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de över de anti-tamilska vindar vilka kom 
att dominera det politiska klimatet. Vissa 
tamilska grupperingar började tala om en 
federation tillsammans med den dåvarande 
delstaten Madras, idag Tamil Nadu, i hopp 
om att det i framtiden skulle bli en själv-
ständig stat. 
  1956 infördes den så kallade ”Sinhala 
Act”, där regeringen fastställde singalesis-
ka som det enda officiella språket, vilket 
utlöste sporadiska demonstrationer i lan-
det och inom många av de statliga institu-
tionerna.3 Oroligheterna pågick i liten ska-
la fram till 1961, då ”Sinhala Act” skulle 
implementerats fullt ut. Samma år ökade 
oroligheterna då tamiler, främst i norr och 
i den östra delen, bildade egna medbor-
gargarden, vägrade betala kollektivtrafik-
biljetter, tryckte upp egna frimärken m m. 
Undantagstillstånd infördes i april samma 
år i den norra och östra provinsen, varpå 
oroligheterna ebbade ut. 
 Ett försök till statskupp av ett antal offi-
cerare misslyckades 1962, och landets poli-
tiska grupperingar hamnade i ett turbulent 
skede vilket varade fram till 1964. Däref-
ter, efter ett par olika maktskiften mellan 
de största politiska grupperingarna, stod 
regeringen inför en utmaning som var be-
tydligt större än det tamilska problemet. 
 ”Janatha Vimukth Peramuna”, JVP,4 
bildades 19675 som en vänsterorienterad 
srilankesisk upprorsgrupp, syftande till 

denna artikel baseras på mina upp-
levelser från min 18 månaders tjänstgör-
ing vid Sri Lanka Monitoring Mission, 
SLMM, på Sri Lanka 2005–2006. Disposi-
tionen är upplagd så att läsaren först får en 
kort bakgrundsbeskrivning till konflikten, 
följd av en redogörelse av SLMM som or-
ganisation. Därefter behandlar jag den ge-
nerella utvecklingen i landet och våldsan-
vändningen i olika arenor. Avslutningsvis 
åskådliggör framställningen ett par teore-
tiska kopplingar, med tillhörande diskus-
sion.

Konflikten

Sri Lanka,1 känt som Ceylon fram till maj 
1972, fick sin självständighet från Stor-
britannien 1948. Ön befolkas av ett antal 
etniska grupper där de största är singale-
ser, tamiler och muslimer. De sistnämnda 
härstammar från tidigare handelsresande 
araber från Mellanöstern. Trots att singa-
leserna utgör en majoritet av befolkningen 
på ön är det viktigt att komma ihåg att de 
är en minoritet i regionen kring södra In-
dien. Den närmsta indiska delstaten är Ta-
mil Nadu,2 där det idag bedöms bo mer än 
66 miljoner tamiler. 
 Under kolonialtiden på Ceylon favori-
serades minoritetsgruppen, tamilerna. Vi 
som betraktar Ceylons självständighets-
period i efterhand blir knappast förvåna-
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att genomföra en marxistisk revolution i 
landet. Gruppen samlade på sig vapen och 
hade hemliga träningsläger ute på lands-
bygden. I mars 1971 anföll gruppen den 
amerikanska ambassaden i Colombo med 
granater och hemmagjorda brandbomber. 
Ett par dagar senare inträffade en explo-
sion i en av JVP:s ”bombfabriker”. Strax 
därefter utfärdade den srilankesiska reger-
ingen undantagstillstånd och upproret var 
ett faktum. Rapporter rörande konfronta-
tionen mellan JVP och regeringsstyrkorna 
indikerar att ett par tusen människor miste 
livet. De följande åren innehöll bl a ett an-
tal amnestierbjudanden till de upprorsma-
kare som fortfarande befann sig på fri fot. 
Landets polischef lät i slutet av november 
1974 meddela att JVP-upproret fortfaran-
de inte var bekämpat utan vissa element 
verkade fortfarande i ett par djungelom-
råden. 
 Det initiala tamilska upproret på Sri 
Lanka kan sägas ha påbörjats 1973, och 
varade fram till 1983, då ett antal tamilska 
frihetsorganisationer växte fram. Bland 
dessa var följande fem organisationer de 
mest framträdande: 

-  TELO (Tamil Eelam Liberation Organi-
sation)

-  EROS (Eelam Revolutionary Organisa-
tion of Students)

-  LTTE (Liberation Tigers of Tamil 
Eelam)

-  PLOTE (People’s Liberation Organisa-
tion of Tamil Eelam)

-  EPRLF (Eelam People’s Revolutionary 
Liberation Front)

När Sri Lanka började be om stöd från 
andra nationer såsom Kina, Pakistan, USA 
och olika västeuropeiska länder misstänkte 
Indiens dåvarande premiärminister, Indira 
Ghandi, att dessa länder var på väg att öka 
sin närvaro i regionen. Hon beslöt följakt-

