar, all utrustning och alla rymdfarkoster 
på månen och övriga himlakroppar skall v~r~ öp-p_n~ för represen
tanter för andra fördragsslutande parter pa omseszdzghets.?rundval. 
Sådana re presentanter skall lämna meddelande om ett tdlamnat be
sök skälig tid i förväg så att erforderligt s~mråd kan ~ga rum. o~? 
så omfattande försiktighetsåtgärder som mo]hgt kan v zdtagas z sa· 
kerhetssyfte och fö r att undvika störningar i anläggningens normala 
verksamhet. 

N ågon inspektion har så vitt känt ännu inte företagits. 

Oceanbottenav tal 
Inom FN pågår för närvarande förhandlingar . om en regl.ering 

av den tillgång till havens bot:en, som den te~mska u.t~ecklmgen 
har börjat möjliggöra. Nedrustnmgsaspekt.erna ~a de.tta ~tende ko~ 
också upp vid nedrustningskonferensen 1 Geneove 1 mltt.en ~v ar 
1968. Något avtal har man helt naturligt inte .natt fram. ull pa d~.n 
korta tiden, även om båda supermakterna v1sat stort mtresse for 
saken. 

Det är därför alldeles för tidigt att göra någon bedömn ing av vad 
ett avtal eventuellt kommer att innehålla. D~t föreligger dock ett 
amerikanskt förslag att förbjuda alla kärnvapen och alla a:1?ra 
massförstörelsevapen på havsbotten och ett ryskt att helt avl~Jlhta
risera havsbotten. Ryssarna har också lagt fram ett förslag tdl av-
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talstext (78), vars kontrollartikel är snarlik de som gäller för Y ttre 
rymden och för Antarcti s. Möj ligheterna att kontrollera är ju också 
snarlika. Artikeln lyder: 

Artikel 2 
Alla installationer och byggnader på havsbotten skall vara öppna 

för representanter för andra fördragsslutande parter på ömsesidig
hetsgrundval fö r kontroll av att Stater som har placerat sådana 
objekt härpå fullföljer sina åtaganden enligt detta avtal. 

Framtida kontroll 

Som tidigare framh ållits ä r den ideala lösn ingen till problemet 
kontroll av nedrustningsavtal, ett system, som registrerar den rele
vanta informationen och endast den . Oberoende av detta kommer 
noll-intrångsmetoder att va ra politiskt acceptabla, även om de i 
något fall skulle va ra övereffektiva. Men hur stora möjligheter kom
mer man att ha för att konstruera effektiva kontrollmetoder med 
noll-intrång för varje nedrustningsåtgärd? Det var möjligt för det 
partiella provstoppet. D et finn s ett realistiskt hopp om att det skall 
bli möjligt för ett fu llständigt provstopp. 

Men utsikterna till att man skall kunna konstruera utstuderade 
instrument, som kan se över gränserna på andra länders militära 
ve rksamhet bör inte överdrivas, även om spaningssa telliter "ser" 
förvånansvärt mycket. En kärnexplosion är dock det största och mes t 
intensiva kontrollobjekt, som finns, jämförbara med naturkatastro
fer. Om kontrollen skall gälla mindre iögonfallande objekt lär man 
bli tvungen att tillgripa intrångsmetoder för att uppnå en effektiv 
kontroll. 

De studier som gjorts för att utarbeta förslag till kontroll av ett 
förbud mot tillverkning av kemiska och biologiska stridsmedel visar 
att en effektiv kontroll i princip måste få samma utformning som 
IAEA:s atomkontrolL Erfarenheterna från kontroll av konventionel
la vapen inom V ästeuropeiska Unionen ( 43 ) och från kontrollexperi
mentet "First Look" i Englan d (44) visar samm a sak. 

Grunden för kontroll av nedrustningsavtal i framtiden kan väntas 
bli noll-intrångsmetoder liksom nu. Dessa blir i allmänhet inte helt 
effektiva, men kan i enskilda fall komma att anses tillräckliga ändå 
på politiska grunder. Anses de inte tillräckliga blir man tvungen att 
tillgripa intrångsmetoder. Får man allt fl er nedrustningsavtal och 
har man en gång brutit intrångsvallen får man föreställa sig att in-
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spektio ner kommer att bli en vanlig företeelse. D et behöve r inte bety
da att kontrollen blir obehaglig. D en bör kunna göras lika enkel som 
tullkontrollen eller köttkontrollen i slakthusen. 

När staterna i framtiden allt mer tar i anspråk datam askiner för 
insamling av uppgifter och styrning av ve rksamhet, särskilt avance
rade vapensystem, så öppnar sig en intressant möjlighet till kontroll 
genom att låta inspektörer få tillgång till datamaskinernas minnen 
via en speciell sub rutin och därigenom komma åt endast den infor
mation kontrollen gäller. Man sk ulle även kunna spekulera i möjli
heten att inlägga veto mot order, t ex om avfyrning av robotar, som 
går ut ifrån datasty rda stridsledningscentraler i strid med interna
tionella åtaganden. T ex skulle en överenskommelse om att inte sätta 
in kärnvapen först kunna bevakas genom att in spektörens subrutin 
fick ett matematiskt finger på en säkerhetsöpä rr någonstans i kom
munikationssystemet. 

Kontroll i Sverige 
Inspektion av att Sverige uppfyller å taganden om nedrustning 

förekommer bara i fråga om atomen ergive rksamhet. Att Sverige där
till övervakas med noll-intrångsmetoder får man dock föreställa sig. 
Ett svenskt kärnvapenprov i strid med Moskva-av talet, som Sverige 
undertecknat, skulle omedelbart upptäckas av andra signatärstater. 
Detsamma skulle troligen gälla en explosion under jord, om ett full
ständigt provstopp blir av. D e två, tre jordbävninga1 per år, som 
inträffar i Sverige ( 46) kan knappast maskera ett prov . 

Kontroll av atomenergianläggningar i Sverige äger rum enligt 
samarbetsavtalen med USA och Storbritannien (47, 48). Represen
tanter för dessa länders atomenergimyndigheter besöker regelbundet 
de anläggningar i Sverige, som står under kontroll. D et största 
kontrollobj ektet är reaktorn R2 i Studsvik i Söderman land. Den 
drivs med en bränslesats på 5.5 kg U 235 av vapenkvalitet . D enna 
kvantitet är för liten för ett lands första atombomb, men den totala 
mängden sådant bränsle i Sverige (som väntar på att användas och 
som svalnar efter användning) räcker till flera bomber. 

Enligt de nämnda avtalen ska ll kontrollen så snart som möjligt 
övertas av IAEA. Fö rhandlin gar om detta ha ir)l etts men uppskjutits 
i väntan på att icke-spridningsavtalet skall träda i kraft, då all fred
lig atomenergiverksamhet i Sverige skall underställas IAEA: s kon
troll enligt ett särskilt avtal. 
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Svensk kontroll av andra länder 

Sverige är part till flera internationella avtal, som inn ehåller be
stämmelser av nedrustningskaraktär. Självklart är det också ett in
tresse för Sverige, att dessa avtal efterleves. Precis som fallet är med 
a lla andra länder har vi i alla dessa fall tillgång till information via 
noll-intrångsmetoder. Detta gäller speciellt det p artiel la provstoppet. 
I andra fall kan vi utny ttja avtalsenlig kontroll. När det gäller vår 
export av atombränsl en och viss utrustning för atomindustri är sådan 
kontroll ett krav. När det gäller Yttre rymdavtalet lär det dock 
dröja länge tills någon svensk inspektör gör ett besök på "månen 
eller övriga himlakroppar". I några äldre avtal, Ålandskonventio
nen ( 49) och Spetsbergs traktaten (50), finns ingen kontroll före
skriven. 

D et är vanligt att länder, som exporterar atombränsle och utrust
ning, .tar på sig ett ansvar att inte bidra till någon kä rnvapentill
v~rkmng utomlands genom att kräva uteslutande fredlig använd
nmg och kontroll. Sverige har också tagit på sig ett sådant ansvar. 
Den 28 februari 1967 förklarade handelsminister Gunnar Lange i 
Riksdagen att "i princip uppställer vi också som villkor att ma
terial och anläggningar som Levereras till utlandet skall underkastas 
I AEA-kontroll (5·1 ). " 

. Det fir:.ns starka skäl för Sverige att resonera så. Våra uranfyn
digheter ar bland de största i vä rlden. För närvarande kan uranet 
inte utvinnas till ett konkurrenskraftigt pris, men det väntar man 
skall ändra sig i framtiden. Om bara en del av denna stora uran
mäng? använ~es till framställning av kärnvapen utomlands, skulle 
det fa str~teg1ska konsekvenser, som är långt större än vad några 
s:renska ~arnvapen skulle förorsaka. Det säkerhetspolitiska ansvar 
:.L tar pa _oss måste ';,i ~töva överall t i världen dit vi exporterar. 
Aven Svenge kan alltsa fa ett ansvar öster om Suez (35). 

I de ato:nsamarbetsavtal, som vi har med Canada (52), Schweiz 
(53) .och F1:1land (54), finns inskriven en ömsesidig rätt till insyn i 
och mspektwn av berörda anläggningar hos varandra. D enna rätt 
har ännu inte tagits i anspråk och kommer sannolikt inte heller att 
tas i anspråk, eftersom vårt kontrollansvar generellt kommer at t 
övertas av IAEA, sedan icke-spridningsavtalet trätt i kraft. Skulle 
detta av tal av någon anledning ej träda i kraft avses kontrollen ändå 
att föras över till IAEA genom ett särskilt avtal. Genom IAEA
kontro llen slipper vi själva skö ta övervakningen utomlands av ex-
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porterat bränsle m m, vilket ä r en stor lättnad för en småstat, sär
sk ilt när handeln får större omfattning. I framtid en kommer Sverige 
med säkerhet att upprätta atomsamarbetsavtal med en rad länder. 

Kravet på kontroll upprätth å lls också visavi kärnvapenmakter. I 
atomsamarbetsav talet med USA ( 47) förutses att plutonium fram
ställt i Sverige med uran av amerikanskt ursprung skall stå under 
IAEA-kontroll även om det köps tillbaka till USA. Vid förhandling
ar med Frankrike vå ren 1966 om leverans av 50 ton uran per år 
krävde Sverige IAEA-kontroll, men då Frankrike ej accepterade 
detta krav blev det ingen affär. I fallet Frankrike spelar även det 
partiella provstoppet in. 

Det partiella provstoppsavtalet medger bara noll-intrångskontrolL 
I Sverige äge r viss övervakning av detta avtal rum genom att vi 
ständigt mäter radioaktiv iteten i luft och nederbörd i Sverige. Detta 
ger oss möjlighet att i viss utsträcknin g på egen hand kontrollera om 
någon av kärnvapenmakterna bryter avtalet och även bedöma, om 
de två kärnvapenmakter, som inte undertecknat avta let, F rankrike 
och Kina, provar i sådan utsträckning att andra avtalsparter blir 
allvarligt oroade. 

D enna ve rksamhet bed r i vs kontinuerligt vid Försvarets Forsk
ningsanstalt i samarbete med F lygvapnet (56). D e olika fysikaliska, 
kemiska och meteorologiska fö rhå llanden, som bestämmer radioakti
vitetens egenskaper och uppträdande är relativ t väl kända (57), vil
ket är en förutsättnin g för en framgångsrik analys. 

Om man genom nyhetsmedia får kännedom om att ett kärnvapen
prov i atmosfärsen ägt rum, kan man med hjälp av väderuppgifter 
följa det radioaktiva " molnets" väg runt jorden och om dess väg 
berör Sverige insam la stoftet för analys. Fig. 2 visar en sådan trajek
toria från det första franska provet i Sahara (58) . Upptäcker man 
radioaktiviteten i Sverige kan man räkna baklänges i väderkartorna. 
Sedan aktivitetens sammansä ttning avslöjat stoftets "ålder" kan man 
inom vissa gränser bestämma ursprunget. Härrör den insamlade akti
viteten från flera p rov blir analysen något svårare men ej omöjlig 
(59). Det är väsentligt ur kontrollsynpunkt att övervaka även de 
stater, som ej anslutit sig till av talet, så att radioaktivitet från dessa 
ej leder tillmisstankar mot andra. 

Helt unik är den metod att isolera enstaka falloutpartiklar för 
studium under mikroskop, som utvecklats vid FOA av Jan Sise/sky 
(60). I J apan har i vissa avseenden liknande studier gjorts (61). Fig 
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Fig 2 

Första franska atomprovet. Uppskattning av radioaktivitetens rörelse 13.2- 1. 3 

1960. Trajektorian hän för sig bara till elen del av stoftet, som n/l.dcle Sverige . 

Efter G. Lindblom (58). 

3-7 (6_2) v~sar en vacker serie partiklar från kinesiska kärnvapen

prov, vilka m samlats och analyserat s i Sverige. Varje bild represen

terar en "milstolpe' 'i Kinas a tomutveckling. Studier av detta slaa 

ger oss en möjlighet att oberoende av informationer utifrån bedöm~ 
provstoppsavtalets ställning och att uppträda med en egen sakkun
skap på nedrustningskonferensen i Geneve. (39) 
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Enligt det p a rtiella provstoppsavta let är även sådana underjordis

ka prov förbjudna, som leder t ill att radioaktivitet driver utanför 

provarlandets gränser (3) . Ett par fall av "tekniska" brott mot denna 

bestämmelse, s k "läckor", har ägt rum; i Sovjet den 15.1.1965, 

27.10.1966 och 18.12.1966 och i USA den 8.12.1968 . Vid den tredje 

ryska läckan var vindförhållandena sådana att radioaktiv iteten först 

nådde Finland och Sverige. Se fig. 8. Aven om dessa läckor medfört 

diplomatiska aktiviteter och tagits upp på nedrustningskonferensen 

i Geneve ( 68) har de närmast ansvariga stormakterna i stort sett tigit 

ihjäl dem. Den svenska upptäckten av den tredje ryska läckan fick 

dock betydande publicitet. En preliminär rapport om mätningarna 

på radioaktiviteten presenterades i april 1967 (69). En slutrapport 

kom i oktober samma år (70) . Resultaten presenterades även v id en 

presskonferens den 19.12 (71 ). En förfinad studie har till sis t pub li

cerats under våren 1969 (72). Aven finska forskare har publicerat 

sina resultat. (73). 

