'Kupp' inatt

mot Slottet
Vaktpost
avväpnades
Högvakten vid Slottet förstärktes i natt
efter det alt en yngling i 17-års åldern avväpnat post nr 7 vid
Slottshaeken.
Ett stort polispådrag har intensivt ja;.
gat kuppmannen som
springande försvann
med postens kpistmagasin med 36 skarpa
9 mm:s skott.

Hemliga handlingar "av synner-,
Först kl 16.15 när en expeditionslig betydelse för rikets säkerhet"
vakt skulle tömma papperskorgarna
låg i ett obevakat öppet kassavalv i generaldirektörens rum upptäckte
på Försvarets radioanstalt. Ställ- sekreteraren att dörren till kassaföreträdande chefen för anstalten, valvet stod öppen.
C. M. von Dobeln, har till JK
Generaldirektör Linden förklarar i
anmält att anstaltens chef, gene- en till JK-anmälan fogad skrivelse
raldirektör K.-G. Linden inte iakt- att han inte visste att dörren var
tagit
krigsmaktens
sekretessbe- öppen när han lämnade tjänsterumstämmelser om att hemlig handling met. Regeln har varit att sekreteraskall förvaras så att obehörig inte ren skall kontrollera rummet när
kan ta del av den.
chefen lämnat det. Någon uttrycklig
Det rör sig om en händelse i april order härom har dock inte getts..
i år. Dörren till förvaringsvalvet i Hr Linden uppger att han kontrolgeneraldirektörens tjänsterum
hade lerat innehållet i valvet. Ingenting
stått öppen i mer än fyra timmar saknas. Sannolikheten för att någon
sedan generaldirektören
gått vid varit inne i rummet under de tider
12-tiden.
då sekreteraren vari t borta är enligt
Hans sekreterare gick strax där-\ generaldirektören inte stor.
efter till lunch och kom tillbaka
STOCKHOLM (TT)
12.35. Hon uträttade ett tjänsteären'de.
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Ännu l morse var han
fortfarande på fri fot.

Officeren
fick höta
för slarv

Strax efter kl 11 l går
kväll kom ynglingen lugnt
gående mot den ensamme
vaktposten vid Södra valvet, Slottsbacken. Vakten
ropade halt, men när ynglingen fortsatte mot pastell
ansåg denne sig föranlåten
att tillkalla
hjälp. Han
vred kroppen för att komma åt larmknappen
till
den tre-mansstyrka
som
fanns i vaktlokalen-

Den F l-officer, som på onsdagel! stod åtalad för tjänstefel VId rådhusrätten
i Västerås
dömdes till disciplinbot. Femto~
disciplinböter
innebär
att han
sammanlagt
får betala 357 kronor för att harr vid några tillfällen åsidosatt
gällande sekretessbestämmelser
när han arbetad~. med hemliga handlingar.
Ratten fann att förmildrande
omständigheter
förelåg. Det hela hade berott på misstag. Officeren hade förväxlat de regler,
som gällde för ollka typer av
handlingar.

Laddat magasin
Under denna manöver
tvingades han släppa ynglingen med blickan. Blixtsnabbt
utnyttjades
det.
17 -åringen slet loss magasinet ur kpisten _och flydde
springande
mot Skeppsbron.
Stort
larm
gick i de
kringliggande polisdistrikten och samtliga radiobilar
i Stockholm. Vaktchefen
kommendemde omedelbart
ut en dubbelpostering på
post nr 7. Vid midnatt
skedde definitiv vaktavlösning.
Efter vaktpostens signalement söker polisen en
17 -åring ca 165 cm lång
och blond. Han var klädd
i brun,
midjelång jacka
och sandfärgade
byxor.
Kpistmagasinet innehöll 36
skarpa 9 mm:s skott.
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Och det hade som Länstidningen tidigare
berättat,
lett till
att han vid ett tillfälle framställt för många kopior aven
hemlig skiss, handlingen
hade
inte försetts
med föreskriven
hemligbeteckning,
den blev inte
numrerad och registrerad
på föreskrivet
sätt, inte heller kvitterade på rätt sätt av övriga
befattningshavare,
som fick del
av den inom flottiljen.
Vid ett annat tillfälle råkade
officeren lämna kvar en hemligstämplad
handling
på sitt
skrivbord
när
han
lämnade
tjänsterummet
för kvällen.
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j rnaskmskötaren
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lät konen sta kvar