ligen att destabilisera Sri Lanka genom att 
stödja ovannämnda grupper. Dessa grupper 
bedrev mindre överfall mot bl a polisstatio-
ner och nyckelpersoner, inklusive överfall 
mot någon av de andra grupperna. Våldet 
utövades alltså både mellan grupperna och 
mellan dem och regeringens säkerhetsstyr-
kor. 
   Om den föregående perioden beskrivs som 
att hälla krut i en behållare, utgör 23 juli 
1983 det datum då behållaren fullständigt 
exploderade. Kvällen samma dag genom-
förde LTTE ett bakhåll i Jaffna, där 15 sol-
dater dödades. Dagen efter genomförde ar-
mén vedergällningsoperationer i staden och 
ett flertal människor dödades. I huvudsta-
den Colombo var det tänkt att de döda sol-
daterna snabbt skulle begravas, men aggres-
siva folksamlingar förhindrade detta. Dessa 
tog ut sin ilska på tamiler boende i staden, 
deras hus och deras affärer. Upploppen fort-
satte efterföljande dag i en större omfattning 
och i Colombos högsäkerhetsfängelse, Weli-
kade, lyckades singalsesiska fångar döda 37 
fångar tillhörande diverse tamilska politis-
ka grupper ingar. Fram till mitten av 1987 
fortsatte de tamilska upprorsgrupperna sina 
mindre överfall och regeringen försökte lösa 
situationen. Under samma period hade In-
dira Ghandi mördats efter ”Operation Blue 
Star”6 och hennes son, Rajiv Ghandi, hade 
tagit över makten i Indien. För Rajiv Ghan-
di innebar det tamilska upproret på Sri Lan-
ka, tillsammans med det indiska stödet, att 
trycket för att skapa en självständig tamilsk 
stat på Sri Lanka var starkt. Han insåg även 
att om detta skulle lyckas, skulle steget inte 
vara långt från att den indiska delstaten 
Tamil Nadu också skulle propagera för en 
egen tamilsk stat. Den typen av fragmente-
ring framstod som ett ickealternativ och den 
28 juli 1987 undertecknades ”the Indo-Sri 
Lankan Peace Accord”, där de två länderna 
skulle återställa sin vänskap. Indien skul-
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1 255 dödade och flera tusen sårade. Rajiv 
Ghandis plan att stävja det tamilska upp-
roret på Sri Lanka misslyckades och han 
fick själv betala det yttersta priset, då han 
1991 mördades av en kvinnlig självmords-
bombare tillhörande LTTE. Från denna 
period och fram till slutet av 2001 pågick 
diverse försök till eldupphör samt olika mi-
litära offensiver från både regeringens och 
LTTE:s sida. 
   Det jag finner mest intressant är att LTTE 

le även garantera och tillgodose att våld-
samheterna på ön upphörde. Indien skick-
ade en militär styrka IPKF (Indian Peace 
Keeping Force) som grupperades på Jaffna 
halvön samt i den östra provinsen. IPKF 
hamnade efter ett tag i en öppen konflikt 
med LTTE och ökade med tiden sin mili-
tära styrka så att den som högst uppgick 
till över 50 000 soldater. I mars 1990 läm-
nade de sista indiska soldaterna Sri Lanka 
och antalet indiska förluster uppgick till ca 

Karta över Sri Lanka visandes regerings- och LTTE-kontrollerade områden, SLMM deployering samt 
populationsfördelning.
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on-site monitoring of the fulfilment of 
the commitments entered into in this 
Agreement… The name of the monito-
ring mission shall be the Sri Lanka Mo-
nitoring Mission (hereinafter referred to 
as the SLMM.8

SLMM, i enlighet med CFA, skulle beman-
nas av de nordiska länderna och rapportera 
till den norska regeringen. Den sistnämnda 
skulle även utse chefen för SLMM, ”Head 
of Mission”, HOM, där överste 1.graden, 
Ulf Henricsson, var min chef. Själva orga-
nisationen och arbetsuppgifterna var näs-
tan identiska med de som gäller en militär-
observatörsmission. Den enda skillnaden i 
fallet SLMM var att missionen var civil och 
bestod av individer med varierande bak-
grund, t ex polis och militär.  
    För att lösa sina uppgifter var SLMM 
uppdelad på en stab, sex distriktskontor 
(DO), ett samverkanskontor (LO) samt två 
”Naval Monitoring Teams”, NMT. Dessa 
NMT hade till uppgift att: 

(1)  Monitor naval activities in the 
Northern and the North Eastern 
waters of SriLanka 

(2)  On order monitor LTTE sea move-
ment. 

(3)  Liaise with the Sri Lanka Navy 
(SLN) and LTTE Sea Tigers de-
ployed in the AOR.

(4)  Liaise and facilitate meetings bet-
ween SLN and fishermen’s Socie-
ties in the AOR.

(5)  Enquire into complaints and naval 
violations of the CFA in the AOR.

(6)  Coordinate activities directly bet-
ween NMT:s to avoid duplication 
of efforts.

(7)  On order assist the other NMT 
and/or respective District Office

(8)  Assume other tasks as ordered by 
HOM

i praktiken förintade de andra tamilska 
upprorsgrupperna, att IPKF led ett relativt 
stort nederlag och att Rajiv Ghandi mör-
dades. LTTE lyckades under bl a IPKF:s 
tid på ön effektivt slå ut sina tamilska kon-
kurrerande grupper och dessutom få IPKF 
att lämna ön. Källor på regeringssidan har 
indikerat att LTTE stundtals stöddes av 
den Srilankesiska regeringen, syftande till 
att få IPKF att lämna ön. Mordet på Rajiv 
Ghandi kan verka trivialt, men om vi be-
traktar vem som idag leder det indiska po-
litiska partiet ”Indian National Congress 
Party” finner vi hans fru Sonja Ghandi. Vi 
kan därför ställa oss frågan huruvida In-
diens inställning till konflikten på Sri Lan-
ka de senaste åren varit helt opartisk eller 
om den drivits av ett visst hämndbegär mot 
LTTE. 

Eldupphöravtalet och Sri 
Lanka Monitoring Mission 
Efter tidigare nämnda försök till eldupp-
hör på ön utgjorde eldupphöravtalet från 
2002, CFA,7 den mest seriösa och kon-
kreta strävan till fred mellan de båda par-
terna. Förutom att avtalet fastställde de 
fundamentala formerna avseende t ex mi-
litära tillbakadragningar och åtgärder för 
att återgå till en slags normalitet, innehöll 
det även skapandet av en övervakningsin-
stitution. Landet delades i separata områ-
den där regeringen och gerillan kontrolle-
rade, och administrerade, egna områden.