Enligt det partiella provstoppsavtalets Artikel I § 2 är det förbj u

det att "förorsaka, uppmuntra eller på något sätt deltaga i något 

kärnv apenprov", som täcks av avta let. Detta har ibland tolkats så, 

att en stat, som ex porterar klyvbart material utan kontroll till 

Frankrike, skulle kunna bli anklagad för brott mot provstoppsavta

let, så länge Frankrike fortsätter sina kärnvapenprov i atmosfären . 

D enna tolkning som har ställts samman med Sveriges nej till kon

trollfri export av uran till Frankrike, har av en del bedömare ansetts 

vara onödigt sträng, vilket dock inte hindrar att den har fått en viss 

tillämpning i flera länder. 
Som ett stöd åt den svenska nedru stningspolitiken och förslaget 

om en detekteringsklubb samt om en förberedelse för kontroll av 

ett fullständigt pro vstopp inrättas n u ett seismiskt kors i trakten 

av Hagfors i Värmland. Enligt ett av FOA utarbetat förslag skulle 

anläggningen ha 20 mätpunkter och kosta 5.6 millioner kronor plus 

1.2 millioner i drift per år (7 4 ). Detta förslag förverkligades emeller

tid inte, men sedan FOA inkommit med ett reviderat förslag (75) 

avseende en mycket mindre anläggning med endast tre mätpunkter 

beviljades av 1968 års riksdag ett ans lag p å 2.26 millioner kro

nor för anskaffning och 400 000 för årlig drift . Den station som 

nu byggs är i första hand avsedd för vetenskaplig forskning. Som 

verktyg för provstoppskontroll är den emellertid helt underdimen

sionerad. 
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Ftg 3 

Kina går med i atomklubbens inre cirkel med en fullskalig vätebombsexplosion 

17.6.1967. Partikeln från det sjätte kinesiska kärnvapenprovet har en diameter på 

3.4 !lm. F örs to ring 1200 g gr. Denna partikel hittades på ett grässtrå i S tudsvik 

utanför Nyköping . (65 ). 

Fig 4 

Kina provar "dopad" uranbomb. Partikel från Kinas femte kärnvapenprov 

28.12 .1966. Diameter 10.1 !lm. Förstoring 5000 ggr. (64 ). 
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Fig 5 

Kina blir atommakt. En av de 43 partiklar, som insamlades från Kinas första 

kärnvapenprov 16.10.1964. Diameter 4.5 !lm (= 0.0045 mm). Förstoring 670 

g gr. ( 63 ). 

Fig 6 

Partikel frJ.n Kinas sjunde kärnvapenprov 24.12.1967. Diameter 3.1 !lm. Försto

ring 610 ggr. J motsats till vad som tidigare varit fallet förteg kineserna detta 

prov. ( 66). 

Fig 7 

En av de två partiklar, som insamlats frJ.n Kinas åttdnde prov 27.12 .1968 och 

som var så stor att den "syntes". Diameter 2.4 f<m. Förstoring 1300 ggr. (62 ). 

Radioaktiviteten frJ.n detta prov tycks förknippad med extraordinärt små partik

lar, vilket kan bero p J en helt ny vapenkonstruktion. ( 67 ). 
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Teckningen visar den marktraj ektoria , som be
räknades för perioden 18-23 december 1966. 
Siffran O betecknar Semipalatinskområdet. Pilar
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ce ntras förflyttning ur:der beräkningsperioden. 

Fig 8 

Radioaktivitetens väg frJn den tredje ryska "läckan". 
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Skandinavien är särskilt välbeläget för ett seismiskt kors. Räck
vidden för ett sådant är 10000 km eller halva jordklotet. Ett seis
miskt kors här kommer att täcka Eu ropa, Nord- och Mellanamerika, 
en remsa av norra Sydamerika, Afrika utom Sydafrika och Asien 
utom de sydligaste indonesiska öarna. Vårt läge gör våra data spe
ciellt begärliga i en detekteringsklubb. Det kan kanske tyckas onö
digt att byzga ett mindre kors i Sve rige, när man redan håller på 
att sätta upp en mycket stor anläggn ing i Norge. På gr und av de 
långa räckviddern;o_ sk ulle ju samm a saker upptäckas på bägge stäl
lena. Ur trovärdighetssynpunkt är det emellertid väsentligt med en 
dubblering, särskilt som den ena anläggningen har bekostats och 
byggts av en amerikansk försvarsmyndighet. USA hör ju till de sta
ter som särskilt skall övervaka:.;. Vetenskapliga skäl talar dessutom 
för en dubblering. I detta sammanh ang bör också påpekas att den 
seismologiska institutionen i Uppsala skaffat sig vä rldsrykte genom 
att ofta va ra först med ::ttt upptäcka kärnvapenprov. 

Vid de nordiska utr ikesm instram as möte i Oslo i augusti 1965 be
stämde man sig för att påbörja ett nordiskt samarbete på detek te
ringsområdet. En expertgrupp till sattes. Denna har avlämnat en rap
port i juni 1967 (75) och har sedan for tsatt sitt a rbete. Inom ramen 
för ett nordiskt samarbete finns möjligh et att läm na ett väsen tli gt 
bidrag till kontrollverksamheten i vä rlden genom att placera goda 
seismiska stationer inte bara i Skandinav ien utan också på Spets
bergen, på Grönland och på de norska territorierna i Antarctis (77). 

NOTER 

Nedrust nin gsförhandlingarna mellan världskr igen har behandlats i flera arbe

ten , t ex Wilson, H. R ., Disarmament and the Cold War in the Thirties. 

Vantage Press, NY 1963 . Kontrollfråga n särsk ilt i t ex Burns, R. D. , Origins 

in the United States' l nspection Policy: 1926-46. Disarmament and Arms 

Co nt rol 2 (1964) 157. 

2 Denna synpunkt har ivri gt fö r fäktats av Sveri ge på nedrustningskonfe rensen 

i Geneve, fö rsta gången 1.8.1962. ENDC/P V.64. 

3 Fördrag om förbu.d mot kärnvapenprov i atmosfären, yttre rymden och u.nder 

vatten. Moskva 5.8.1963. Operativa artikeln lyd er: 
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Artikel I 

§ l. Var och en av parterna i detta fördrag förp likta r sig att 
förbjuda, bindra och icke utföra någon kärnvapenprovexplosion 
eller någon an n an kärn exp losion på n :'i go n plats under dess juris
diktion eller kontroll: 

(a) I atmosfären, utanför denna, inbegripet yttre rymden, ell er un
der vatten, inbegripet terr itorialvatten eller öppna havet; eller 

(b) I något annat element om s:'idan explosion medför att radio
aktivt spill kommer utanför de territoriella gränserna för d en stat 
under vars jurisdiktion eller kontroll dylik explosion utföres. - - - -

§ 2. Var och en av parterna i detta fördrag :'itar sig v idare att 
avhålla sig från att förm:'i ti ll, uppmuntra eller p:'i något sätt del
taga i utförandet av n:'igon kärnvapenprovexplosion eller någon 
annan kärnexplosion n:'igonstans, som sk ulle äga rum i något av dc 
element som beskrivits ell er ha den fö ljd som nämns i denna artikel s 
första moment. 

4 The Rush-Bagot Agreement. 28 och 29 april 1817. Fortfarande i kraft men 
har brutits många g:'ingcr. 

5 Treaty between the United Statcs of America, the BritislJ Empire, France , 
ltaly, and Japan for the Limitation of Naval Armament. Washin gton 6.2. 
1922. Upphört att gä ll a. 

6 The London Naval Treaty. London 22.4 .1930. (Mellan Irland, Japan och 
Storbritannien samt med förbeb:'ill F rankr ike och Italien). Upphört att gälla . 

7 The Conventian regarding the Regime of the Straits. Montreux 20.7.1936 
mellan Grekland, Itali en, Japan, Frankrike, Rumänien, Sovjetunionen, Stor
britannicn och Turkiet. 

8 Se t ex IAEA GOV/COM.14/0R.6-7. 

9 En atomenergianläggning ställs under IAEA-kontroll om : 
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(a) Anläggni ngen ing:'ir i ett projekt i vi lket IAEA självt delta r ; 
(b) Anläggningen ska ll kontrolleras enligt ett bilateralt eller mul

tilate ralt sa marbetsavta l och berörda stater har överenskommit med 
IAEA om att utnyttja organisationens kontrollservicc; och 

(c) En stat har överenskommit med IAEA om kontroll av anlägg
ningen . (IAEA INFCIRC/66/Rev.l) 

Fallet (b) är det van ligaste för närvarande. Det leder i princip till att IAEA 
får insynen, mte parterna. 

l O Enligt IAEA :s kontrollbestämmelser (INFCIRC/66/Rev.1) ska ll maximala 
frekvensen rutininspektioner av atomreaktorer vara fö ljande: 

"Effektiva" kg k lyvbart ma- Maximalt antal rutin-
terial (U2'15 eller plutonium). inspektioner p er år. 
Mindre än l O (nominell kontroll) 
Mellan l och 5 l 

5 " 10 
10 " 15 

55 " 60 
Over 60 

2 

3 

12 
Obegränsat antal 

Kemiska upparbetningsanläggningar (reprocessing facilities) må inspekteras 

tv:'i gånger per :'i r om årsomsättningen är < 5 kg och obegränsat antal gånger 
om den är > 5 kg. Om den är > 60 kg räknar man med kontinuerlig inspek
tion. 

11 Inventering av materi al i id entifierbara enheter kan göras hur noggrant som 

helst, medan kontroll av material i oidentifierbara enheter, som gaser och 
lösningar, kan utföras med en noggrannhet av någon procent av omsättning

en . Inom ett decennium väntas många icke-kärnvapenmakter producera plu 

tonium i tillräcklig män gd för f lera hundra kärnladdningar per år. Aven om 
en sådan stats hela atomindustr i. står und er kontroll kan ett "läckage" under 
upptäcktsgränsen, d v s mindre än en procent av omsättningen und er ett å r 

vara tillräckligt för inträde i atomld ubbcn. 

12 Research and Development for Safeguards . WASH-1122. Dec l, 1968. 

USAEC. 

13 Gmelin, W., Gupta, D ., Häfele, W., On modern safeguards in the field of 
peaceful application of nuclear energy . KFK 800 Maj 1968. Gesellschaft flir 

Kernforschun g m. b. H., Karlsr uh e. 

14 Vissa industriföretag offe rerar id ag reaktorer med "minimerat kontroll
intrång" . 

15 Prawitz, J., Internationell kontroll av kärnbränslen. Svenska kärnvape npro
blem. Aldus 1965. sid 155-165. 

16 ENDC/63 4.12.1962. 

17 Major Activities in the Atomic Energy Programs, january-December 1968. 
Washington 1969. sid 68. 

18 Prawitz, J., Anteckningar från 16:e Pugwash-konferensen i Sopat, Polen, 
11-16 September 1966. FOA 4 Rapport C 4304-20 Juli 1967. Se även 
svenskt inlägg vid nedrustningskonferensen ENDC/ PV.323 17.8.1967. 

243 



19 En översikt över metoder för upptäckt av kärnexplosioner kan erhållas i 

Proeecdings of the IEEE (december 1965 ), special issue on nuclear test detec
tion. 

20 Ett partiellt provstopp tillät viss fortsatt experimentverksamhet. Vidare hade 

vä rld sopinionen reagerat starkast mot de prov, som spridde radioaktivitet 
över hela världen. 

21 Ett fl ertal stario ner av detta slag, bl a de brittiskbyggda har sina instrument 
placerade utm ed två varan dra korsande räta linjer. Men andra mönster före
kommer också. Den svenska stationen planerades t ex som en cirkel (74). 

22 Semiannual Technical Summary Report to the Advanced Research Projects 
Agency on Seismic Discrimination. Lincoln Laboratory. MIT (31 December 
1967), Scc IV. ESD-TR-67-597. 

23 Dahlman, 0., Norges Seismologiska Multippe!station. FOA 4 Rapport C 
4236-472 1 Februari 1966. 

24 McDermatt, ]. G., Lobharr, R. ]., Marshall, V . 0 ., Preliminary Bulletin, 

Kurile Island Experiment - Ocean Bottom Seismographic Experiments. 
Texas Instrum ents Inc. (1 May 1967). 

25 Seismic Methods /or Monitoring Underground ExpLosions. Stockholm Papcr 
Nu mber Two. Almquist & Wicksell. Stockholm 1969. 

26 Här uppgivna sprängstyrkor gäller ex plosion er i hårda bergarter som granit. 

I lösare berg omvandlas en mindre del av explosionsenergin till se ismiska 
vågor, varför d e citerade värdena måste höjas för sådana explosioner. 

27 ENDC/ 154 2.9.1965. Se även Prawitz, J., Ericsson, U., A Test Detection 
CLub. Disarmamem and Arms Control 3 (1965) 184. 

28 Conference on Seismologica J Data Exchange i Stockholm 23-26 maj 1966 

mellan Australien , Canada, Förenade A rabrepubliken, Indien, Japan, Polen, 
Rumänien och Sverige. 

29 ENDC/ PV.247 10.3.1966. 

30 ENDC/PV.309 29.6.1967, ENDC/ 191 19.7.1967, ENDC/PV.315 19.7.1967, 
ENDC/ PV.323 17.8.1967. 

31 ENDC/ 242 1.4.1969. Kontrol la rtikel lyder: 
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Artikel II 

§ 1. Varje stat, som är fördragspart, å tar sig att samarbeta för 
att säkerställa detta avta ls fulla efte rlevnad och genomförande. 

§ 2. Varje stat, som är fördragspart , åtar sig att samarbeta i ett 
effektivt utbyte av seismologiska data för att underlätta detektering, 
identifiering och lokalisering av underjordiska tilldragelser. 

