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Af Emilie Marley Siemssen og Michael Linden-Vørnle

værktøj til at vende krigslykken. 
Dette håb blev, som vi alle ved, 
gjort til skamme, men efter 
krigen overtog sejrherrerne – 
især USA og Sovjetunionen 

– resterne af det nazistiske mis-
silprogram.

Med fødslen af den ny ver-
densorden og starten på den 

kolde krig arbejdede både 
USA og Sovjetunionen på 
at udvikle missiler til mili-
tære formål. Det blev hurtigt 
et centralt ønske at udvikle 
missiler, der var kraftige nok 
til at kunne afl evere atomvå-
ben direkte fra land til land 

– interkontinentale missiler. 

Som udgangspunkt var beho-
vet størst for Sovjetunionen, 
da USA rådede over ydedyg-
tige langtrækkende bombe-
fl y. Til gengæld havde USA et 
behov for at kunne overvåge 
Sovjetunionen, og her ville 
en spionsatellit være en langt 
bedre platform end et spionfl y.

Er stjernekrig 
  lovlig?
Der fi ndes internationale regler om anvendelsen af rummet, men de er 

ikke klare nok til at forhindre, at rummet bliver fremtidens slagmark.

 Menneskets vej ud i rummet 
har fra første færd været brolagt 
med sten, der er blevet udhug-
get for at føre krig. Udviklin-
gen af raketter og missiler tog 
for alvor fart under Anden 
Verdenskrig, hvor det nazisti-
ske styre så disse og andre nye 

“vidundervåben” som et muligt 

Foto: ESA
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Problemet med spionfl y 
var, at de kunne afsløres og i 
yderste konsekvens nedskydes, 
mens de overfl øj sovjetisk ter-
ritorium og derved yderligere 
forværre forholdet mellem de 
to supermagter – begivenhe-
der, der faktisk fandt sted. Men 
hvis det kunne lade sig gøre at 
bringe en satellit i kredsløb om 
Jorden, der overfl øj Sovjetunio-
nen, og hvor der fra sovjetisk 
side ikke blev 
protesteret, 
så ville vejen 
være banet 
for, at spi-
onsatellitter 
også kunne 
komme på banen. For at undgå 
at provokere Sovjetunionen 
skulle den første amerikanske 
satellit være en civil forsknings-
satellit. Skulle det derimod ske, 
at den første menneskeskabte 
satellit var sovjetisk, ville ret-
ten til fri bevægelighed i rum-
met være etableret – uanset om 
satellitten var militær eller civil.

Sputnik banede vejen
Da Sputnik 1 den 4. oktober 
1957 blev bragt i kredsløb om 
Jorden, var der således med ét 
slag åbnet op for, at alverdens 
lande kunne overfl yves af rum-
fartøjer – uanset deres nationa-
litet og deres formål, civilt som 
militært. Med kun ét eksempel 
var der etableret en sædvaneret 
for anvendelse af rummet. Det 
rumkapløb, der fulgte, kom i 

stadig større grad til at handle 
om demonstration af teknolo-
gisk og intellektuel overlegen-
hed, der kulminerede med det 
amerikanske Apollo-program, 
der i juli 1969 bragte menne-
sker til Månen.

Selv den kolde krigs afslut-
ning og Sovjetunionens sam-
menbrud har dog ikke betydet, 

at det militære aspekt af vores 
anvendelse af rummet er for-
svundet – nærmest tværtimod. 
Spionsatellitter spiller en cen-
tral rolle for indhentningen 
af efterretningsoplysninger. 
Navigationssystemer – især 
det amerikanske GPS-system 

– anvendes til navigation i 
almindelig forstand, men også 
til at styre våben mod deres 
mål. Endelig er kommunikati-

onssatellitter af vital betydning 
for militære operationer af 
enhver art.