The Parties have agreed to set up an in-
ternational monitoring mission to enqui-
re into any instance of violation of the 
terms and conditions of this Agreement. 
Both Parties shall fully cooperate to rec-
tify any matter of conflict caused by their 
respective sides. The mission shall con-
duct international verification through 
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olika religionerna och kulturen. Tyvärr va-
rade detta inte så länge. 

Eskaleringen

Under hösten 2005 märkte vi en gradvis es-
kalering av situationen. Denna eskalering 
var så pass subtil att varken jag själv, eller 
mina kollegor, tog någon större notis röran-
de det faktum att ett fullt krig mellan par-
terna blev allt mer aktuellt för varje dag som 
gick. 
 Den signifikanta brytpunkten inträffade 
en tidig morgon i Jaffna, då en liten sju-
årig flicka blev överkörd av en militärlast-
bil och omedelbart omkom. Som en följd 
av detta samlades snabbt stora folkmassor 

Jag själv ingick i NMT Jaffna under hela 
tjänstgöringen. Den absolut största arbets-
insatsen gick under punkt 1, sjöpatruller, 
och genomfördes ombord på Sri Lanka Na-
vys snabbgående patrullfartyg. Till en bör-
jan var de olika CFA-klagomålen från de 
båda parterna av enkel karaktär. Det var 
alltså inte t ex fiskarna själva som klagade 
över vilka tidpunkter de fick gå ut till havs 
och när de fick komma tillbaka. Det var 
”någon annan” som låg bakom det hela. 
Men så länge det rörde triviala saker kände 
jag att det inte gjorde något. Det var vid 
den tidpunkten väldigt berikande på olika 
sätt att vistas i norra Sri Lanka med möjlig-
heter att kunna resa runt bland småöarna, 
lära känna människor, bekanta sig med de 

Sjökortsutdrag över SLN:s kustnära patrullområden i norra 
delen av landet. CHOP-line indikerar gränsen mellan SLN Northern 
Naval Command och Eastern Naval Command. Respektive områ-
de patrullerades av en till två SLN FAC under en tidsperiod mellan 
12 och 24 timmar. Dessutom gick personal- och förnödenhetstrans-
porter kontinuerligt mellan de båda marinkommandona.
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i centrala Jaffna för att protestera mot det 
som inträffat. Den lokale polischefen, väl-
känd p g a sin förmåga att tala det tamilska 
språket, mötte mobben oeskorterad och 
obeväpnad. Två monitorer var på plats, 
men deras förmåga att observera och age-
ra var kraftigt begränsad p g a den försvå-
rade säkerhetssituationen. Hela incidenten 
resulterade i att polischefen fördes bort och 
påträffades senare död. Denne polischef 
var omtyckt av lokalbefolkningen och det 
märktes tydligt på dem att en gräns hade 
passerats i och med att han mördats. 
 Ett par veckor senare började två dis-
tinkta olika ”fenomen” inträffa runt om 
på Jaffna-halvön och i andra delar av lan-
det. Dessa var spontana granatattacker, där 
”några” anföll arméposteringar med hand-
granater, samt anfall mot regeringstrupper 
med truppminor. Attackerna mot armépos-
teringarna genomfördes ofta av personer 
på mopeder/motorcyklar, vilka använde 
sin rörlighet för att undkomma eventuella 
förföljare. Flera gånger i veckan kom rap-
porter om liknande anfall och de förkom 

inte bara ute på landsbygden utan även 
inne i de centrala delarna av staden Jaffna. 
Ett exempel på detta var en eftermiddag då 
jag satt på kontoret och hörde en kraftig 
detonation. När jag gick ut på balkongen 
för att överblicka situationen öppnade ar-
méposteringen längre bort eld längs med 
gatans riktning. Små skolbarn, kor och ci-
vila sprang åt alla håll, och det var ett mi-
rakel att ingen sårades eller dödades. Den 
mopedburna förövaren hade i farten kastat 
en handgranat mot posteringen, men mis-
sat sitt mål. Denna typ av mindre överfall 
kan verka meningslösa, men från en geril-
laorganisations perspektiv är den fullkom-
ligt rationell. Dels håller man en konstant 
press på sin motståndare genom den påtag-
liga men svårbemötta hotbilden och dels, i 
händelse av att några civila omkommer på 
grund av soldaternas eldöppnande, skapar 
man opinion för sitt syfte. 
 En liknande händelse inträffade julafton 
samma år, 2005. Kring niotiden på kvällen 
ringde chefen för marktrupperna i Jaffna 
upp mig och frågade om vi kunde hjälpa 

Fotografi över en SLN FAC typ DVORA. Dessa brukas av både SLN och av den israeliska flottan och 
var i princip den enda typen av plattform sjömonitorerna från NMT Jaffna tjänstgjorde ombord på. 
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dem. Ärendet rörde en incident omfattan-
de dödandet av ett par ”terrorister”. ”Ter-
roristerna” hade burit civila kläder och va-
rit beväpnade och generalen undrade om 
vi kunde göra en utredning av incidenten. 
Men, poängterade han, det var väldigt far-
ligt i området och han bad oss därför kon-
takta en av hans brigadchefer så att vi skulle 
kunna bli eskorterade till incidentplatsen. 
Då vi efter vissa friktioner lyckades ta oss 
till platsen hade den lokala polisen redan 
tröttnat på att vänta på oss, och begett sig 
iväg med kropparna. Vi mötte dock deras 
pick-up, där de kastat upp liken från de fem 
s k terroristerna, vilka skulle transporte-
ras till bårhuset. När vi kort därefter kom 
till platsen lämnade eskorten oss och kvar 
stod vi tre monitorer och vår chaufför, mitt 
i natten, strax utanför staden, och lyssnade 
till något som vi inte kunde avgöra huru-
vida det var skottlossning eller fyrverkerier. 
Tämligen snart stod det klart för oss att det 
inte fanns någonting att göra på platsen. Vi 
hittade en sandal, lite tomhylsor, en skallbit, 
men någonting mer fanns inte. Vi bestämde 
oss för att bege oss till bårhuset för att för-
söka fastställa huruvida de fem personerna 
blivit avrättade eller inte. Efter nästan en 
timmes fotograferande, skissande och räk-
nande av ingångs- och utgångshål, begav 
vi oss till den polisstation där bevismaterial 
sades finnas. Vid stationen lade regeringssi-
dan fram bevisen, bestående av en ”UZI” 
med ljuddämpare, en pistol av kinesiskt ur-
sprung samt ett par handgranater vars split-
ter bestod av stålkulor. Den lokale polische-
fen sade att två av de civilklädda personerna 
hade närmat sig en armépostering och inte 
svarat på tilltal. I samband med att eldgiv-
ning påbörjades kom resterande tre perso-
ner för att besvara elden. Polisstationens 
uttalande i förhållande till kulhålen i krop-
parna medförde att jag och mina kollegor 
rapporterade incidenten så som den beskri-