§ 3. Varje stat, som är fördragspart, åtar sig a t t samarbeta för 
att klarlä gga a ll a tilldragelse r som är relevanta för detta avtal. I en 
li ghet med denna föreskrift är varje avtalspart berätt igad till 

(a) att göra förfrågningar och att mottaga information som ett 

resu ltat av sådana förfrågningar. 
(b) att inbjuda till inspektion på sitt territorium eller territorium 

under sin jurisdiktion. En sådan inspektion skall utföras på det sätt 
som föreskrives av den inbjudande parten. 

(c) arr framstä lla förslag om lämpliga metoder för ett klarläggan 

d e, om parren bedömer att den information, som är tillgänglig eller 
som gjorts tillgänglig för parten, und er a lla ell er en av dc ovan
srående momenten, är otillräckl ig. 

§ 4. 

32 Fördrag om förhindrande av kärnvapnens spridning. Washington, Moskva 

och London 1.7.1968. Fördraget har undertecknats av ett 90-tal stater, men ännu 
ej trätt i kraft . Huvudartiklarna lyder: 

Artikel l 

Varje kärnvapenstat som är fördragspart förbinder sig att icke 
till någon som helst mottagare överlåta kärnvapen eller andra kärn

laddninga r e ll er kontrollen över sådana vap en eller laddningar, vare 
sig direkt ell er indirekt; samt att icke p å något sätt bistå , uppmuntra 
eller förmå någon icke-kärnvapenstat att tillverka eller på annat sätt 
förvärva kärnvapen eller andra kärnladdnin gar ell er kontroll över 
så dana vapen eller laddnin ga r. 

Artikel Il 

Varje icke-kä rnvapensrat som är fördragspart förb ind er sig att 

icke fr ån någon som helst överlårare mottaga kärnvapen eller andra 
kärnladdningar eller kontroll över sådana vapen ell er laddningar, 
vare sig direkt ell er indirek t; a tt icke tillverka eller på annat sätt 
förvärva brnvapen eller andra kärnladdningar; samt att icke söka 
eller mottaga någo t bistånd för tillverkning av kärnvapen eller and

ra kärnladdningar. 
33 Co llen, B. , A Laop-hale to be ciased in the Soviet-American Dra/t Non

Proliferation Treaty. Preventing the Spread of Nuclear Weapons. E d. Barna
by, C. F. Souvenir Press. London 1969. sid. 154. 
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34 För en närmare diskussion se Prawitz, J., Safeguards and Related Arms 

Contra! Measures. ibid. si d. 113. 

35 Denna synpunkt fi nns närtnare utvecklad i Prawitz, J ., A Nuclear Doctri

ne for Sweden. Cooperarian and Conflict 3 (1968) 184. Se äv en KARNVA 

PEN - Verkan - Kostnad - Risker. Folk och fö rsva r. Stockho lm 1968. 

36 ENDC/195 30.8 .1 967. Se även AB leda re 2.4. 1967. 

37 Se svenskt inlä gg på nedrustningskonferensen den 8.2.1968 (ENDC/PV.363) . 

Aven Prawitz, J., Safeguards: The Long-term Prospects. Preventing th e 

Spread of N LIC!ear Weapons. Ed. Barnab y, C. F. Souven ir Press. London 1969. 

sid. 157. 

38 P rawitz, J., A Code of Ethics for Uranium. D isarmament No 12 (dec 1966) 

12. FOA 4 Rapport C 4477-20 D ecember 1966. 

39 Skr CPBS FD - FOA Gd 9.1.1969 bil. l. FOA A Dnr 097-2 12:1 20.1.1969. 

40 The Antarctic Treaty. Washi ngton 1.12.1959. mellan Argentina, Australien , 

Belgien, C hil e, Frankrike, Japan, Norge, Nya Zeela nd , Sovjetu nionen, Stor

britannien, Sydafrik a och USA. Bestä mmelserna om nedrustnin g lyder: 

41 

42 
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Artikel I 

§ 1. Antarktis skall användas för fredliga ändamål. Där skall 

bl a vara fö rbjudna, varje åtgä rd av mili tär natur, sådana som eta

blerande av mi litära baser och fort if ikat ioner, oc h militä ra manövrer , 

såvä l som prov av vi lken som helst vapentyp. 

§ 2. Detta avta l skall inte hind ra användning av militär p erso

nal ell er utrustning för vetenskaplig fo rsk nin g eller för något annat 

fred l i g t sy f te. 

Artikel V 

§ l. Varje kärn exp losion i Antarct is och förvaring där av radi o

aktivt avfall är fö rbjuden . 

§ 2. ----

Report of the United States Observers on lnspection of Antarctic Stations 

1963-1964 Austral Summer Season. Dito 1966-1967 Austral Summe1 

Season. 

Fördrag innehållande principer för statemas uppträdande vid utforskande 

och utnyttjandet av yttre rymden, däri inbegripet månen och övriga himla 

kroppar. Wash in gton, Moskva och London 27.1. 1967. Ncdrustnin gsa rrikel n 
lyder: . 

Artikel 4 

Fö rdragss lu tand e stater fö rp liktar sig att ej i krets lopp runt jor

den pl acera någ ra föremå l, som bär kärnvapen ell er and ra vapen för 

massförstörelse, att ej placera sådana vapen p å hi ml akroppar eller 

sta tionera dem på något annat sä tt i yttre rymden. 

Må nen och övriga himl ak roppar skall av al la fördragsslutande 

state r användas u tes lutande för f redliga ändamål. Det är förbjudet 

att på himlakropparna upprätta mil itära baser, an läggningar eller 

befästningar, att där prova vapen av vad slag det vara må eller 

utföra militä ra manövrer. An vändning av militär persona l för veten

skapliga und ersökningar eller för andra fredliga ändamål är ej för

bjudet . Ej heller skall användning av utrustning eller anordning av 

vad slag det va ra må, v ilken ä r nödvändig för det fredliga utfors

kandet av månen och and ra him lakroppar vara förbj ud et. 

43 Fletcher, R., Existing Arrangements for ln temationl Contra! of Warlike ma

terial - 1. Westem European Union. Disarmament and Arms Control 1 

(1963) 144. 

44 Preliminary Report Field Test 15 / Exercise First Look. lnspection and Obser

vation of Retained Levels of Ground and General Purpose Air Forces in a 

Specified Area (U K). US Arms Control And D isarmament Agency. Ja nuari 

1969. 

45 Treaty for the Probibitian of Nuclear Weapons in Latin America. T lalelco, 

Mexico, 14.2.1967. Avtalet har trätt i kraft för 11 stater och det centrala 

kontrollorganet har börjat organiseras. 
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Artikel 

§ 1. Förd ragsparte rna åtar sig härm ed att utes lutande för fredliga 

ändamål använda klyvbart material och kärnanläggningar , som cir 

under deras ju ri sdiktion och att på sina respekt ive territorier fö r

bjuda och för hindra 

(a) P rov med, användning, t ill ve rkning, produktion och anskaff

nin g av kärnvapen på något so n1 helst sätt av parterna sj:ilva, di

rekt eller indirekt, på någon annans uppdrag eller på något annat 

sä tt; och 

(b) Att mottaga, förva ra, insta ll era, utnyttja och i någon fo rm 

inneha något som helst kärnvapen, direkt ell er indirekt, av parterna 

sjä lva, av någon annan på deras uppdrag eller på något annat sätt. 

§ 2. Fördragsparterna å tar sig också att avstå från att medverka 

i, uppmuntra eller tillåta, direkt el ler indirekt, eller på något sätt 

delta i prov, användnin g, tillverknin g, produktion, inn ehav eller 

kontroll av något som helst kärnvapen . 
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46 Dahlman, 0., jordskalv i Sverige chen 1891-1961. FOA 4 Rapporr C 4272-23 
November 1966. 

47 Överenskommelse om samarbete me/Lan Amerikas Förenta Staters regering 
och Sveriges regering angctende civil användning av atomenergi. Washington 
28 .7.1966. Ersätter t idi gare avtal den 18.1.1956, vi lket ändrades 3.8.1956, 
25.4.1958 och 20.7.1962. 

48 Överenskommelse mellan Storbritanniens regering och Sveriges regering rö
rande atomenergins användning för fredliga ändamctl. Stock holm 20.9.1957. 
Kompletterat genom notväxlin g mellan svenska och br ittiska regeringarna 
14.2.1964. 

49 Konvention angctende Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering. Geneve 
20.10 .1921. Parter är Danmark, Estland, Fin land, Frankrike, Italien, Polen , 
Storbritannien, Sver ige och Tyskla nd . Enligt art ike l 3 skall 

Artikel III 

Ingen an läggning eller operationsbas av militär eller marin art, 
in gen anläggnin g eller operationsbas för militär luftfart, ej heller 
någon annan anordning avsedd för krigsä nd amål må bibehå llas eller 
upprättas inom den i art ikel 2 angi vna zonen (Åland). 

And ra artik lar stadgar undantag för örlogsfart ygs genomfa rt och om mme
ringar i extraordinära situationer. Under andra vä rldskr ige t an lades befäst
ningar på Åland. I fredsförd raget mellan Finland, Sovjetunionen och Stor
britannien i Paris 10.2.1947 fastslogs Ålands fortsatta demi litarisering och 
neut ra la status . 

50 Traktat angående Spetsbergen. Paris 9.2.1 920 mellan Danmark, Frankrike, 
Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och USA. Arti
kel 9 innehå ll er ned rustnin gsbestämmelser för "Spetsbe rgsögruppen inbegripe t 
Björnön". 
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Artikel IX 

Med förbe håll fö r de rätti gheter och förp liktelser, som kunn a upp
komma för No rge på gru nd av dess anslutnin g till Na tionernas För
bund, förb inder sig Norge att inte an lägga eller ti llå ta upprättandet 
av någon flo ttbas inom de i art ikel 1 omförmälda områden samt at r 
icke uppföra någon befästning inom nämnda områden, vilka aldrig 
få användas för krigsändamål. 

Under andra världskriget drogs Spetsbergen in i krigsoperationer
na men traktaten är fortfarande i krafr. 

51 RD II 28.2.1967. 

52 Avtal mellan Sveriges regering och Canadas regering om samarbete rörande 
atomenergins fredliga utnyttjande. Stockhoim 11.9.1962. 

53 D ito mell an Sver iges regering och Förbundsrepu bliken Schweiz' r egering. Bern 
14.2.1968. 

54 Dito mellan Sveri ges regering och Fin lan ds regering. Stockholm 15.10.1968. 
(Har ännu ej trätt i kraft). 

55 ENDC/206, 207 5.12.1967. 

56 Sisefsky, J., Kärnvapenprov och radioaktivt utfall. Sv D 26.11.1965. 

57 Björnerstedt, R., Edvard son, K., Physics, Chemistry and Meteorology of 
Fallout. Ann Rev N uc Sci 13 (1963) 505 . 

58 Lindblom, G., Advection over Sweden of Radioactive Dust from the First 
French Nuclear Test Explosion. Tellus 13 (1961 ) l 06. 

59 Edvard son, K., Löw, Kerstin, A Study of Nuclear Debris in the Upper 
Atmosphere. Health Physics 12 (1966) 1275. 

60 Sisefsky, J., Method for Photografic Identification of Microscopic Radioactive 
Particles. Brit J App Ph ys 10 (1959) 526. 

61 Mam uro, T., Microscopic Examination of Highly Radioactive Fallout Par
ticles from the First Chinese Nuclear Test Explosion. Hea!th Physics 11 
(1965) 1097. 

62 Bilderna har vänli gen ställts rill förfogande av förste forsknin gs in ge njören 
Jan Sisefsky, FOA. 

63 Sisefsky, J., Debris Particles from the Chinese Nuclear Bomb Test. Nature 
206 (1965) 1140. 

64 Sisefsky, J., Studies of Debris Particles from the Fourth and Fifth Chinese 
Nuclear Test . FOA 4 Rapport C 43 27-28 Novcmbzr 1-967. 

65 Persson, G ., Sisefsky, J., Debris from China's Sixth Nuclear Test. FOA 4 
Rapport C 4369-28 Augusti 1968. Nature 202 (1969) In press. 
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66 Siscfsky, ]., P ersson, G., l nvestigations on Nuclear Debris from the 7th Chi
nese Test. FOA 4 Rapport C 4386-28 Februari 1969. 

67 Holmberg, B., An dersson, S., Fraktioneringsfenomen i explosionsmolnet. 
FOA 4 Rapport C 435 1-28 April 1968. 

68 På amerikan sk sida h::t r man giv it v iss offentlighet å t sin a diplomati ska fram 
ställningar till Sovjetuni onen med anledning av dc ryska " läckorna". I de t 
första fa llet medgav Sovjet union en att ett läckage hade uppståt t, men fram 
höll samtidigt , att detta had e berott p å en ren olyckshände lse. I de båda andra 
fal len svarade Sovjet att explosionerna had e företagits under omständigheter, 
som uteslöt förekomst av rad ioak tiv t material utanför Sovjets gränser . Ame
rikanerna lä t sig nöja med dessa förklarin gar och bedömd e fallen som " tek
niska" brott mo t provsroppsa vta let. 
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Förekomsten av " läckor" påta lades fö rsta gången v id nedr ustnin gskonfe
ren sen av Sveriges delega t den 13.2.1968 (ENDC/PV.364). De åtta obundn a 
statern a v id denna konferen s (Brasilien, Burma, E ti opien, Fö renade Arab
republiken, Indi en, Mex ico, N igeria och Sverige) framlad e ~e nare (28.8. 1968) 
ett gemensamt memorandum i provsrappsfrågan (ENDC/235), där de bl a 
framhö ll : 

- - D et har också förekommit rapporter om at t stora un 
derjordiska prov lett ti ll läc kage av radioakt ivite t utanför den pro
vand e nat ionens terri tO riella gränser, och så lund a föro rsakat kränk
ningar av det partiel la provstOppsavtalet. Aven om dessa händelser 
inte ha r var it avsiktli ga, kan de på sikt leda till en fö rsvagning av 
det pa rti ella provsrappsav ta let och även hota dess ex istens. -- - " 

" Läc korna" påtalades å nyo a v Sveri ges delega t den 1.4.1 969 (END C/P V.399) : 
" - - - I detta satnn1anhang n1ås te ännu en sak nätnn as, nänl 

li gen den uppenbart ökande frekvensen av radioakti va läckor fråP 
underjo rdiska prov, ä ven över grän serna. När sådant radioaktiv t 
sroft har fa ll it över mitt land har vi reagerat och vi skall fortsätt a 
att reagera, genom framstä llnin gar till den berö rd a rege ringen. Yt
terliga re sådana läckor tycks ha inträffat p å andra hå ll. De inn ebä r 
i realiteten brott mot Moskva-a v talet. Hu r radioakti v t obetydliga 
och hur " tekni ska" dessa brott än har va rit hittill s, så måste alla 
Moskva-a v ta lets signa tärstate r va ra uppmärksamma så att de c 
genom sin pass iv itet synes öve rse med exp los ione r, som ger upphO\ 
till läckage. - - -" (Jfr svenskt aide-memoire 24.1.1967 och sov
jetiskt svar 23.3. 1967.) 