ten till säked1etsiilan i datacentralen, I
efter ringdeIian upp sä_l
il kerhetschefen, malör ..sten. Svensson, II
i den som nu, polisanmält affären' med
de försvunna korten. och bad om in, struktioner. Major Svensson svarade
,att några instruktioner
ännu inte
. fanns,menhiJllp
åattutarbetas.
Föreskriftilrna .korn också - men
först p(l.'uag€ll'elter
det de 24000
hålkorten:fiirsv,urillit.
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av svenska armens hela ammuni, .' 'tiol1sförr.ad, upptagen på 24 (lOOhålkort, föra.'
sVann i vål'~ under. -. 8Qm det. tycktes - egetl"
domIiga.. o~tältdigh~ter
irån :för~varets civilför.
.
'valtnin.gs d~central i Stockholm.l:.fler en vecka
hittades sam'liga de 24 000 korten i en datamaskinsfirma, vilke~'s chaufför. fått med sig dem av misstag
Utomstående inne utan vakt
från civilförvaltningen.
'. '\}nderutredningen' har framkom-
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att dvilföwaltnmgens
dataeenh-al ibl~nd', även. används av rutomIstående.. Man hal' bl il en sorts byte
med,Sven:;ka .handelshanken så aU

lUtn"ämnd 'lIon" sa~" k" er'hetsni ia'n" .
j
i men fick ,ej Instruktioner
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får <Invända maski-