vits. Det ska tilläggas att LTTE bad att få 
tillbaka de fem kropparna, något som med-
gavs av regeringssidan. Det ska även tilläg-
gas att vid denna tidpunkt började konflik-
ten verkligen att eskalera.    
 Den andra typen av fenomen, anfallen 
med truppminor, gick i stort ut på att pla-
cera en truppmina, eller flera, längs den väg 
där ett mål bedömdes komma att passera, 
för att därefter fjärrutlösa denna. Detta var 
något som inträffade vid ett flertal tillfällen 
under min tid på Sri Lanka. Målen var allt 
från militära mc-ordonnanser till militära 
trupptransporter och även soldater till fots. 
I december 2005 i staden Mannar utsat-
tes en buss tillhörande SLN för ett angrepp 
där 15 sjömän stupade och 16 sårades. De 
truppminor som användes var av skiftande 
produktion. Vissa var producerade utom-
lands, andra var ”hemmagjorda”. Ett par 
av de senare, vilka påträffades och röjdes av 
civila minröjare, vägde 20 kg. Att ”spora-
diskt” använda sig av truppminor kan verka 
konstigt, men är ett utomordentligt sätt att 
binda motståndarens resurser och försvåra 
dennes rörlighet. Den srilankesiska armén 
tvingades till att låta soldater fotpatrullera 
framför sina konvojer till och från hamnen/ 
flygplatsen, och använda stora eskorter till 
sina transporter. Just detta agerande använ-
des mot den indiska fredsbevarande styr-
kan IPKF och är en del av klassisk gerilla-
krigföring. Vi finner liknande fenomen vid i 
princip samtliga nutida icke-konventionella 
konflikter.

Konflikten till sjöss

Läget till sjöss speglade läget på marken, 
dock med mindre intensitet. De tidigare 
friktionsfria sjöpatrullerna förbyttes i allt-
mer ökad spänning. Vid ett par tillfällen 
försvann ett par av flottans ”Fast Attack 
Craft”, FAC när de var ute till havs. Det 
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största sannolikhet var avsedda för utlö-
sandet av truppminorna iland. Exakt sam-
ma sak inträffade vid tiden då IPKF var på 
ön och ca 50 000 detonatorer beslagtogs 
ute till havs. Vid ett annat tillfälle påträf-
fade en kollega ett fiskefartyg ute till havs, 
där allting till en början verkade stämma. 
Men, vid en närmare kontroll visade det 
sig att fartyget inte bara befann sig långt 
från sin hemmahamn, utan att dess fångst 
var rutten trots att den låg på is. När fis-
kefartyget beslagtogs och bogserades mot 
den norra marinbasen försökte besättning-
en sänka fartyget. Genom gott sjömanskap 
av sjömännen ombord på FAC:en lyckades 
de förhindra att fartyget sjönk. När så far-
tyget låg förtöjt hittade flottan dels ett hem-

rapporterades att dessa hade sänkts av ge-
rillan, men riktigt hur de sänkts var svårt 
att veta. Det var inte förrän i slutet av min 
tid på ön som en mindre fiskebåt påträffa-
des med ca 100 kg sprängmedel inbyggt i 
fören. Själva utlösningsmekanismen satt i 
aktern, precis vid båtföraren. Först då för-
stod jag enkelheten i gerillans metod. Ge-
nom att lyssna på VHF-bandet, där flottan 
okrypterat sände sin position till respektive 
marinkommando, kunde gerillan höra var 
fartygen befann sig och därefter förflytta 
sig dit och spränga enheten. 
 Smugglingsverksamhet var också något 
som förekom frekvent. Vid ett tillfälle be-
slagtogs en mindre fiskebåt innehållandes 
60 000 elektriska detonatorer, vilka med 