Statsrådet Alva Myrda l fram höll även i en tid skri ftsartikel un gefär samtidi gt 
(Tiden 61 (1969) 146): 

" I fråga om provsroppet har superm akte rna t o m v isa t tendenset 
att ~ä tta sig över Moskva-avtalet: de ha r nyli gen funnit ett öm se 
si digt intresse a tt - även hos varan dra - tolct·cra olag liga b ckag< 

fr ån underjordiska pro v. D et mås te nu bli va r sak att kra fti gare än 
hittills på ta la detta i Geneve ; - - -". 

press läggningsögonbli cket framhöl l Indiens delegat på ned rustnin gskonferen

sen (EN D C/P V.404 17 .4. 1969), att 

" - - - Vad som ä r ännu vä rre är att det inträffat brott mot 
det partiella provstoppsavta let genom läckage av rad ioakt iv itet fdi.n 
uncl crjordsprov, v il ket har fått sp ridnin g utanför prova rstate ns ter
ritOrium. D et är a ll va rli gt att dessa brott sk ulle kunn a bli ännu va n
li ga re, när vapen med megaro nstyrka provas under jo rd en i syfte 
att utveckla och prova nyare och mer clest rukti va vapensys tem, in
begripet st ridsspetsar för antiba llisti ska robotar. - - - " 

D en amerikanska atom energikommi ss ionen ha r uppgivit a tt radioaktiv itet har 
läckt ut fr ån unelerjord iska prov i Nevada i ett femron tal fa ll. D å någon 
rad ioaktivi tet utanför USA :s gränser som följd av dessa prov inte ha r rap
porterars finn s inget underl ag fö r en not is om brott mor pro vstoppsavta let. 
Man kan dock spekulera om att ifall radioaktiv itet har läck t ut i atmosfären, 
så komm er allrid någ ra atomer att blåsa med vindarn a ut öve r prova rland ers 

gränser innan de hinner sönderfa ll a. 

69 Persso n, G., Fra/;ction eringsfenomen i Aktivitet från en Under jordisk Kärn
explosion. FOA 4 R apport C 4296-23 April 1967. Se även FOA 4 Rapport 

CH 4130-24 Januari 1967. 

70 Persson, G ., Mätningar av förhöjd aktivitet i markluften, December 1966. 

FOA 4 4494-28 Oktober 1967. 

71 FOA-Tidnin gen nr 4/67. 

72 Persson, G. , Fractionation phenamena in Activity from an Underground 
Nuclear Exp losion. H ealth Physics 16 (1969) 515. 

73 Ka uran en, P. , Kulmala, A., Mattson, R ., Fission Products of Unusual Compo

sition in Finland. Nature 216 (1967) 238. 

74 Reviderat förslag angående inrättande av en seismologisk multipelstation m m 
jämte k ostnadsförslag. FOA 4 Dnr 41163-472 1 14.9.1966. 

75 FOA A Dnr 4200-4721 26.2.1968. 

76 Rapf;ort fra Kommitteen for Nordisk Samarbejde 

Juni 1967. 

Detektionsseismologi. 
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77 ~~~c gör a·~~prå : på Dronnin~ Mauds Land, en sekror på Antarcris mellan 

. och 45 0. Enl!gr Anrarkttstraktatcn har dock Norge tillträde rill hela 

konttnenten. Tdl Norge hör vidare Bouverön och Per I· ·· er .s o. 

78 ENDC/240 18.3 .1969. 
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P lUNDSTROM Makten och härligheten 

Våren 1968 öppnades på Wasavarvet en utställning kallad "Mak

ten och härligheten". På denna utställning kunde återigen den prakt 

beskådas som Gustav II Adolfs skepp Wasa utvecklade på sin korta 

och olycksdigra jungfrufärd den 10 augusti 1628. Efter nära 12 års 

arbete, räknat från den dag Anders Franzen påträffade Wasa, kunde 

omsider de slutgiltiga lösningarna till återuppbyggnaden av Wasa 

presenteras. När denna milstolpe nu passerats, finnes skäl att i det 

följande närmare framlägga "Stand der Forschung". 

Wasa har i olika sammanhang kallats världens största pussel. Det 

finns förv isso fog för denna benämning. År 1961 var bärgningen av 

Wasa ett fullbordat faktum, men man kunde dock då också konsta

tera att skeppet var starkt demo lerat. Galjonen saknades, akterskep

pet var nedbrutet delvis ~inda ned till i höjd med trossdäcket, övre 

däck var förstört både vad gäller balkar och däcksplank, brädgång

en var sönderbruten och av masterna återstod de knäckta resterna av 

fockmastens och stormastens undermaster. (Bild l) 
Man kunde fråga sig om ett Wasa rediviva var möjligt. En opti

mistisk anda har från begynnelsen besjälat Wasa-projektet och har 

onekligen varit den mest betydelsefulla drivfjädern i detta i sitt slag 

originella företag. Därför har hoppet om ett å terupppyggt Wasa 

aldrig släppts. Ett på klara fakta grundat vetande om de reella möj

ligheterna har dock först under de sista åren kunnat framläggas. 

Under bärgningens gång och vid de 1963 återupptagna dykning

arna på Wasas katastrofp lats kunde ända fram till dessas avslutande 

hösten 1967 upptagas bit efter bit av skeppets nedbrutna partier. 

Denna prov b r ta som därvid uppvisades på stora och små konstruk

tionsdetaljer och vidunderliga skulpturer tedde sig onekligen som 

ett väl blandat pussel. Det gällde därför att finna angreppspunkter 

i denna förvirrande mängd av krumma och raka bitar, reglar och 

balkar, stöttor, knän, plankor och bräder. 
Utgångsläget var därvid givet i den benhårda systematik som från 

begynnelsen tillämpats vid tillvaratagandet av alla de enskilda de

larna. Alla dessa har konsekvent märkts med nummerbrickor och 
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Fig 1 

Wasa bogseras in i Beckholmsdoclean maj 1961. 

katalogförts till art och läge i förhållande till skrovet. Detta kata
logsystem Q;i!lfattande ett nummerregister, ett topografiskt register 
och ett sakregister som upprättats, har under arbetets gång varit den 
fasta grunden. Det topografiska registret har självfallet spelat den 
största rollen genom att det har gjort det möjligt att lokalisera plat
sen fö r de enskilda detaljerna inom begränsade räjonger på skrovet. 
Utan denna ordning hade man bildlikt talat fått vandra varvet runt 
med varje enskild bit för att finna dess plats på skrovet. Den sva
gaste detaljen har onekligen varit sakregistret, där den hjälplösa be
nämningen "formstycke" återkommer på åtski lliga detaljer. 

Det gällde emellertid att även söka andra vägar. Att det inte har 
kunnat framvisas några samtida ritningar som gällde Wasa hade på 
ett tidigt stadium kunnat konstateras bl. a. genom kommendörkapten 
Georg Hafstt·öms noggranna arkivforskningar. Vi vet även att tidens 
skeppsbyggare a-rbetade med sina bestick och att konstruktionsrit-
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ningar i t. ex. Fredrik af Chapmansanda inte existerade. 
Ett sökande efter annat komparativt material ansågs dock ange

läget. Det var därvid naturligt at t inrikta sökandet till västeuro
peiskt område med hänsyn till a tt Wasas skapare var en holländsk 
skeppsbyggmästare, Henrik Hybertsson. Vad gäller det komparativa 
material som kunnat framdragas måste det sägas vara ganska ma
gert. Ett ofta publicerat stick av det holländsktbyggda franska ör
logsskeppet Grand Saint Louis är Wasa närstående till uppbyggna
den. Ett par oljemålningar av örlogsfartyg förvarade i Amsterdams 
riksmuseum är från 1620-talet och står Wasa till typen nära. Ett 
mycket rikare avbildningsmaterial kan framvisas då man når mitten 
av 1600-talet. De skepp som då avbildas är dock väsenskilda från 
det nyss angi vna källmaterialet från början av 1600-talet och där
med även från Wasa. Det kvardröjande renässansdrag som vidlåder 
det tidiga 1600-talets skeppsbyggeri tar sig uttryck i kraftigt över
hängande akterskepp och långa triangulära ga ljoner. Vid seklets 
mitt uppträder mera rakslutna akterskepp och kortare, mera upp
höjda galjoner. (Bild 2) 

Aven om 111an rent logiskt kunde misstänka att Wasas form borde 
ansluta till det visserligen begränsade men dock påtagliga tidiga 
1600-talsmaterial som kunde presenteras rådde dock en viss osäker
het vid bedömningen av materialets värde för restaureringen. Ge
nom att bilderna endast gav exteriörvyer, och då endast ur en viss 
speciell aspekt som konstnären velat å terge, var dessa a v bildningar 
av begränsat värde. 

Ytterligare andra vägar måste därför prövas. Under år 1963 och 
1964 gjordes ett försök att på uppmätningsmässig väg studera och 
analysera konstruktiva delar och sku lpturer. Denna metod som vi 
kallat konstruktionsanalys gick ut på att med hjälp av en mallbänk 
noggrant mäta upp bit efter bit inom ett utvalt avsnitt i anslutning 
till skeppet. Därvid redovisades på ritningarna alla hak, hophugg
ningar, spik- och bulthål, eventuella färgspår etc. Denna metod gav 
ett önskat resultat. Genom att på detta sätt tränga materialet när
mare in på livet kunde man för förs ta gången ana principerna för 
akterskeppets uppbyggnad. En noggrannare klassificering av de en
skilda de larna blev även möjlig. slutresultatet blev att ett av Wasas 
låringsgallerier kunde rekonstrueras till form och konstruktion. Vi 
vet i dag att denna rekonstruktion blev helt korrekt. 

Wasas skulpturer har i detta rekonstruktionssammanhang spelat 
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Fig 2 

Holländskt skepp 1626. 

en alldeles speciell roll. Därvid har icke deras skulpturala framsida 
varit av dominerande betydelse utan fastmera deras baksidor. Det 
kunde konstateras att skulpturerna icke i något sammanhang haft 
någon direkt bärande eller stödjande funktion . De bildar endast ett 
praktfullt utanverk på skeppet - maktens och härlighetens förgäng
liga skal. Genom sin karaktär av utanverk avspeglar varje skulpturs 
baksida med sina hak och urtag liksom en gjutform de konstruktiva 
element som de vari t fästa mot i skrovet. Den samlade s kul pturmas
sans baksidor t. ex. i anslutning till akterskeppet, kan därför sägas 
ge en direkt bild av hela dettas konstruktion. 

Efter dessa försök att med hjälp av mer eller mindre teoretiska 
metoder söka skingra dunklet kring skeppets utbyggnad, kom den 
tidpunkt hösten· 1967 då dykningarna på katastrofplatsen kunde 
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upphöra. 15.000 m3 slam hade sugits upp och gåtts igenom, området 
runt den väldiga grop Wasa lämnat på Strömmens botten var noga 
penetrerad och sökstråk hade radiärt dragits ut på olika punkter. 
Under Per Edvin Fältings kunniga ledning hade nära l O års dyk
ningar resulterat i att W asapusslet omfattade ca l 0.000 konstruktiva 
detaljer och 700 skulpturer. 

Genom samplanering av konserveringsarbetet och restaureringen 
av skeppet kunde de direkta återuppbyggnadsåtgärderna drivas pa
rallellt med konserveringen. 

De omfattande förberedande åtgärder som ovan redovisats kunde 
nu praktiskt genomföras. Med golvytan till pontonhuset som omger 
Wasa som plottingbord kunde de konstruktiva delarna sorteras och 
passningar prövas. Nästa steg blev att söka de konstruktiva delarnas 
platser i direkt anslutning till skrovet. Genom ett smidigt samarbete 
mellan museimännen och Wasas timmermanslag, kunde arbetet dri
vas på ett effektiv t sätt. 

Med karaktären av patiensläggning utmynnade det tålmodiga 
plockandet med bitarna i en långsam men säker återuppbyggnad av 
skeppet. Man kan därvid ställa frågan - hur kan man veta att de 
olika delarna hamnar på rätta platser. De direkta passningarna ge
nom olika slags hophuggningar ha r ofta varit utslagsgivande, men 
det främsta kriteriet för den rätta platsen för en konstruktionsdetalj 
har bulthålen och de otaliga spikhålen givit. Om man betraktar 
Wasas uppbyggnad framskymtar två helt olika byggnadsprinciper. 
Själva skrovet med sina kraftiga detaljer där alla bärande, stödjande 
och hophållande delar är sammanfogade med kraftiga bultförband 
och mängder av trädymlingar skiljer sig avsevärt från det genom 
ymnig användning av spik betydligt lösligare samm:1nsatta akter
skeppet. I tunt utfasade ändpartier på konstruktiva delar t. ex. tak
stolarna till låringsgallerierna kan på en yta omfattande endast en 
kvadratdecimeter finnas hål efter 5-6 spikar. Detta myckna spi
kande i klena dimensioner gör ett mycket egendomligt intryck. I 
restaureringssammanhanget har de många spikhålen kommit att 
spela en betydelsefull roll. I likhet med datacentralernas hålkort 
bildar spikhålen i varje enskild del ett bestämt mönster, som inte 
kan förekomma på något annat ställe än på den plats där den ak
tuella delen en gång varit fastspikad. Med en stålsond kontrolleras 
därför vid infästning de riktiga lägena i varje enskilt fall. I de gam
la spikhålen görs fastsättningen på nytt, denna gång med rostfria 
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Fig 3 

W asas akterskepp. Re!eonstruktion 1968 tecknad av G Olofsson. 
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skruvar. Anledningen till att skruv har använts i stället för nya 

spikar är, att man i framtiden bör kunna vidta justeringar och lös

göra olika delar utan att behöva skada dessa. 