':NågOtC1,ieV(lkii~ghar aldrl$'tldi- I
Affåren bar IlU lett till att spionBara att hämta
gate ':t:ö;reI'(!lluultnär dessa uiomstå·
åklagaren,
stadsfiskal
Werner ~ När så en chaufför från datarna- ende atbetat i centralen, Och de
Ry~lnger,
för tjänstefel åtalat skinfirman kom till civiiförvaltningen
hemliga hålkorten har ofta förvatre personer, en byrådirektör,
en för att hämta åtta s, k.' kopplingsrats ,där ,helt, "'pcl. Nu Mr man
boxar som datamaskinffrll'.an k-Öl1t ändrat på;-detta så '.att vakt ständigt
assistent .och ett maskinbiträde,
av civilförvaltningen
~ ,han ~ stället
fipns med.
.
samtliga l civilförvaltningen.
~ed sig de åtta 1Moma, med" de
Inte heller maskinskötaren
får nu24000 hålkorten.
,
" ".
mera vara ensam nar han handskas
Alla utom. byrådirektören erJus!: den aktuella d~gen' lJi!:demamed korten. Och korteps' fön'aring~
känner vad, åklagaren ,lägger. dem S~inb.,it
..rä...
det L.tag
... il s..
e.me~.
te..r.~ J1ffi;:
.•..._.....:..ren plats har flyttats - liå att det nu
till last, Assistenten .är utom för gick m till-den nu åtaladfl'~~i1ten
,in;te är förenat med"~' stora besvär
tjänstefel åtalad för "v{\rdslösbet ochförklarade sittärende,':
:'.. ,attlåsain
dem överniittenla.
Hän."
med hemlig uppgift".
j - Boxarna står på envazn ute delseit,.!)ar vidareförtllied.lig att
korridoren, .'sade assistenten; det :.är nya låsInmonteratsövefallt.
På korlen finn~ med Inte bara bara att hämta dem.
. .".
Den,åtal~.de bYl'f>direkWrim5äger
Uppgifter om armens lIitUIIunltlons- , Bearbetningen av hålkorteriskullesig
ha fagitfor givet att korten alltid
mängd; Där 1ums också . angivet oe
f
'låstes in;. 'det tillhör arbetsrutinen.
mmuniti
••••
s
so..•erna
oeh
de
lust
vara
färdig
Öl'
den
aktuella
olika
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Det val,' f:ö assistentens sak. att se
olika forrad dar de fOl'varlls. Fil! mana en. nar e orsvan~., :r:.. et till detta anser hah"
.'
att en utomstående skulte ha någon hade tagit tio dagar. Maskinbitrådet
,.
';
."
,. .'.
nvtta av korten'fordras-ett han nar skulle köra tillbaka kortlådorna till
Sta~flsk~l Ryhnif!ger,har. ;s~ut.
tiilgång till 'en lista där koden för' sina skåp, Men när han skulle lämna :llgen liven ~talat bM~masklnsk?ta.
de olika fÖl'1'ådsplatserna förklaras. Ifrån sig listorna som datamaskinen
ren _och aS,~lst:,nten for att de Inte
.
.
..
skrivit ut upptäckte han att de var i varje dag forstorde de karbonpapper
""l?~t..hari*te,
sä{Ii;~,tI~tl-iltatspo:- felaktiga. Han beredde sig att åter I som användes när datamaskinen
lisens, föiu,!ldets~kilm«~pwto~i!l~.
köra korten genom maskinen, men skrev ut de 'hemliga aJ!,lmun,itionsvarit n4gon,;S.tö:rt~:kOk~~tl~~'~n~:;; tog först ut en semesterdag. Under . listorna.
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. rätt sätt echIå fram 'k!lf~~tlluppliden lät han kortlådorna stå kvar j
gifteromamiens
.amnull,li.tions';' korridoren utanför .datacentra\en,
mängd. När korten matas in i en .• - Jag hade aldrig blivit Instrue- ,
datamaskin,
skriver denna ut en i rad om hur jag skall förfara med i
förteckning över den ammunition 'hemliga handlingar. säger han. Och J,
som förvaras på de olika platserna.
: jag hade inte fått Iäsanågra
Sekre-j'
i
Händelsen möjliggjordes
genom I t~ssföl'eskrifter .. Men jag va: med'att det åtalad.e. ma.Skinbitl'äd.,e.t;':'"han.'),veten .om:att ~.orten var. hemliga och
tiänst,gjorde rom datamaskinoperatoa om mm sltyldlgltet att låsa in dem.
-. efter bearbetning av korten inte
i ställde tillbaka kortlådorna ! .det lås:ta skåp i. armetygförvaltningen
där
! de
skulle vara placerade •. Detvar
! för besvärligt,
.tyckte han.: I stället
i lät mannen dem sta kvar över nat','tema i civilförv~ltnirtgens" datamaskincentral eller i korridoren utan-
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Spioneriet
i Sverige
intensivt
fiort-l"arande
~ ''!rlF, 7).
s-IIO
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Försvarsstaben kan konstatera att den olagliga underrätlelseverksamheten i Sverige i dag bedrivs med oförminskad intensitet även om man jämför med förhållandena kring tidpunkterna
för avslöjandena av de stora spioneriaffärema tör några år sedan. Bortsett från uppgifter direkt
rörande försvaret är besked om kommunikationerna, kraftförsörjningen och ur forsvars- eller
folkförsörjningssynpunkt viktiga industrier de 1lI est aktuella i dessa sammanhang.
Detta
Axelson,

meddelade
som sysslar

kapten
Otto
med sekretess-

liknande
ting,
berättade
kapten
Axelson vidare.
På kraftförsörjningsområdet
ver
frågor i försvarsstaben,
när Svenska
'ar det som om kraftledningar
nie
teknologföreningens
avdelning
för
högre 'effekt
än 40000
volt,
visst
lantmäteri
vid sitt höstsammanträde
andra
distributionsanläggningar
i Stockholm
på
fredagen
ägnade transformatorer
och kopplingscentra
huvuddelen
av överläggningarna
åt ler m. m. skulle ligga i förgrunJe
en diskussion
under rubriken
"Kart- för det olagliga
intresset.
På
industriområdet
intressera
sekretessen
ett nödvändigt
ont?"
krigsprodukfionen
förstås
mest ocl
Vad
kommunikationerna
angår
även i övrigt kanske särskilt den te
tycks
det illegala
intresset
främst
letekniska industrien.
rikta sig mot olika förbindelsers
kaTyvärr är det emellertid så atr
pacitet.
broar,
ställverk,
uppställmånga uppgifter i dessa sammanningsplatser
för reservmateriel
och

hang står att få ur öppna källor,
fortsatte kapten Axelson, som också betonade att man inom försvarsstaben just nu håller på med
en utredning om sekretessen "ad
den ekonomiska kartan beträffar
som man hoppas skall kunna ge
förnuftigare bestämmelser än de
nuvarande till resultat.