Fotografi över de beslagtagna elektriska detonatorerna. 
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ligt utrymme och dels ett dokument med 
en av gerillans kodtabeller. Då fick jag och 
min kollega lära oss att gerillan, och ”van-
liga” smugglare, brukade bryta upp inn-
anlagret av glasfiberskrovet och därefter 
placera smuggelgodset, där så var möjligt, 
inuti skrovet och sedan bygga ihop det. En 
indikator för att någonting inte stod rätt 
till var alltså att det luktade nybyggt glasfi-
berskrov.
 Vår sista sjöpatrull blev någonting av 
en blandning av äventyr och skräck. 11 
maj 2006 åkte jag och min ställföreträda-
re ut till marinbasen för att bege oss ut på 
varsin sjöpatrull. Vi bestämde oss för att 
bara embarkera närmsta FAC och se vart 
de skulle bege sig. En av dem skulle till C-
barrier och den andra skulle till patrullom-
råde Delft. Jag hamnade på det sistnämnda 
fartyget. På grund av monsunen gick det 
inte att komma allt för nära ön Delft, utan 
vårt fartyg och ett annat uppehöll sig där 
sjön tillät viss bekvämlighet. Framåt efter-
middagen började vi höra en hel del radio-
trafik, varpå jag startade min satellittele-
fon för att erhålla en lägesuppdatering från 
min ställföreträdare. Mycket riktigt, tolv 
sjötigerenheter, tillsammans med tre själv-
mordsbåtar hade lämnat strandområdet på 
andra sidan ön och hade börjat förflytta 
sig. Förflyttningen visade sig snart endast 
vara en manöver för att komma in i bättre 
anfallsläge, varpå de påbörjade anfallslöp-
or mot de fyra FAC:erna som låg i närhe-
ten. Samtidigt, längre ut till havs, kom flot-
tans trupptransportfartyg, ”Pearl Cruise”, 
med ca 800 soldater ombord. Nästan ome-
delbart sänktes ett av flottans fartyg och de 
tre andra regeringsfartygen satte kurs mot 
trupptransportfartyget. Fartyget, som min 
ställföreträdare befann sig ombord på, ja-
gades av en självmordsbåt, varpå han under 
den långa jakten ringde hem på satellittele-
fonen till sin familj och tog farväl. Samti-

digt, nästan på andra sidan ön, åkte den 
FAC jag var ombord på, samt två andra, i 
högsta fart mot incidentområdet. Dessa tre 
fartyg, visade det sig, var de enda som hade 
gyrostabiliserade automatkanoner och de 
skulle utgöra spjutspetsen i flottans motan-
fall. 
 Detta var för mig en annorlunda situa-
tion. Det var inte mitt krig eller min kon-
flikt utan jag var där för att övervaka ett eld-
upphöravtal, ett avtal som bevisligen brutits. 
Jag meddelade vårt HQ i Colombo och fick 
viss information om situationen. Jag minns 
att jag övervägde huruvida jag skulle hop-
pa överbord då mitt jobb var avklarat, men 
med tanke på att min ställföreträdare befann 
sig någonstans därute var inte det ett alter-
nativ. I den stunden var jag av någon an-
ledning mest rädd för att få skäll av ”Head 
of Mission”, Ulf Henricsson, men ansåg att 
det var ett lågt pris att betala för att visa lo-
jalitet och ansvar för min kollega. Skulle jag 
vara tvungen att använda självförsvar och 
skjuta tillbaka hade jag bara fått be om av-
sked från SLMM och åka hem till ubåtsflot-
tiljen. Hur svårt kunde det vara? Som tur 
var hade jag två paket cigaretter och stod 
med en kopp varmt te på utomhusbryggan 
där vi framryckte i 50 knop. Under detta 
skede förväntade jag mig att fartyget skul-
le gå upp i klart skepp och att ammunition 
och sjukvårdsmateriel skulle dukas fram. Så 
blev icke fallet, utan en glad sjöman kom ut 
med saft på en silverbricka och fartygsche-
fen kom ut vit som ett spöke och menade på 
att nu var det fara åfärde. Flygvapnet var på 
ingång och de hade tidigare haft stora pro-
blem med att urskilja egna och gerillans en-
heter.
 Någon konfrontation blev det aldrig. 
Den lilla styrka jag var med bildade en slags 
skyddsskärm och de andra enheterna begav 
sig till indiskt territorialvatten. Sjötigrarna 
låg på ca tio distansminuter ifrån oss och 
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verkade inte vara särskilt aktiva. Efter ett 
par timmar lämnade vi vår position och be-
gav oss till indiskt vatten. Med ett glas fisk-
soppa i handen satt jag på däck, betraktan-
des den stjärnklara himlen, och reflekterade 
över att jag som svensk civil naval monitor 
satt på ett srilankesiskt örlogsfartyg, på in-
diskt territorialvatten, och över vilka hän-
delser som dagen medfört. 
 Denna attack beskrevs i omvärldsmedia 
som ett försök att sänka trupptransport-
fartyget, men det måste beaktas att ett par 
veckor innan hade LTTE i sin egna media 
börjat tala om eget territorialvatten. Vid en 
snabbanalys av stridsförloppet framgår det 
med all tydlighet att sjötigrarna hade kun-
nat sänka transportfartyget om de hade ve-
lat. Det verkar därför som att den lilla ma-
rina insatsen egentligen var gerillans sätt 
att hävda sina gränser. Någon sådan gräns 
finns inte omnämnd i eldupphöravtalet, var-
för deras krav var helt befängt. Men, sett i 
ljuset av detta finner jag det intressant att 
sjötigrarnas aktion ”endast” belyste vilket 
politiskt redskap en marin är, och inte var 
något asymmetriskt fjärde generationens 
krigföringsfenomen. 
 Sjötigerenheterna bestred herraväldet till 
sjöss syftande till att bevara sin territoriella 
integritet. Må vara att de saknade juridiska 
grunder för sitt påstådda territorialhav, det 
är i sammanhanget ovidkommande. Deras 
intention var politiskt kopplad och deras 
operation kan i det närmaste beskrivas som 
konventionell sjökrigföring. Det var alltså 
inte frågan om några snabbgående motor-
båtar fyllda med sprängmedel som begav sig 
ut i havet för att slumpmässigt spränga allt 
som fanns. 
 Modern marinlitteratur, och även vissa 
av våra egna övningar, innehåller ofta inslag 
av FIAC (Fast Inshore Attack Craft).  Detta 
hot anser jag ofta beskrivas som mer eller 
mindre dimensionerande i de konflikter vi 

övar för eller sätts in i. Det har nästan bli-
vit en dogm som jag anser vara ogrundad. 
Det har blivit ett modeuttryck för ovisshet 
och för en potentiell motståndares farligas-
te handlingsalternativ. Det farligaste är inte 
den snabbgående båten som kan upptäckas 
med hjälp av våra sensorer, det farligaste är 
den lilla fiskebåten framförd av den civil-
klädde självmordsbombaren. 