Vart ledde nu dessa olika vägar till Wasas återuppbyggnad? I en 

takt som ingen tidigare vågat hoppas på kunde redan 1966 såväl 

akterskepp som galjon byggas upp i sina huvuddrag. Denna lovande 

början hade kunnat ges en omedelbar och snabb fortsättning, om 

inte en faktor som definitivt hämmade fortsatt arbete kommit in i 

bilden. D et visade sig nämligen att det skyddshus som omger Wasa 

var för trångt för att medge full utbyggnad av skeppet. Detta gäll

de såväl akterskeppet som galjonen. För att komma vidare måste 

därvid antingen huset byggas ut eller också skulle möjligheterna hos 
ett nytt permanent och spaciösare museum för Wasa avvaktas. Vid 

detta ståndpunktstagande kunde fastställas, att den senare lösningen 

låg i en obestämd framtid, men att en funge rand e organisation som 

omgående kunde å teruppbygga Wasa fanns och var en realitet. Ut
byggnad av pontonhuset valdes och för en betydande kostnad kun

de detta arbete avslutas vid årsskiftet 1968-1 969. 
Under den " y äntetid" som uppstod i samband med projekteringen 

av pontonhustillbyggnaden och utförandet av densamma prövades 
en annan väg för att fullkomna restaureringen. (Bild 3) 

I den utställning som inledningsvis berörts uppbyggdes en dummy 
av Wasas akterskepp måttsatt med hjälp av de iakttagelser som 

kunnat göras v id den så snöpligt avbrutna restaureringen av regal

skeppet. A v utrymmesskäl måste dock det vertika la akterskeppet 
byggas i horisontellt skick på utställningshallens golv. På denna 

fullskalemodell har i sina rätta lägen inplacerats den rika skrud av 

skulpturer som täckte akterskeppet. Det blev under arbetets gång 

icke blott möjligt att placera sk ulpturer i de lägen som tidigare varit 

klarlagda, utan en rad gåtor kunde lösas och platserna för tidigare 

oplacerade sk ulpturer återfinnas. Detta från kölen räknat 20 meter 
höga akterskepp är i sanning magnifikt. Som en ovanlig och på

kostad variant ger de dubbla gallerierna med sina kupolprydda torn 

en speciell bredd och kraft åt akterskeppet. Inför det myller a v 

skulpturer som täcker detta finns anledning att ett ögonb lick disku

tera kompositionens ikonologiska innebörd. Ove.rst krönes akterskep

pet av en apoteos över Gustav II Adolf. Omgiven av tvenne gripar 

som håller en krona över hans huvud står konungen med händerna 

vilande mot ett räckverk. På en rikt snidad balk under apoteossce-
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Fig 4 

W asas galjonsbild. 

nen står GARS (Gustavus Adolphus Rex Sveciae). Omedelbart där
under är d~t i kr.aftfull högrelief utförda Riksvapnet placerat, på 
barockmaner omg1vet av ett veckat draperi, som förs å t sidan av 
tvenne putti. 

Mellan amiralkajutans fönster framstår som en centralpunkt i 
uppbyggnaden Wasadynastiens ä ttevapen flankerat av två putti. 
Akterskeppet i övrigt är översållat med grotesker och bilder av 
heroer hämtade ur den klassiska, bibliska och götiska mytologien, 
allt ägnat att efter ett medvetet ikonografiskt schema förhärliga 
Komm~en och Riket. 

När detta skrives har efter ett par månaders arbete, i det utbygg
da pontonhuset ·W asas 11 meter långa galjon återuppförts och det 
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sköldbärande galjonslejonet intar efter 341 år å ter sin ursprungliga 
plats. (Bi ld 4) 

Efter vissa förstärkningar av akterskeppets valv finnes nu möjlig
heter att återuppbygga akterskeppet till full höjd. 

Aven om man kan räkna med att ca 95 °/o av \X/asas lossbrutna 
delar å terfunnits är det självfallet mycket av detta material som är 
skadat. Detta gäller speciellt k lenare dimensioner av furu som t. ex. 
brädgången, bröstningarna och taken till gallerierna etc. För att 
möjliggöra ett återförande av skulpturerna måste sådana konstruk
tion er ersättas med nytt virke. En ledande princip vid restaureringen 
av Wasa är emellertid att inte införa flera nytillverkade detaljer än 
vad som är oundg~ingligen nödv~indigt. Det gäller att inte nyskapa 
Wasa utan att fastmera för eftervärlden visa hur mycket som för
blev välbevarat av regalskeppet efter de mer än 300 åren på botten 
av Stockholms hamn. 

Fortfarande pågår konserveringsbesprutningen av skeppet. Denn::t 
beräknas på grundval av gjorda analyser kunna avslutas inom ett 
par år. Så snart den dag kommer då det "våta skedet" upphör kan 
sku lpturerna återplaceras och regal skeppet visas i sin forna prakt. 
Vid denna tidpunkt är även planerat att publiken skall kunna gå 
ombord på skeppet och få uppleva den kärva och karga miljön 
inombords som illa rimm ar mot den slösande rika yttre magni
fiscen sen. 

Med de möjligheter till en fullständig återuppbyggnad av Wasa 
som ovan redogjorts för som bakgrund kan det vara av intresse att 
med några ord beröra det framtida utställandet av Wasa. Wasavar
vet skapades som ett provisorium. Som velat markeras med namnet 
är anläggningen inte ett museum utan ett "varv" för konservering 
och restaurering av skeppet. Wasa är placerad på en flytande be
tongponton av begränsad livslängd. Huset som omger Wasa är att 
betrakta som en skyddande kåpa för att möjliggöra ovan beskrivna 
arbeten. Denna trånga byggnad ger åskådaren ingen rättvisande bild 
av regalskeppet. Wasa har i sitt slag blivit en världssensation. Helt 
bortsett från mera vetenskapliga aspekter kan man utan vidare 
konstatera att det stora publikintresse som ägnats \Vasa fortfarande 
står sig. Stockholm och landet i övrigt har genom Wasa fått ett 
turistobjekt, vars direkta motsvarighet inte kan uppvisas någon 
annan stans. Mer än 2,5 miljoner människor har sett Wasa och 
1ntresset synes ej mattas av. 
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Fig 5 
Regalskeppet W asa. Rekonstruktion 1968 tecknad av Nils Slödberg. 

Wasap rojektet har självfallet varit kostnadskrävande. Hitintills 
har över 20 miljoner kronor investerats. A ven i större finansiella 
sammanhang kan ett sådant belopp sägas vara betydande. Innan 
skeppet är slutgiltigt färd igställt kan man räkna med en total kost
nad av över 25 miljoner kronor. Av hittills nedlagda kostnader ha · 
emellertid ca 40 °/o kunnat å terfås genom entreintäkter, souvenirför
säljning m. m. Genom Wasavarvets karaktär av provisorium är er 
kommande permanent lösning av museifrågan ofrånkomlig. Hur ett 
sådant museum bör se ut finns ingen anledning att närmare beröra 
i detta sammanhang. Dock må sägas att en byggnad av betydandt 
volym kräves om man skall kunna avlocka skeppet en rättvisande 
bild av dess storslagna kraft och skönhet. 

Det är intressantare att i detta sammanhang ställa frågan: var 
skall detta framtida Wasamuseum ligga? För alla dem som arbeta 
med Wasa står det kla rt att Wasa in te får placeras i någon utkan 
av Stockholm, dit några få dyrkare av regalskepp möjligtvis sktdlt 
komma. Wasa måste i stället placeras i direkt anslutning ti ll huvud 
stadens övriga turistbegivenheter för att även i fortsättningen kunna 
spela en betydelsefu ll roll i de hårt pressade turistprogrammens sam
manhang. 
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Läget hos det nuvarande Wasava rvet är utan tvekan en sådan 
plats. D etta har klart kunn at utläsas under de åtta å r som varvet 
existerat. I centrum av Stockholms fr ämsta turist- och nöjescentr um 
har Wasa kunnat inlemmas i olika visningsprogram och har dess
utom blivit en representationspla ts i anslutning till olika arrange
mang i statens, stadens och industriernas regi. 

Genom att Stockholms örlogsvarv efter en mer än 300-årig verk
samhet i Stockholms hamn detta år lämnar Skeppsholmen, Kastell
holmen, Galärvarvet och Beckholmen erbjudes enastående och ald rig 
mera återkommande möjligheter att inom dessa områden bereda 
W asa plats. På grundval a v de erfarenheter som kan redovisas med 
kalla siff ror vad gäller publikfrekvens och intäkter, vågar man påstå 
att den nuvarande platsen vid Wasavarvet eller områden i dettas 
närhet erbjuder de bästa fördelarna vid byggande av ett permanent 
museum för Wasa. Tillsammans med de övriga kulturinstitutionerna 
av hög klass såsom Nordiska mu;eet och Skansen kan inom ett be
gränsat geografiskt område pr~senteras en spännande bild av vår 
nationella kulturs fram växt och liv. 

Mot den bakgrund som ovan tecknats är det inte förm ätet att 
säga att med ett Wasamu seum av permanent skapnad placerat på 
det nuvarande Wasavarvets område eller i dettas närhet skulle man 
inte behöva riskera att Wasaprojektet bli r en dålig affä r. 
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G WAllE:N Pueblo-affären 

\ 
Kapten GORAN W ALLEN redogör i denna artikel för 

händelseförlopp och förhållanden kring USS Pueblo's 
kapning i japanska sjön samt besättningens elva må

nader långa fångenskap i Nordkorea . 
Ett parallellfall till Pueblo inträffade nyligen då ett 

amerikanskt spaningsflygplan sköts ned inom samma 

område. 

~---------------------------------

Den 23 januari 1968 kapades USS Pueblo av nordkoreanska en
heter utanför hamnstaden Wonsan på den nordkoreanska ostkusten. 
Två dagar före jul frisläpptes besättningen under märkliga omstän
digheter. I syfte att klarlägga händelseförloppet m m har US Navy 
under de gångna vintermånaderna hållit förhör med bl a chef och 
besättning. Förhören avslutades i mitten av mars men något utslag 
eller uttalande har ännu icke gjorts. 

Inte sedan 1807, då USS Chesapeake bordades och togs av besätt
ningen på HMS Leopard, har ett amerikanskt örlogsfartyg upp
bringats i fredstid. Det kan bl a därför vara av visst intresse att ge 
en sammanfattning av denna affär. Redogörelsen är huvudsakligen 
baserad på amerikanska pressuppgifter. 

Införande av särskilda underrättelsefartyg i US Navy 

Den amerikanske marinchefen (Chief of Naval Operations), ami
ral Thomas H Moorer redogjorde inför ett senatsutskott den 4 mars 
i år för bakgrunden till US Navy's anskaffning av telespaningsfar
tyg d v s underrättelsefartyg för främst radio- och radarsignalspa
ning (ELINT). Han anförde härvid att USA:s nationella säkerhet 
fordrar en global underrättelsetjänst för att kunna samla in bl a mili
tära underrättelser om potentiella fiender. En av de bästa informa
tionskällorna är den signaltrafik som ständigt pågår. Exempelvis 
hade den flygfotografering, som avslöjade robotbaserna på Kuba 
1962, 1111tierats ·av fartygsburen signalspaning. USA disponerar så-
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väl fartygs- som flygplanburna signalspaningssystem, fonsatte ami
ral Moorer, men de fartygsburna systemen är i flera avseenden över
lägsna de flygplanburna. Dels är de billigare, dels har fartyg förm å
ga att under lång tid uppehålla sig inom ett och samma område. 

Amiral Moorer framhöll vidare att signalspaning, bedriven på in
ternationellt vatten eller i internationellt luftrum, är en helt legal 
form av underrättelsetjänst. Sådan bedrivs också av alla stormakter 
och även av mindre nationer.':·) Sovjetunionen har omkring 40 un
derrättelsefartyg opererande på världshaven, bl a utanför västmak
ternas baser för Polaris-ubåtar. 

Anskaffning av särskilda underrättelsefartyg diskuterades av US 
Navy med försvarsdepartementet 1965. Diskussionerna ledde till 
beslut om ombyggnad av tre små transportfartyg, samtliga byggda 
under VK 2. Det första av dessa, USS Banner, började sin verksam
het redan på hösten samma år. Ombyggnaden av de båda andra, 
USS Pueblo och USS Palm Beach, påbörjades 1966. 

USS Pueblo 
USS Pueblo (AGER 2), byggd 1944, är på 935 ton, ca 55 m lång och 

har en högsta fart av 13,5 knop. Fartyget rustade efter ombyggna
den till telespaningsfartyg i maj 1967 och kunde efter kompletteran
de arbeten och provturer i november avgå mot Japan och sin avsed
da verksamhet. 

Ombyggnaden kostade 4,5 miljoner dollar. Huvuddelen av kost
naderna torde ha hänfört sig till den avancerade teletekniska utrust
ningen för att kunna indikera, registrera, analysera och utvärdera 
främmande radio- och radarsignaler. Fartyget försågs dessutom med 
fotospaningsutrustning av utomordentligt hög klass samt med appa
ratur för hydrografiska mätningar. 

Ursprungligen avsågs fartyget vara helt obeväpnat. Detta moti
verades av amiral Moorer med att fartyget i fred enbart skulle ope
rera på internationellt vatten och att det därvid, jämlikt internatio
nell rätt, var helt oantastligt. I augusti 1967 försågs Pueblo, liksom 
andra av US Navy's obeväpnade fartyg, med lätta vapen. Utöver 
handeldvapen utrustades Pueblo med två 12,7' mm kulsprutor. En 

''·) Exempelvis har Västtyskland telespaningsfartyg i Ostersjön. 
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Bild 1 

USS Pueblo. Siffrorna anger 1) Dubbelantenn för radiosignalspaning. 2) Antenner 

för radiosignalspaning . 3) R ad om innehållande radarsignalspaningsantenn. 4) Rikt

antenn för avlyssning av radiotrafik från flygplan . 
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k raftigare beväpnin g kunde, enligt am iral Moorer, inte placeras på 

P ueblo av stabilitets- och utrymm esskäl. Fartygets beväpnin g var ej 

avsedd "for a pitched battle at sea" utan för att kunna avvisa bord

ningsförsök fr ån småbåtar och liknande. 

