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Sverdlovsk ulykken 

Af Kristian Hveysel Bork, 2003 

 

Fra Sovjetunionens biologiske våbenprogram kender man enkelte uheld med udslip af biologisk 

våbengjort materiale. Ét af disse resulterede i adskillige civile dødsfald blandt tilfældige borgere i 

området omkring byen Sverdlovsk i Uralbjergene i 1979. 

Få kilometer udenfor byen Sverdlovsk, nu kaldet Yekaterinburg, lå og ligger den dag i dag Compound 

19, et delvist underjordisk anlæg, som var en del af Sovjets tophemmelige biologiske våbenprogram. På 

anlægget blev der forsket i blandt andet miltbrand sporer til brug i offensivt øjemed. Det biologiske 

våbenprogram gik under navnet ”BioPreparat”.  

På to hospitaler omkring Sverdlovsk, havde man d. 4. april 1979 opdaget to mistænkelige pludselige 

dødsfald blandt tidligere raske personer. De to havde på få timer udviklet en voldsom lungebetændelse 

og døde indenfor et par døgn.  

Flere patienter meldte sig siden hen på de to 

hospitaler, og dødstallet steg over de næste par dage, 

som var der tale om en epidemi. Alle patienter  

havde haft et ensartet symptombillede med feber, 

hoste, brystsmerter og opkastninger. Herefter fulgte 

der for langt de flestes vedkommende en hurtig 

forværring og død.  

Fra officiel sovjetisk side blev den mærkelige epidemi 

forklaret ved, at borgerne i området havde indtaget et 

parti fordærvet kød, solgt af nogle sigøjnere, som var  

på gennemrejse. 

Forklaringen var imidlertid ikke god nok for to sovjetiske patologer ansat 

på sygehusene i nærheden af Sverdlovsk. De fandt, at dødsfaldene 

snarere skyldtes en ikke helt almindelig lungesygdom. Prøver taget fra 

de mange lig viste samstemmende, at det drejede sig om den sjældne 

sygdom miltbrand.  

De to patologer fra hospitalerne meldte deres fund videre til 

myndighederne i Moskva, hvilket resulterede i, at der blev oprettet et 

kriseberedskab i Sverdlovsk. På stedet troppede flere KGB agenter op og 

forlangte at få udleveret alt nedskrevet materiale og dødsattester på de 

omkomne. Det hele var led i en hemmelig oprydningsaktion, der skulle 

dække over et af historiens største biovåben uheld. Alle ansatte og 

berørte fik besked på ikke at udtale sig. I hastværket glemte KGB dog at 

bortskaffe patologernes prøver og noter. Disse eksisterer endnu og har 
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givet anledning til en nærmere undersøgelse af ulykkens ofre efter Sovjetunionens fald.  

Fra patologernes prøvetagning ved man at ofrene for ulykken blev smittet med luftbåren miltbrand, 

anthrax. Ved hjælp af moderne teknik har man vist, at der var tale om et udslip af flere forskellige 

stammer af bakterier, en sammensætning, der er fuldstændig usandsynlig, hvis der var tale om et 

naturligt sygdomsudbrud. Konklusionen er, at der er tale om en ikke-naturlig hændelse formentlig som 

følge af udslip med ”våbengjort” miltbrand. Denne miltbrand var designet til at slå flest muligt ihjel, og 

som led i våbengørelsen var svæveevnen blevet optimeret. 

Først længe efter ulykken og Sovjetunionens opløsning lykkedes det forskere fra USA, at få adgang til 

området med henblik på at gennemgå alle data vedrørende dødsfaldene. Her fandt man et slående 

sammenfald. På baggrund af meteorologiske data fra 1979 var det oplagt, at alle ofre havde boet i 

vindretningen i forhold til Compound 19. Våbengjorte miltbrandsporer 

kan sprede sig mange kilometer med vinden.  

I vindretningen lå en porcelænsfabrik. Herfra kom de første ofre.  

Fra den afhoppede vicedirektør fra det tidligere sovjetiske Biopreparat-

program, Ken Alibek, ved man, at der på Compound 19 i dagenen 

inden 4. april 1979 var et defekt ventilationsfilter. Filteret blev i første 

omgang taget væk, og ved en fejl blev et nyt filter først sat op flere 

timer senere. På denne måde blev der udledt våbengjorte 

miltbrandsporer til omgivelserne forud for de mystiske dødsfald 

omkring Sverdlovsk.  

KGB kendte godt risikoen ved udslippet og frygtede en større 

international skandale, idet biovåben officielt ikke var en del af Sovjets 

våbenprogram. Sovjetunionen havde sammen med mange andre lande 

underskrevet en konvention af 1972 om ikke at opbevare og udvikle 

biovåben.  

KGB og de sovjetiske myndigheder fik tidligt iværksat et 

vaccinationsprogram til indbyggerne i Sverdlovsk området. 50.000 

mennesker blev vaccineret mod miltbrand, men vaccinen beskyttede 

ikke altid beretter hospitalslægerne, og nogle kaldte den endda for 

direkte ineffektiv.  

De lokale myndigheder blev beordret til at gennemføre en større 

oprydning i de ramte byer, herunder i Sverdlovsk. Denne skulle foregå blandt andet ved hjælp af 

spuling af gader og bygninger. Den lokale partichef, den senere kendte Boris Jeltsin, tog del i 

organiseringen af rengøringen.   

Oprydningsarbejdet havde imidlertid den ulempe, at der skete en fornyet spredning af 

miltbrandsporerne, hvilket resulterede i en fornyet stigning af antallet syge. Dette kaldes sekundær 

aerolisering.  
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Dødstallet nåede op på 77. Ved en 

senere opgørelse viste det sig, at 

miltbrand sporerne fortrinsvis dræbte 

mænd - af de 77 omkomne var de 55 

mænd. Børn udsat for sporer lod til 

at gå fri, idet ingen af ofrene var 

under 24 år – et forhold, som ingen 

har kunnet give en forklaring på.  

Faciliteten Compound 19 er i dag fortsat under streng bevogtning. Det er ikke helt sikkert, hvad der 

foregår på stedet, men de russiske myndigheder hævder, at der kun forskes i defensive midler mod 

biologiske våben. 

   

 