Terrorism

Som ett komplement till oroligheterna iland 
och till sjöss genomfördes ett antal attentat 
riktade mot nyckelpersoner i den srilanke-
siska regeringen och försvarsmakten. Des-
sa genomfördes effektivt och visade tecken 
på noggrann planering och grundliga för-
beredelser. Exempel på attentatsmål är då-
varande utrikesministern, Lakshman Ka-
dirgamar, en etnisk tamil som sköts ihjäl 
av en krypskytt. Ett annat mål var chefen 
för den srilankesiska armén, generallöjt-
nant Sarath Fonseka, som utsattes för ett 
attentat den 25 april 2005. I samband med 
att han lämnade arméhögkvarteret rusade 
en kvinnlig självmordsbombare mot hans 
fordonskonvoj och utlöste sin sprängladd-
ning. Tack vare ett snabbt agerande från 
de eskorterande mc-förarna som lyckades 
skjuta attentatskvinnan, överlevde gene-
ralen. Kvinnan hade infiltrerat armésjuk-
huset, vilket ligger inom samma bevakade 
område som arméhögkvarteret. Hennes 
täckmantel var att hon skulle besöka sjuk-
husets mödravårdscentral. På så sätt ut-
gjorde hennes sprängladdning på magen en 
naturlig syn och ingen misstänkte något. 
 Ytterligare ett mål var ställföreträdande 
stabschefen för den srilankesiska armén, 
generalmajor Parami Kulatunga. Denne 
färdades i sitt fordon morgonen den 26 
juni 2006, från sitt hem på väg till konto-
ret. Mitt i morgontrafiken körde en mo-
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torcykelburen självmordsbombare upp 
bredvid fordonet och utlöste sin spräng-
laddning. Laddningen satt i bränsletanken 
och förutom sprängmedel fanns en stor 
mängd stålkulor. Genom att attentatsper-
sonen lyckades komma så pass nära, alltså 
bara decimetrar från bildörren, blev kon-
sekvenserna förödande för såväl genera-
lens bil som för de som satt i den. Det mest 
anmärkningsvärda anser jag vara att ska-
dorna på omgivningen var minimala. Inga 
andra dog förutom attentatsmannen och 
generalen med följe. Detta illustrerar var-
för man i insatser inte ska köra samma väg 
varje dag, utan alternera såväl färdväg som 
tider. 

Kriget om folket

Ett annat inslag i den krigföring jag bevitt-
nade var ”pr-operationer”. Vad jag avser 
med detta är bl a förtäckta militära opera-
tioner mot civilbefolkningen där övergrep-
pen används i propagandasyfte. Detta är 
fullkomligt monstruöst, men är tyvärr för 
vissa en logisk del i konflikter där befolk-
ningens stöd är centralt. 
 En söndag morgon, som jag och min kol-
lega vigt till filmtittande med pizza, en lyx 
som inte går att beskriva, ringde de andra 
kollegorna från vårt SLMM-kontor. De be-
rättade att någonting hade hänt ute på en 
av öarna och att båda parter hade ringt och 
bett om vår assistans. Jag och min kollega 
kontrollerade vår utrustning, ringde in en 
tolk och förberedde oss därefter för avfärd. 
Trots att vi saknade chaufför beslutade vi 
oss för att åka ändå, då ön där incidenten 
inträffat hade vägrekognoscerats av mig 
och min kollega vid ett flertal tillfällen. Så 
snart vi anlände till ön, vilken var förbun-
den med fastlandet via en mindre väg, möt-
te vi en srilankesisk marininfanteribataljon 
samt den ställföreträdande chefen för det 