Under ombyggnadsperioden minskades anslage t med en miljon 

dollar. Min skningen gick ut öve r den utrustning för förs töring av 

hemliga handlingar och hemlig materiel, som ett underrättelsefartyg 

trots allt bör vara försett med . När fartyget lämnad e USA var det 

utrustat endast med två pappersdestruktörer med liten kapacitet 

samt en bränningsugn på däck. Dessutom fanns med tyngder försed

da segeldukssäckar. För att förstöra den omfattande hemliga mate

rielen var fartyget blott ut rustat med yxor, släggor etc samt knall

skott egentligen avsedda att användas mot a ttackdykare. 

Besättningen 

Fartygschef på USS Pueblo va r Commander (kk 2) Lloyd M 

Bucher, 41 å r, en sjöofficer som gåt t den långa vägen. Utöver sjö

officersexamen har Commander Bucher även tagit en akademisk 

exam en i geologi vid University of Nebraska. 

Besättningen i övrigt bestod av fem officera re, 75 underbefä l och 

meniga samt två civila oceanografer. 
Underrättelsetjänsten leddes av fartygets "operations officer", en 

25-årig löjtnant vid namn Frederick C Sebumaeher jr. signalspa

ningen, som utfördes i ett särski lt utrymme i fartyget, dit fartygs

chefen - enligt vissa uppgifter - ej utan vidare hade ti ll träde, led

des dock av en särskild "research officer", reservlöjtnant Stephen R 

Har ris. Denne, som bl a talade ryska, förde befälet över signalspa

ningspersonalen, som bestod av 30 man, bland dem två koreansk

talande. Lydnadsförhållandena för denn a personal är något dunkla. 

I fråga om inre tj änst etc löd löjtnant Harris och hans signalspana

re under fartygschefen, men i fråga om inriktning av signalspaningen 

etc troligen under US National Security Agency (NSA) v ia dess av

delning i J apan (US Pacific Electronic Center Japan). NSA är icke 

en del av US Central Intelligence Agency (CIA) utan en helt fri

stående underrä ttelseorganisa tion , huvudsakligen verkande genom 

signalspaning. Löjtnant Harris redovisade emellertid resultatet av 

signalspaningens arbete en gång per dygn till "operations officer". 
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Befälslinjer 

USS Pueblo in gick i US Pacific Fleet . Fartygschefens lydnadsför
hållanden i operativt avseende kan åskådliggöras med denna skiss : 

Joint Chiefs of Staff 

Chief of 
Naval Ope
ranans 

Commander in Chief Pacific 

Commander 
in Chief 
Pacific 
Fleet 

-1 
(CINCP ACFLEET) 

Comm ander Naval Forccs Japan 
(COMNA VFORJAPAN)rillika 
Comm ander Task Force 96 

USS Pueb lo 

Commander Bucher var således närmast unders tälld COMNAV
FORJAPAN. 

Uppdraget 

Enligt den av COMNA VFORJAPAN utfärdade företagsordern 
skulle Pueblo avgå från den amerikanska marinbasen Saseho som 
ligger på västsidan av Kyushu, den sydligsa te av de japanska cSarna, 
omkring den 10 januari för att i farvattnen utanför Nordkoreas ost-
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ku st bedriva signalspaning fram till den 27 januari. Därefter och 
fram till den 4 februari, då fartyget skulle återvända till Sasebo, 
sk ulle underrättelseverksamheten inriktas på spaning mot eventuella 
sovjetiska marina övningar i Tsushima-sundet. 

Följande särskilda instruktioner gavs till fartygschefen: 
Fartyget sk ulle iakttaga full ständig radiotystnad. 
Fartyget fick icke uppträd a närmare nordkoreanskt eller sovje
ti skt land eller öar än 13 distansminuter. (Commander Bucher 
hade hä rutöver givit order till vaktgörande officerare att farty
get icke fick und erskrida 14 distansminuter till land eller öar 
utan att far tygschefen personligen fanns på bryggan). 
Fartyget fick inte komma närmare sovjetiska örlogsfartyg än 
500 yards (ca 450 m) utom i samband med fotografering, då av

ståndet fick ned gå till 200 yards (ca 180m). 
Fartyget fick icke störa eventuella sovjetiska övningar men sku l
le söka att fö lja dem på lämpligt avstånd. 
K ulsprutorna sku lle vara undanstuvade eller täckta av kapell för 
att icke väcka eventuellt passerande fartygs intresse för under
rättelsefartyget. De fick enbart tas fram "in cases where threat 
to survival is obvious". 

För " ICHTHYIC ONE" som Pueblo's företag benämndes (under 
planläggningsskedet användes täckben ämningen "PINKROOT 
ONE") hade farvattnet utanför Nordkoreas ostkust indelats i tre 
spaningsområden, ka llade MARS, VENUS och PLUTO (se bild 2) . 

Företagets första del 
Efter avgången från Sasebo förflyttade sig Pueblo via Tsushima

sundet till område PLUTO. I avsikt att undgå upptäckt skedde för
fl yttningen 30-40 distansminuter utanför kusten. För att om möj
ligt icke röja sin riktiga identi tet eller sitt verkliga uppdrag utan ge 
sken av att vara ett civilt havsforskningsfartyg bar besättningen 
merendels icke uniform utan uppträdde i civila kläder. Fartyget 
förde ingen flagga och de båda kulsprutorna var täckta av kapell, 
vilka så småningom ä ven blev överdragna med is. 

Fartyget gick nordvart ända fram till farvattnen utanför den sov
jetiska Stilla Havs-kusten, varefter det vände söderut igen. De plat-
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Bild 2 

USS Pueblo's ungefärliga förflyttning. 
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ser på den nordkoreanska kusten, som bedömdes vara av särskilt 
intresse, var de fyra hamnarna Chongjin, Songjin, Mayang Do och 
Wonsan. Samtliga av dessa utnyttjades för basering av sjöstridskraf
ter. I Mayang Do baserades t ex ubåtar (av sovjetisk typ W). Com-
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mander Bucher avsåg att uppeh ålla sig ca två dygn utanför var och 
en av dessa baser. Fram till den 22 januari torde Pueblos förflytt
ning ha skett ungefär enligt bild 2. 

Sjötrafiken anges ha varit a v liten omfattning och några nord
koreanska eller sovjetiska örlogsfartyg siktades ej förrän den 20 
januari, då ett fartyg, som bedömdes vara en ubåtsjagare, en halv
timme efter solnedgången passerade på ca 1.000 yards avstånd. Ett 
tämligen stort antal radar- och radiosignaler anges emellertid ha 
indikerats under denna del av företaget. 

Kapningen 

Den 22 januari omkring kl 1200 passerade två gråmålade fiske
båtar på ungefär 1.000 yards avstånd. De cirklade flera varv r unt 
Pueblo. Besättningarna bar inte uniform, men båtarnas uppträdand e 
och det faktum att de var målade i typisk "marin-grå" färg gav 
Commander Bucher underlag för ett bedömande att Pueblo var upp
täckt av enheter ur den nordkoreanska flottan. Han beslöt därför 
- enligt den utfärdade företagsordern - bryta radiotystnaden och 
avge en lägesrapport till COMNA VFORJAPAN. Det tog emellertid 
14 timmar för fartygets radiomän att upprätta samband med Japan. 
Detta kunde nämligen ske först omkring kl 0400 påföljande dag. 

Vid middagstid den 23 januari siktades en ubåtsjagare av sovje
tisk typ S0-1 på ett avstånd av 7 a 8 distansminuter. Det nordko
reanska fartyget nalkades Pueblo med hög fart. Bestickkontroll med 
radar visade att Pueblo vid detta tillfälle befann sig väl utanför det 
nordkoreanska territoriet (N 39°25,2' O 127°55'). Det amerikanska 
fartyget, som låg stilla p g a pågående hydrografiska mätningar, 
hade kommit till denna position från sydost. Ubåtsjagaren började 
att cirkla runt Pueblo på avstånd mellan 500 och 1.000 yards. Från 
sitt fartyg kunde Commander Bucher observera hur den nordko
reanska besättningen gjorde "klart skepp"; bland annat bemannades 
fartygets 57 mm automatkanon. Det nordkoreanska fartygets upp
trädande ingav ej - mot bakgrund av det närgångna uppträdande 
som kommunistiska örlogsfartyg visat i andra sammanhang - an
ledning till särskild oro ombord på Pueblo. 

Med en flaggsignal efterfrågade det nordkoreanska fartyget 
Pueblo's nationalitet. När, som svar på denna signal, den ameri
kanska flaggan hissades, kunde man från Pueblo iaktta en stor upp-
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ståndelse på ubåtsjagarens brygga. Ubåtsjagaren signalerade nu 
"Lätta ankar eller jag kommer att öppna eld!", vilken signal av 
Pueblo besvarades med "J ag befinner mig på internationellt vatten". 

Ej heller nu kände Commander Bucher direkt oro för utveckling
en. Ständigt samband med Japan hade emellertid upprättats och 
Commander Bucher rapporterade att han "fått sällskap". Möjlighe
terna att, om läget skulle bli allvarligt, sänka fartyget övervägdes, 
men det ringa vattendjupet (ca 55 m) skulle göra der möjligt att 
med dykare bärga hemlig materiel etc. 

Fyra nordkoreanska motortorpedbåtar av sovjetiskt ursprung (typ 
P-4) anlände nu till området. En a v dessa styrde ned mot Pueblo 
med beväpnat bordningsmanskap stående på däck. Commander 
Bucher satte full fart och ostlig kurs samt signalerade till de nord
koreanska fartygen "Tack för Er uppvaktning. Jag lämnar områ
det". Ytterligare en S0-1 anslöt sig nu till den nordkoreanska styr
kan. Två mtb sökte genom att gå framför stäven på Pueblo hejda 
det amerikanska fartyget. Ånyo avgavs signalen "Lätta ankar elle r 
jag kommer att öppna eld!" från den första S0-1. Fartygets artille
ripjäs riktades samtidigt mot Pueblo. 

Commander Bucher ignorerade hotet och fortsatte österut med 
full fart, d v s 12·,5 knop. Kort därefter öppnade ubåtsjagaren eld. 
Pueblo träffades av ett antal 57 mm-granater i överbyggnaden. Fyra 
man, som befann sig på bryggan, bland dem fartygschefen, erhöll 
lätta skador. Commander Bucher beordrade nu att all hemlig mate
riel och alla hemliga handlingar skulle förstöras . Han fattade sam
tidigt beslut att, om ej hjälp anlände, låta nordkoreanerna ta farty
get sedan allt hemligt förstörts. Motivet härför var att han bedömde 
att varje försök till motstånd skulle sluta med att hela besättningen 
dödades. Två Mig-plan fanns även i luftrummet ovanför Pueblo. 
Deras radiotrafik avlyssnades och de koreansktalande signalspanar
na på Pueblo kunde rapportera till sin fartygschef att flygplanen 
förberedde eldöppning mot fartyget. Innan så skedde upphävde 
Pueblo framfarten, varefter den nordkoreanska ubåtsjagaren gjorde 
eld upphör. 

Från ubåtsjagaren signalerades "Följ mig! Jag har lots ombord". 
Pueblo's position var vid detta tillfälle, d v s vid uppbringandet -
enligt en avlyssnad lägesrapport från den nordkoreanska ubåtsjaga
ren - N 39°26' O 128°02' (se bild 3). Pueblo girade västvart och 
satte sakta fart i avsikt att vinna tid för förstöringsarbetet. En mtb 
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kom upp längs Pueblo och tecknade åt fartygschefen att öka farten. 
Commander Bucher beordrade i stället stopp, vilket praktiskt taget 
omedelbart resulterade i att en av ubåtsjaga rn a på nytt öppnade eld. 
En 57-mm-granat slet härunder av ena benet på en matros, som skul
le slänga en säck med handlinga r överbord. Matrosen, Duane H od
ges , av led efter ankomsten till Wonsan till följd av sina skador. Aven 
mtb deltog i eldgivning genom att med kulsp ruteeld bestryka däcket 
på Pueblo. 

Hu r mycket av Pueblo 's hemliga materiel och hemliga handlingar, 
som föll i nordko rea nernas händer, är ej kän t. Av de öppna vittnes
förhören i San Diego framgår emellertid att åtskilligt hann förs töras. 
Den t.eletekniska utru stningen slogs eller sprän gdes sönder. H emliga 
handlmgar förstördes genom "tuggning", bränning och genom att 
kastas överbord. Det senare förhindrades dock till stor del genom 
b~skjutningen från de nordkorean ska mtb:na, vilken omöjliggjorde 
v1stelse på däck. 

Vid 1700-tiden var kapningen av fartyget ett fullbordat fakwm 
och det infördes till Wonsan, i vars hamn det - så vitt är känt -
alltj ämt ligger kvar. 

A vsaknad av understöd 

Commander Bucher stod under uppbringnin gen personligen i di
rektkontakt med det marina högkvarteret i Japan. Hans enträo-na 
begäran om hj älp, i första hand i form av fl yo-understöd ku~de 
emellertid icke efterkommas. o ' 

P g a kriget i Vietnam hade nämligen huvudpa rten av de tidigare 
Sydkorea base rade amerikanska flygstridskrafterna överförts till 

Bild 3. Utdrag ur sjökort över farvattnen utanför Wonsan och Hungnam . Den 

ungefä rliga gränsen för nordkoreanskt territorium ( 12 nm) inlagd. Siffrorna anger 

följande lägen : 

1. USS Pueblo's läge vid fartyg ets tredje kränkning av nordkoreanskt territorium 

under företaget (20/1) enligt nordkoreansk uppfattning. 

2. Läge för den fjärde kränkningen (23/J ) tillika platsen för gripandet enligt 

nordkoreansk uppfattning. 

3. USS Pueblo's läge enligt amerikansk uppfattning dJ. den första S0-1 nalkades. 

4. Avlyssnad positionsuppgi f t pJ. S0 -1 läge vid ungefär samma tidpunkt. 

5. USS Pueblo's läge vid uppbringandet enligt avlyssnad rapport frJ.n S0-1 . 
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Sydvietnam. På sydkoreanska baser fanns den 23 januari en dast 12 
amerikanska stridsflygplan. Samtliga var beväpnade med vapen
system som hade kärnladdningsstridsspetsar. Sådana vapensystem är 
föga lämpade för att sättas in vid ett tillfälle som detta. D essutom 
måste beslut om insats av kärnvapen fattas av den am erikanske pre
sidenten. I Washington D C var det midnatt när P ueblo uppbrin ga
des och den högsta amerikanska ledningen måste larmas i hemm en. 
När president Johnson väcktes var Pueblo redan kapad och på väg 
in till Wonsan. En ombeväp ning av de i Sydkorea base rade fl ygpl a
nen var icke möjlig inom disponibel tidsram. 

Ej heller fanns det några sjöstridskrafter i sådana positioner att 
de skulle haft ens en teo ret isk möjlighet att kunna förhindra Pueblo's 
kapnin~. CINCPACFLEET beordrade emellertid hangarfartyget 
Enterpnse och fregatten Truxton, vilka befann sig ca 600 distans
minuter söder om Wonsan på väg till Sasebo i Japan , att sätta högs ta 
fart mot området. Fyra jagare beo rdrades även att ansluta sig till 
denna styrka. 

Å tgärder / ör att återfå far tyg och besättning 

För att markera hur y tterst allvarligt USA betraktade kapningen 
av Pueblo, ombaserades starka stridskrafter till Sydkorea samtidigt 
som ca 15.000 man reservpersonal inkallades i US A. Sålunda bade 
inom några dagar efter kapningen en amerikansk sjöstyrka om mer 
än 30 örlogsfartyg, däribland flera hangarfartyg och robotkryssare, 
dragits samman till farvattnen utanför Nordkoreas ostkust . Starka 
krav på att genom en militär aktion - en regelrätt invasion mot 
Wonsan - återta fartyget och befria besättningen, avvisades av den 
amerik anska regeringen. I stället sökte den på olika sätt att genom 
diplomatiska aktioner få i fö rsta hand besättn ingen utlämnad. H är
vid begärdes bistånd f rån såväl FN som enskilda nationer. Bl a med
verkade den svenska regeringen till att N ordkorea utlämnade nam
nen på den döde respektive de sårade besättningsmännen. 

l nordkoreansk fångenska p 

Trots alla fö rsök att förstöra de hemliga handlingarna som fanns 
ombord, föll en icke ringa mängd a v det hemliga materialet i no rd
koreanernas händer. En uppgift säger att det rö r sig om ca 600 
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pounds d v s omkring 270 kg, en annan talar om tre fyllda madrass
var. Detta kan vara en anledning till att de förhör, som besättningen 
utsa ttes för direkt efter det fartyget införts till Wonsan, mera gick 
ut på att få fartygschefen och övriga besättningsmedlemmar att dels 
erkänna att de spionerat på nordkoreanskt territorium, dels fördöm a 
USA och president John son, än att erhåll a upplysningar av unde r
rättelsevärde. Orsaken är dock troligen en annan, nämligen kommu
niststaternas strävan att komma över material som med framgång 
kan utnyttjas i propagandaverksamheten. 

För att få i första hand fartygschefen att underteckna en bekän 
nelse att han - och USA - genom att ha bedrivit spionage för
brutit sig mot Nordkorea, visade nordkoreanerna samma omänsk
liga hänsynslöshet, som de visade gentemot tagna krigsfångar unde1 
Koreakr iget. Commander Bucher's och de övriga besättningsmännem 
v ittnesm ål ger övertygande bevis på en hart när ofattbar grymhet. 

Förhören och misshandeln av de 82 tillfånga tagna Pueblo-männen 
leddes av en till namnet okänd nordkoreansk överste, av amerikaner
na kallad "Super C" . Denne beordrade de olika fo rmer av systema
tisk misshandel och tortyr, som de olika besättningsmännen utsatte 
för. Själv lade han dock aldrig personligen hand på någon. Som 
exempel på nordkoreansk förhörsteknik kan behandlingen av Com 
mander Bucher tj äna. 

För att tvinga denne att underteckna en falsk bekännelse, utnytt
jade "Super C" till att börja med s k rysk roulett. Knäböjande p 2 
golvet och med en pistol i nacken fick Commander Bucher två minu· 
ter på sig att besluta sig för om han skulle underteckna eller dö 
Bucher vägrade varpå "S uper C" gav order om avrättning. Men 
pistolen klickade. När Bucher vid nästa mantelrörelse inte hörde 
någon patron falla till go lvet, förstod han att avsikten enbart vari t 
att hota. Nordkoreanerna fortsatte nu tortyren med sparkar och 
slag, något som icke upphörde förrän Bucher förlorade medvetan
det. När han å terfick detta, släpades han till en källare för att "f8 
se den behandling som ges spioner". Fastbunden vid väggen hängdt 
tre ihjältorterade sy dkoreaner. En hade ena armen sönderbruten sz 
att benpiporna stack ut, ett öga utslitet o s v. Bucher vägrade alltfort 
att göra några som helst medgivanden. "Super C" förklarade då att 
om inte den föres lagna bekännelsen undertecknades, skulle besätt
ningen arkebuseras en efter en i Buchers åsyn och med den till lev
nadsåldern yngste som förs te man. Den av nordkoreanerna dittill 

276 

Bild 4 

Av nordkoreanerna taget och för propagandaändamål distributerat foto av några 
besättningsmän. Medelst fingerspråk söker de fyra sittande männen ge en " signal" 
- ordet "help". Bilden troligen ej tidigare publicerad i svensk press . 

visade besinningslösa grymheten övertygade Bucher att detta hot 
skulle verkställas om han icke skrev under. För att rädda besätt
ningens liv beslöt han sig för att underteckna den falska bekännelsen. 

Angelägenheten från nordkoreansk sida att så snabbt som möjligt 
efter uppbringandet för världen kunna visa upp bevis på att Pueb~o 
kränkt nordkoreanskt territorium och fö lj aktligen bedrivit olovhg 
underrättelseverksamhet, gjorde att de första "bekännelserna" upp
visade en del från kommunistisk synpunkt ofördelaktiga felaktighe
ter. Den för sta bekännelsen offentliggjordes redan den 26 januari. 
I samband härmed "förevisades" bl a fartygschefen vid en "press
konferens" i Nordkoreas huv udstad Pyongyang. 
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Stödjande sig på amerikanska "bekännelser" hävdade Nordkorea 
att Pueblo vid flera ti llfällen kränkt nordkoreanskt territorium 
samt att fartyget, då det greps, befann sig på läge N 39° 17,4' O 127° 
46,9', d v s 7,6 distansminuter från ön Ung Do. 

Under hela den elva månader långa fångenskapen har besättning
en tvingats avge olika former av "bekännelser" och uppmaningar till 
kongressledamöter och andra framträdande amerikanska personlig
heter att dessa skall söka påverka den amerikanska presidenten, at t 
tillmötesgå N ordkoreas krav på ett offentligt amerikanskt dels er
kännande om att spionage förekommit och dels en ursäkt. 

Commander Bucher hölls under fångenskapen isolerad från besätt
ningen i övrigt. Men genom att en amerikansk matros avdelats fö r 
att städa hans cell, hade han möj lighet att kommunicera med de öv
riga. Commander Bucher kunde på så sätt stärka besättningens mo
ral och även leda motståndsverksamheten i fångenskapen. Bland 
annat beordrade han att besättningen i de brev, bekännelser etc som 
sändes från fång lägret skulle söka ge "signaler", som för de hemma
varande indikerade att de avgivna bekännelserna var falska. Ett stort 
antal sådana signaler insmugglades också i olika uttalanden mm. 
T ex lyckades navigeringsofficeren vid ett tillfälle ge sådana posi
tionsuppgifter, att Pueblo måste ha förflyttat sig med flera hundra 
knop. I en annan bekännelse hade besättningen fogat in en för alla 
amerikanska sjömän välkänd fras, nämligen Uniform Code of Mili
tary Justice's definition på våldtäkt. I ett tredje fall tecknar ett an
tal besättningsmän på ett för propagandaändamål taget gruppfoto 
ett meddelande med utnyttjande av fingerspråket. När nordkorea
nerna via västerländsk press fått vetskap om detta meddelande, be
straffades besättningen med misshandel. 

N ordkoreanskt försök .att värva spioner bland besättningen 

En i sänder togs vissa besättningsmän, som av nordkoreanerna be
dömdes vara på verk bara, med på en "utflykt" utanför fånglägret 
i utkanten av huvudstaden Pyongyang. Härunder fick fången vara 
med på en bjudning i "Gypsy Tea Room" . De två civila nordkorea
ner, som fungerade som värdar, bjöd på utsökt mat och dryck (öl 
och risbrännvin) . Anledningen till denna vänlighet framstod så små
ningom. Man ville försiktigt undersöka om inte vederbörande, sedan 
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han återvänt till USA, skulle kunna fungera som spion åt Nord
korea! En man vid namn Kim, skulle i så fall ta kontakt efter hem
komsten och ge vidare instruktioner. 

Frigivandet 

Att ett av Nordkoreas huvudsyftemål med kapningen av Pueblo, 
var att erhålla propagandamaterial, framgick tydligt vid de för
handlingar, som fördes i Panmunjam och som slutligen ledde till att 
besättningen frigavs. Detta skedde mot att USA officiellt och skrift
ligt erkände "det fulla ansvaret och uppriktigt bad om ursäkt för 
de grava former av spioneri, som Pueblo bedrivit gentemot Nord
korea". Den amerikanske chefsförhandlaren i Panmunjom, general
major Gilbert H Woodward, förklarade innan han undertecknade 
detta märkliga dokument, att a~lt vad som stod där var osant, lik
som allt vad de olika besättningsmännen sagt i sina "bekännelser". 
USA accepterade att skriva undet erkännandet enbart för att få be
sättningen frigiven. Att generalmajor Woodward skulle göra detta 
uttalande hade tidigare överenskommits med nordkoreanerna. Att 
handlingen i västvärlden betraktades som utan värde hade ingen be
tydelse för nordkoreanerna, som var utomordentligt angelägna om 
att i sin ägo få ett skriftligt "bevis" på USA:s "aggression" mot ett 
kommunistiskt land. Kort efter undertecknandet spreds genom kom
munistiska press- och informationsbyråer det amerikanska erkännan
det ut över den kommunistiska världen. 

Naval Court of lnquiry 

Jämlikt US Navy's bestämmelser skall vid varje fartygsförlust 
hållas en Naval Court of Inquiry. Denna, som endast har militära 
ledamöter, är icke någon domstol i vanlig bemärkelse. Den bör sna
rare betecknas som en utredning eller kommission, som skall söka 
klarlägga händelseförloppet samt, mot bakgrund härav, söka utröna 
om det finns skäl att göra någon juridiskt ansvarig fö r det inträffa
de. I så fall ställs vederböraride inför krigsrätt (Court Martial). 

I fallet Pueblo består kommissionen av fem amiraler under ord
förandeskap av viceamiral Harold G Bowen jr. De två väsentligaste 
frågor, som kommissionen skall söka klarlägga är dels om Comman
der Bucher förbrutit sig mot moment 0770 i US Navy's tjänsteregle-
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mente':·) genom att låta nordkoreanerna ta Pueblo, dels om han och 
besättningen i övrigt ej följt "Code of Coduct". Denna beteendekod 
innehåller anvisningar för en amerikansk krigsmans uppträdande bl a 
i krigsfångenskap. Koden kom till som en följd av Koreakriget. 

Kommissionens förhandlingar som ägt rum i San Diego avslutades 
i mars. Då hade 3.392 sidor med vittnesmål avgivits. Något utslag 
eller uttalande har i skrivande stund icke avgivits av kommissionen, 
men torde kunna väntas inom den närmaste framtiden. 

Följder 
Kapningen av Pueblo har - inte bara i USA utan även i andra 

delar av världen - orsakat en debatt om de underrättelser, som 
erhålls via underrättelsefartyg av Pueblo's karaktär, är värda ris
kerna. Härmed avser man inte bara riskerna för fartyg och besätt
ning utan fastmer riskerna för politisk bad-will. På samma sätt som 
efter affären med det över Sovjetunionen nedskjutna U-2-planet, 
blev det ett uppehåll i underrättelseverksamheten efter kapningen. 
I dag seglar emellertid åter amerikanska underrättelsefartyg - lik
som t ex sovjetiska- på haven. 

Men US Navy har dragit konsekvenserna av Pueblo-affären. 
Samtliga underrättelsefartyg har nu försetts med kraftigare beväp
ning, bättre sambandsresurser, apparatur för automatisk förstöring 
av hemlig materiel- man har t o m lyckats få fram ett slags papper, 
som har egenskapen att på någon minut helt upplösas i havsvatten. 
Vidare har man ständigt möjlighet att, om så erfordras, få under
stöd från flyg- eller sjöstridskrafter. 

'') "The commanding officer shall not permit his command to be searched by any 
person representing a fo reign state nor permit any of the personnel under his 
command to be. removed from the command by such a person, so Long as he 
has the power to resist". 
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Litteratur m. m. 

TRE MARINKALENDRAR 

Jane's Fighting Ships har under Raymond V. B. Blackmans egid utkommit med 

sin årgå ng 1968-69, den 71:a. Han har lancerat en ny indeln in g av farrygss lagen, 

varom mera nedan. Pub likationen upptar som vanli gt ett stort antal fartyg (c:a 

14.000) med 2.300 foton och skisser, va rav 1.000 nya och pl acerar därm ed J ane's 

i särklass och störst bland marinkalendrar. Av de 560 sidorna upptas 38 med upp

gifter om mar in a flygplan och helikoptrar samt robotar (78 bi ld er). 