norra marinkommandot. Dessa var glada 
att se oss och bad oss ta det försiktigt, samt 
lovade att om någonting hände, så skulle 
de bistå oss. De berättade vidare att polisen 
hade fått större skador på en lastbil av ett 
gäng ungdomar.
 När vi fortsatte vår färd och passerade 
en längre kurva i det palmtäta området 
såg vi anledningen till de förras oro. Läg-
re fram på vägen, där terrängen var öp-
pen, hade ett tjugotal ungdomar upprättat 
en slags vägspärr bestående av grenar och 
allmän bråte. Precis i anslutning till detta 
hade de bränt en mindre armépostering. Så 
snart ungdomarna såg oss utbrast de i ett 
stort jubel och öppnade upp sin vägspärr 
så att vi kunde passera. Efter en kort ut-
frågning av några civila längre bort från 
vägspärren stod det klart att en ung kvin-
na hade påträffats mördad och att hennes 
kropp hade sänkts i en brunn med ett rep 
och en sten kring midjan för att tynga ner 
kroppen. Kroppen och modern till kvinnan 
befann sig längre bort i en annan del av 
byn, varpå vi begav oss till incidentplatsen. 
När vi parkerade vårt fordon mötte vi den 
lokala magistratorn, d v s distriktsåklaga-
ren. Tillsammans promenerade vi bort till 
kroppen av den unga kvinnan. Varken jag 
själv, eller min kollega, hade någonsin er-
hålligt någon utbildning i hur vi skulle han-
tera liknande situationer, varpå vi gjorde 
upp en inbördes arbetsfördelning och gick 
vidare till den makabra synen. När vi kom 
fram till kroppen stod ett tjugotal männis-
kor samlade och modern kom fram gråtan-
des och började kyssa mina fötter. Samtidigt 
kom det fram en man som presenterade sig 
och därefter omedelbart började skylla det 
hela på regeringssidan och ställde krav på 
att den närliggande bataljonsförläggning-
en var tvungen att flytta. Hela situationen 
var väldigt bisarr och känslosam. Min för-
sta magkänsla var att hela ”tillställningen” 
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om vi lämnade dem. Byborna försökte få 
dem att släppa igenom oss, men utan fram-
gång. Efter en stund, oklart hur länge, kom 
mannen på den lysande lögnen att fler män-
niskor hade blivit dödade längre bort på ön 
och att vår patrull var tvungna att utreda 
även den. Detta godtog ungdomarna och de 
lät oss åka därifrån. Mina ben skakade så 
mycket att jag knappt fick upp kopplingen, 
men när det väl fungerade körde vi därifrån 
och använde oss av den omväg som vi flera 
månader tidigare rekognoserat. 
   Den instabila situationen hade fullkomligt 
vänt då vi tjugo minuter senare anlände till 
andra sidan vägspärren, där den srilanke-
siska bataljonen fanns. Ungdomarna hade 
lämnat området och polisen hade tillåtits 
hämta kroppen tillsammans med modern. 
 Det intressanta med denna episod är att 
nyheten om incidenten fanns på ”Tamil 
Net” redan innan vi kom fram till platsen. 
Genom sin lilla pr-operation bedömer jag 
att LTTE lyckades skapa en större sympa-
tiopinion från den tamilska diasporan ut-
omlands. Obduktionen av den unga kvin-
nan, som varit dövstum, visade att hon hade 
blivit multipelt våldtagen. Den omnämnda 
mannen var skickad av LTTE och han hade 
även arrangerat så att ungdomarna hade 
kommit till ön. Dessa ungdomar härstam-
made inte från ön, utan kom från staden 
Jaffna. Deras uppgift hade varit att ställa till 
med problem, men efterhand som de hade 
berusat sig, förlorade mannen kontrollen 
över dem. 
 Ett annat liknande exempel är från sent 
en kväll i juni 2006, kring midnatt. Då ring-
de den nya magistraten och undrade om vi 
kunde bistå med en sak. Det verkade som 
om någonting hade hänt ute på en av öarna 
i en liten by och att byborna var helt förtviv-
lade. Ett okänt antal människor hade blivit 
skjutna i ett hus och ingen mer information 
fanns att tillgå. 

var riggad av den andra parten. Istället för 
att hamna i någon diskurs gällande vem 
som gjort vad och vilket utfall detta skul-
le få på bataljonsförläggningens vara eller 
icke vara, fokuserade vi på moderns öns-
kan. Denna var tydlig och detta förkunna-
de vi, genom vår tolk, till folkmassan. Mo-
dern och byborna nickade bifallande, men 
mannens ”tjat” kvarstod. Vi gjorde upp att 
denne skulle upplösa vägspärren så att liket 
kunde transporteras till bårhuset, i enlighet 
med moderns önskan, och att jag och mina 
kollegor skulle ordna ett möte mellan man-
nen och den lokale bataljonschefen. 
 Efter det att beslutet var fattat och samt-
liga verkade någorlunda ”nöjda” växlade 
jag några ord med magistratorn. Denna 
var också av uppfattningen att det hela var 
riggat. Då magistratorn gått till platsen till 
fots erbjöd vi denne, och dennes sekretera-
re skjuts till deras fordon. När vi närmade 
oss vägspärren funderade jag ett kort ögon-
blick på om vi inte skulle ta en omväg för att 
vara på den säkra sidan, men jag kom fram 
till att det säkert skulle skapa förvirring och 
kanske tom misstro hos lokalbefolkningen. 
Framme vid vägspärren började det snabbt 
stå klart att mannen inte hade kontroll över 
ungdomarna. Dessa var påverkade av alko-
hol eller narkotika och kom inte från ön, 
utan hade transporterats dit. De var väldigt 
uppjagade och hade stora svärdliknande 
knivar. Vägspärren var av den storleken att 
det inte gick att forcera den. De ville ab-
solut inte släppa igenom oss, utan slet ut 
magistratorn och dennes sekreterare. Det 
brann runtomkring vägkanten och genom 
vår tolk försökte jag förklara vår roll och 
en massa andra saker som jag inte kommer 
ihåg. Det enda jag kommer ihåg var att all 
min energi gick åt till att försöka tala lugnt 
och sansat med dem. Ungdomarna var väl-
digt medvetna om den militära närvaron 
längre bort och menade på att de skulle dö 
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ligen överrens om att det var gerillan som 
låg bakom denna attack och att den var en 
slags pr-operation. Men det är intressant 
att notera att regeringen aldrig skickade in 
något officiellt klagomål till SLMM röran-
de incidenten. 

Avslutande ord 

Min tid på Sri Lanka var, hittills, den mest 
lärorika perioden i mitt liv. Dels från pro-
fessionell synpunkt för mig personligen dels 
för mig som person. Att få möjligheten att 
betrakta mekanismerna i ett gerillakrig från 
första parkett var mycket värdefullt. 
 Den viktigaste aspekten av konflikten på 
Sri Lanka är att den gav mig möjligheten att 
praktiskt studera gerillakrigföring. LTTE, 
som till en början var en liten grupp, utveck-
lade en egen flotta, ett eget flygvapen, och 
egna markförband. Rörelsen lyckades ge-
nomföra flygbombningsföretag och genom-
förde undervattensoperationer. Den som 
läst Mao Zedong kommer att känna igen de 
olika faserna han beskriver för gerillakrig-
föring i LTTE:s framväxt och krigföring. 
Förutom dessa faser finns det ”mekanis-
mer” vilka är själva kärnan i hela kampen. 
Kampen är inte bara strikt militär utan be-
rör hela samhället. En av mekanismerna är 
bruket av terror, vilken ska användas spar-
samt och välriktat, t ex attentatet mot stabs-
chefen för armén. En annan är hur rörelsen 
administrativt utmanövrerar sin motstånda-
re. Under min tid på Sri Lanka hade LTTE 
egna domstolar, till vilka de kallade män-
niskor från regeringskontrollerat område. 
LTTE kontrollerade vidare de flesta mindre 
medborgarorganisationerna, t ex fiskerior-
ganisationen i Jaffna vilken hade flera tu-
sen medlemmar. LTTE hade vidare en egen 
hjälporganisation som stöttade människor 
med särskilda behov. Listan kan göras lång. 
En tredje mekanism är den klassiska kam-