För USA :s flotta antydes behovet av en ant i-robotkryssa re på 20.000 a 30.000 

ton med 40 a 60 robotar avsedd a att stappa fi entliga ballistis ka robotar. Efter 

tio å rs uppehå ll har USA åte rupptagit byggandet av atOmdrivna jätte-hanga rfar

tyg, varav tre skall byggas, det första färdi gt 1972. Av de 41 atOmubåtarna med 

ballisti ska robotar, som alla är fär diga, skall 31 moderniseras och förses med fö r

bättrade robotar (Poseidon i st f Polaris). Genom atomubåtea Scorpions under

gång kommer an talet anti ubåtsubåta r av denna typ att begränsas till 60, va rför 

ett antal under kriget byggda konventionella ubåtar måste bibehållas trots fö r hög 

ålder. Två nya typer skall emellertid projekte ras (Narwhal med atom - turbin -

drift och en and ra eventuell t med atom - elektrisk drift). En nyhet är att för 

USA all a rustade fartyg markerats. 

Sovjets nyhet för året är helikopter-hangarfartyget Mosk va, illustrerad med en 

grov skiss. Möjli gheten att i fram riden basera vertikalstanande flygplan i detta 

fartyg uppmärksammas och kon trasterar mot de brittiska planerna att snarr ut

rangera sina hangarfartyg utan att ersätta dem med nya. I övrigt fortsätter byg

gandet av de stora jagarna av Kresta-klass och de små frega tterna av Mirka-klass. 

I Jane's uppskattas antalet sovjetiska ubåtar till 370, va rav 55 atOmdri vna . Det 

beräknas att 30 ubåtar är under byggnad, va ribland några liknande de ameri

kanska atOmubåtarna med vardera 16 balli sti ska robotar. 

Det är tydligt att Storbritanniens flott a stadigt är på väg nedåt. Inte nog med 

att hangarfartygen om ett par år - allt för tidigt enligt Jane's - kommer att 

utgå ur flott an utan även inom övriga fart ygss lag minskas antalet, emedan ersätt

nin gsbyggnaden av ekonomiska skäl äger rum i en takt, som icke uppväger ut

rangeringen av föråldrade fartyg. En n y jagar-typ har påbörjats, men kommer 

att omfatta endast ett fartyg - Brista l - varefter man avser övergå till en 

mindre typ. Antalet atOmubåtar med ballistiska robotar har bes tämts till fyra, 

vilket uppn ås sommaren 1969 men byggandet av atOmubåtar för ubåtsbekämp

nin g fortsätter. 
Frankrike får t ill 1976 fem atOmubåtar med ballisriska robo tar och kommer då 

att i denna fartygsklass överflygla Starbritannien. 

Några av de smärre marinernas ubåtsjakt fartyg har särskilt uppm ärksammats 

genom star slagkraft i förhållande till ett begränsat deplacement. Särskilt må 

nämnas: 
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Finland korvetten Turunmaa 600 ron 30 knop 

Ghana Kromantse o Keta } Lib yen To bruk 
440 20-1 8 

fregatt ,, y 1.500 37112 

Malays ia Hang Jebat 1.600 27 

Nigeria Nigeria 1.724 26 

Som en kuriositet och som en kontrast till alla moderna fartyg figurerar för 

första gången hos Jane's ett fora av den amerikanska fregatten Constirurion, sjö

satt 1797, och sannolikt det äldsta fartyg som flyter på vattnet. 

Almanacco Navale är relativt ny och har utkomm it med sin 4:e årgång (utkom

mer endast vartannat å r). För varje år har denna italienska marinkalender för

bättrats. I densamma finns på fyra språk förord, inledning, förklarin gar och för 

kortningar. En lös kartong på fem språk förklarar fartygsk lasse rna och tabell

huv udenas text. En tablå med 149 nationers flaggor i färg är ett lärorikt inslag. 

Före de olika marinernas fartygstabeller finns silhuette r över alla nationers större 

fartyg samt identifierin gsnummer för samtliga mariners fartyg. Avs ikten är att 

i kommande upplagor utöka anta let silhuetter. 

För I taliens flotta finn s vackra foran, bl a av den nästan färdigställda robot

kryssaren Vittario Venero. Aven bör uppmärksammas den första bilden av rna

torkanonbåten Saetta, som nyligen bestyckats med den nya sjöroboren Nettuno, 

med en skottvidd av 10 km och en has tighet av 1.9 Mach . 

Antalet sovjetiska ·ubåtar uppges till c:a 50 aromubåtar och konventionella till 

330 eller sammanlagt 380. 

Den 2:a årgången av Weyers "War Ships of the World" årgång 1969, är en 

fortsättning på den välkända " Flottentaschenbuch", som utkom första gången år 

1900. För an dra gången står Gerhard Albrecht för denna årgång jämte den tidi

gare utgivaren under många år Alexander Bredt, nu "Editor emeritus". Tyvärr 

har dimensioner och kalibrar omvandlats till fot och tum. 

Enligt denna kalender planeras i USA två nya typer av atomubåtar för ubåts

jakt, den ena med tonvikt på tyst fan, den andra på hög fan i undervattens läge. 

i båda fallen problem, som är svå ra att lösa. 

Sovjets flotror illustreras med ett antal goda foton av bl a det nya helikopter

hangarfartyget Moskva, de srora jagarna av Kresta-, Kasjin- och Kynda-klasserna 

samt de mindre fregatterna av Mirka- och Petja-klasserna. Aven minsveparna av 

Jurka -och Sasja-k lasserna må nämnas. Antalet atomubåtar uppges till 53 och 

antalet konventionella ubåtar till 312 eller sammanlagt 365 sovjetiska ubåtar. 

För Storbritannien är att anmärka, att byggandet av atomubåtar för ubåtsjakt 

fonsätter planenligt, medan för övriga fartygsklasser nybyggnadsverksamheten 

släpar efter. 

Tabeller med data och skisser över marin a flygplan och helikoptrar samt robo

tar är ett värdefu)lt komplement vid bedömandet av fartygs slagkraft. Årgången 

visar 1224 skisser och 271 foton. Tonvikren är lagd på skisserna , som är utförd a 
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med många detaljer och stor noggrannhet, ett arv från den tidigare tyska marin

kalend ern. Som allrid utmärker sig Weyer's för överskå dlighet, trots mängden av 

uppgifter och det begränsade formatet. 

Fartygsslagen har i marinkalendrar oftast placerats i en ordning, som skulle 

motsvara deras vikt i sjökriget. Den klassiska indelnin gen under segelepoken i 

linjeskepp, fregatter och korvetter med kanoner på 3, 2 resp 1 däck, ersattes un

der pansarets epok av slagskepp (pansarskepp), slagkryssa re (pansarkryssare), lä tta 

kryssare, vaniii se nare kom jagare och ubåtar, en indelning som höll sig fram till 

avrustnin gskonferensernas skede (1922-30) . Genom dessa konferenser definiera

des och maximerades tonnage och kaliber för hangarfartyg, slagskepp (pansar

skepp) , tunga och lätta kryssare, jagare och ubåtar. Efter andra världskrige t har 

rått en allt osä krare indelning. I Jane's har man försökt sig på en alldeles ny in

delnin g, nämligen (de amer ikanska beteckninga rna på fartygss laget anges inom 

parentes): 

l. Fartyg för strategisk kri gförin g : Atomubåtar med ballistiska robotar (SSBN) . 

2. Stabs- och radar(relä)fartyg : Stabsfartyg (CC) , radar(relä)fanyg (AGMR). 

3. Hangarfartyg: Attack-d :o (CVA), Understöds-d:o (CVS). 

4. Eskortfartyg: Robotkryssare (CG, CLG) , större fregatter (DLG), jagare (DD), 

mindre fregatter (DE). 

5. Ubåtar (utom under mom 1 ovan nämnda): Atomubåtar (SSN), övriga ubåtar 

(SS) . 

6. Eldunderstödsfartyg: Slagskepp (BB), tunga och lätta kryssare (utom robot

kryssa re) (CA, CL), landsättningsfartyg för eldunderstöd (IFS, LSMR). 

7. Fartyg för amfibiekrigföring : Stabsfarryg (AGC), landstigningsfartyg med 

helikoptrar (LPH), dockor för landstigningsfarkoster (LPD, LSD) , attack

transpor tfartyg (AKA, APA, APD), landstigningsfartyg för stridsvagn ar 

(LST) , landstigningsfarkoster för stridsvagnar (LCT). 

8. "Patrullbåta r" m fl : Motorkanonbåtar (PG), d:o bärplanbåta r (PGH), motor

torpedbåtar (PTF, PCF, PBR) , svävare (AACV) , korvetter och små ubåts

jagare (PCE), flodpatrullbåtar (ATF). 

9. Fartyg fpr minkri gföring: Minfartyg (MMF, DM, MCS) , min svepare (MSO, 

MSC, MSF, MSI) , hamnminsvepare (MSB, MSL). 

10. Sjögående förrådsfartyg. 

11. Underhållsfartyg. 

12. Experiment fartyg m m : Experimen tfartyg (AG), försöksfartyg (AGER, 

AGM), sjösättningsfartyg (AGOR, AGS) . 

13. Farkoster för dykning på srora djup. 

Den nya indelnin gen är förvi ll ande, eftersom ubåtar å terfinns på flera ställen 

samt slagskepp och kryssare degrad erats till de för landstigning avsedda eld under

srödsfarrygen. Placeringen av ubåtsjagare är inte fullt klar. 

I Almanacco Navale har den tidigare vanliga indelningen följts med ordningen 

hangarfartyg, slagskepp, kryssare (robot-, tunga, lätta), jagare, fregatter, ubåtar. 
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En nyhet är emellertid att trängfartygen uppdelats så att " Support Ships, Lo
gistic" , d v s förråds-, depå-, verkstads-, tank- o s v fartyg brutits ut. Kvar bland 
"Auxiliary Vessels" är bl a transportfartyg, sjömätningsfartyg, radarfartyg, lasa
rettsfartyg, nätläggare m fl. 

A ven i \X! eye r följer man den äldre ordningen för fartygsklasserna : hangarfar
tyg, slagskepp, kryssare (robot-, tunga, lätta) med jagare och fregatter före ubå
tarna. 

Att slagskeppen inte län gre är " stridens drottning" utan ersatts av han garfarty
gen i denn a egenskap är klart, å tminston e vad det gäller de stora han garfartygen. 
Men borde inte ubåten kornrna närmast efter? 

A. K . 

50 JAGARE Till VARJE PRIS 

I sjökrigshistoriska skildringar av VK 2 redogöres i samband med ubåtskriget i 
Atlanten för hurusom britterna inför en ökad tysk ubåtsinsats och egen knapph et 
på eskortfartyg v idtog den som desperat betecknade åtgärden att lämna ett antal 
västindiska baser till Förenta Staterna i utbyte mot 50 från första världskri"et 
kvarvarande jagare, som sedan dess legat avrustade och vars kvalitet var såd

0

an 
att 1-r:an måste skrota ett par av dem för att få reservdelar till de övrigas hjälp 
li ga Jståndsättande. En utmärkt illustration hur dyrt det är att i fredstid non
chalera flottan och i en nödsituation tvingas betala överpris för utskottsvara. 

Det är då inte utan en viss förvåning man i Charles de Gaulles krigsminn en 
i en ordagrann uppteckning av en konferens med Winston Churchill hör den se
nare säga: "Storbritannien har lämnat Förenta Staterna extraordinära medgivan
den bland Ant illerna i utbyte mot 50 gamla uttjänta jagare. Fartygen saknade 
Intresse för oss. Andamå let med transaktionen var att binda Förenta Staterna till 

h~nd e:,seutvecklingen. Vi har så lunda gjort stora eftergifter för det gemensamma 
basta. 

Inför detta ställ er man sig Pilatii fråga. Det torde vara ovedersägli"t att C hur
chill har y ttrat dessa ord vid sammankomsten med dc Gaulle, de "å terfinnas i 
dokument i franska nationalarkivet och vid tillfället var Anthony Eden och 
Georges Bidault närvarande. 

Men har Churchill här inför de Gaulle förvrängt sanningen för att ge intryck 
av att den då aktuella situation en (samtalet ägde rum i november 1944) krävde 
uppoffringar av både ekonomisk art och av prestige, ville han antyda att Stor
britannien lämnat sina västindiska öar inte för ett tillfälligt taktiskt mål utan för 
resultat med framtida politisk räckvidd. 

När överl å telsen skedde (1940) kunde självfallet inte sådana politiska skäl 
åberopas, ur propagandasynpunkt var jagarköpet det väsentliga och priset ett be
vis p å hur dyrt britterna var beredda att betala för att kunna fortsätta kampen. 
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Utan tillgång till Churchills memoirer vet jag inte hur han där framställt dessa 
förhålland en. Att Storbritannien var i ett skriande behov av eskortfartyg är säkert 
(tänk på kapningen av de svenska Italien-jagarna) men lika säkert är att Chur
chill till varje pris ville ha med Förenta Staterna i kriget - och ett amerikanskt 
utnyttjande av Storbritanniens prekära läge för att imperialistiskt utsträcka sin 
maktsfär i Västindien kunde måhända verka komprometterande. Ett dylikt 
machiavelliskt spel torde inte ha varit oförenligt med Churchills karaktär. 

Hur som helst ställer det ovan citerade uttalandet inför de franska sta tsmännen 

affären i en ny belysning. 
N Olow 
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Nya Bords Eve 
Bredvilligt kylskåpskallt 
-på det sprö:laste kex, det mjukaste bröd. 
Vegetabiliskt, med ca 25 % linalsyra - nyttigt! 
Halten av livsviktiga A- och D-vitaminer':· 
är oföränderligt hög även på vintern , då vi bäst 
behöver dem . Att något så nyttigt kan vara så gott! 

::- A-vituminer 3000 JE per JOO g (dagsbehovet 3000) 
D-vitaminer 300 JE per JOO g (dagsbehov /barn 400) 

400 gram 

1\Iärkrt för köptrygghet i Konsum och Domus 