 Direkt efter samtalet ringde jag upp che-
fen för det norra marinkommandot och 
frågade om han kände till någonting om 
det inträffade. Efter ett nekande svar ställde 
jag frågan om han avrådde oss från att åka, 
men han gav grönt ljus. Anledningen till att 
jag frågade var att jag vid den tidpunkten 
i konflikten inte skulle blivit överraskad 
om regeringssidan genomförde någon slags 
operation bland civilbefolkningen. Efter 
detta samtal ringde jag direkt upp chefen 
för den marininfanteribataljon som ansva-
rade för ön. Inte heller denne kände till nå-
got om incidenten eller hade några invänd-
ningar mot att vi skulle åka dit. Han skulle 
dock meddela sina soldater att vi var på 
väg.
 Vi kom fram till ön ca trettio minuter 
efter samtalet och därefter tog det ytterli-
gare ca tjugo minuter innan vi kom fram 
till byn. Inne i byn fann vi samtliga bybor 
samlade inuti kyrkan. Människorna var 
skräckslagna! Prästen i byn mötte oss och 
berättade att några gärningsmän hade tagit 
sitt till ett hus, som var en affär, och hade 
haft ihjäl samtliga i huset. Därefter hade de 
förstört ett antal andra mindre affärer och 
sedan försvunnit iväg från byn. Prästen vi-
sade oss det förstnämnda huset och synen 
var makaber. På utegården låg två personer 
skjutna, en hade suttit i en stol och lyss-
nat på en handradio och den andra hade 
suttit i en trehjuling. På bottenplan hittade 
vi en barnfamilj, där mamman och pappan 
hade legat på var sin sida om sina barn. Det 
tog dock en stund att konstatera att det var 
två barn och inte ett, p g a effekterna från 
kulinslagen i kropparna. På övervåningen 
fann vi ytterligare en kropp och flera kulhål 
i väggarna. En kropp saknades, då vi fann 
en stor blodpöl från vilken någon hade slä-
pat kroppen ned för trappan. Enligt präs-
ten hade den personen tagits till sjukhus. 
 Initialt var jag och mina kollegor täm-
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Noter
1.  Betyder ”ärevördiga ön” på sanskrit. 
2. Betyder ”tamilernas land”.
3. Tamil fastställdes återigen som ett officiellt 

språk 1987, i den 13:e konstitutionsförändr-
ingen. 

4. People’s Liberation Front
5. JVP är idag ett politiskt parti på Sri Lanka. 
6. En operation syftande till att avlägsna sikh-se-

paratister från det gyllene templet i Amritsar. 
7. Cease Fire Agreement 
8. Article 3: The Sri Lanka Monitoring Mission, 
 h t tp : / /www.s lmm. in fo /CEASEFIRE_

AGREEMENT/Ceasefire_Agreement

den enorma flora av litteratur som avhand-
lar ämnen som ”fjärde generationens krig-
föring”, ”asymmetrisk krigföring” m m. 
Är dessa de bäst förklarande teorierna för 
liknande fenomen som jag beskrivit ovan 
eller är de produkter av någonting annat? 
Är de kanske politiskt betingade definitio-
ner? Jag ställer mig något frågande till des-
sa begrepp och teorier och undrar huruvida 
det i själva verket inte rör sig om felaktiga 
tyngdpunktsanalyser och brist på abstrak-
tionstolkningar av befintliga teorier. När jag 
själv upplevde ett stort antal olika inciden-
ter vilka bidrog till en kaosartad lägesbild, 
letade jag efter en bra förklaring till detta 
”okända”. Men efter att ha studerat vissa 
av de klassiska militära teorierna, inklusive 
de österländska, upplever jag att viss insikt 
har nåtts. Genom att man intar ett lite mer 
abstrakt förhållningssätt till flera befintliga 
militärteorier, och operationalisering av des-
sa, går det faktiskt att bringa en viss ordning 
på ett slagfält av ovannämnd karaktär. 

Författaren är kapten i flottan. 

pen om folket. Antingen kan befolkningen 
stödja rörelsen frivilligt eller så kan den ho-
tas till att stödja den. I denna mekanism fin-
ner vi bl a pr-operationer. Den sista meka-
nismen är själva syftet med upproret. Det 
måste finnas ett ordentligt syfte, en orsak, 
en strävan, mot vilket alla aktiviteter riktas 
och kring vilket folket ska samlas. 
 Vikten av att förstå dessa mekanismer är 
att det därigenom bl a kan härledas vilka 
indikatorer man bör leta efter och vad vissa 
incidenter kan vara en del utav. Jag vågar 
påstå att sådana konfliktspecifika meka-
nismbeskrivningar är nödvändiga för att på 
ett rättvisande sätt kunna beskriva stridsfäl-
tet/operationsområdet. Konsten i detta är 
att kunna bryta ned dessa mekanismer till 
mätbara variabler, spaningsfrågor/underrät-
telsebehov, och däri har underrättelsetjäns-
terna en utmaning. Det är ingenting revo-
lutionerande i konstaterandet att verkan i 
konflikter av denna typ är till stor del avhäng-
ig en synnerligen stor underrättelseinsats. 
 Utifrån vikten av teorier kring denna typ 
av krigföring kan man även resonera kring 