Missilskjold – før og nu
I 1980’erne skabte det ameri-
kanske Strategic Defence Ini-
tiative (SDI – populært kaldet 
stjernekrigsprogammet) fokus 
på, at rummet kunne blive en 

Grænsen til rummet
Hvor går grænsen til rummet? Dette spørgsmål fi ndes der fl ere svar på, og det har endnu ikke været muligt at 
opnå international enighed om en defi nition af denne grænse. Forskellige videnskabelige og teknologiske kriterier 
som fl yvehøjder for konventionelle fl y, banehøjder for satellitter og fysiske forhold i atmosfæren har været på 
banen. Dertil kommer tanker om en fastsættelse af grænsen ud fra enten et funktionelt eller arbitrært grundlag. 
Førstnævnte hænger på den faktiske brug af rummet, mens den anden handler om at vælge et tal og blive enige 
om det. Samlet set er højden 100 km over jordoverfl aden et både praktisk og fornuftigt bud.

»The art of employing troops is that when 
the enemy occupies high ground, 
do not confront him.«       Sun Tzu 
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krigsskueplads – også selvom 
formålet med SDI var at danne 
et skjold, der kunne beskytte 
USA mod et missilangreb fra 
Sovjetunionen. Tanken om – 
eller rettere frygten for – at 
rummet kunne blive en slag-
mark havde eksisteret siden 
Sputnik 1, men med SDI fi k 
tanken om stjernekrig et helt 
nyt perspektiv. 

Men selvom SDI som sådan 
aldrig blev realiseret, er tanken 
om et missilskjold i de senere 
år igen kommet på banen i 
form af det amerikanske Bal-
listic Missile Defence System 
(BMDS). Her er hovedformålet 
ikke længere at kunne imødegå 
et massivt missilangreb, men at 
kunne uskadeliggøre et enkelt 
missil – f.eks. aff yret af en 
såkaldt slyngelstat. 

For at kunne komme i gang 
med BMDS måtte daværende 
præsident George W. Bush 
imidlertid trække USA ud af 
traktaten om begrænsning af 
anti-ballistiske missilsystemer 

 Når en satellit, et rum-
fartøj eller et rakettrin bliver 
ødelagt – enten bevidst eller 
ved et uheld – kan brudstyk-
kerne være til stor fare for 
andre satellitter og rumskibe.

P E R S P E K T I V
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(ABM-traktaten). Det skete i 
december 2001 under påskud 
af, at ABM-traktaten var for-
ældet og et levn fra den kolde 
krig.

Satellitter skydes ned
Men USA har bestemt ikke 
været ene om at udvikle syste-
mer, der kan nedskyde mål i 
rummet. Således demonstre-
rede den nye rumstormagt 
Kina i januar 2007 sin evne 
til at nedskyde en satellit i 
kredsløb om Jorden. En ældre 
kinesisk vejrsatellit blev skudt 
ned med et ballistisk mellem-
distance-missil aff yret fra kine-
sisk jord. Nedskydningen blev 
registreret i USA, men blev i 
første omgang holdt hemme-
lig. Senere blev den dog offi  -

cielt bekræftet af de kinesiske 
myndigheder, der dog under-
stregede, at de ikke ønsker 
en militarisering af rummet – 
endsige et egentligt våbenkap-
løb rettet mod rummet. 

Nedskydningen var efter 
kinesernes eget udsagn ikke 
rettet mod et bestemt land og 
var derfor ikke ment som en 
trussel mod en bestemt nation. 
Eftersom de kinesiske vejrsa-
tellitter kredser i baner, der 
minder om de amerikanske 
spionsatellitters baner, kunne 
nedskydningen dog godt 
opfattes som en indirekte trus-
sel mod USA. Således udtrykte 
både USA og andre lande 
som Japan, Storbritannien 
og Australien offi  cielt deres 
bekymring over den kinesiske 

magtdemonstration.
Godt et år efter den kinesi-

ske nedskydning var amerika-
nerne imidlertid selv på banen. 
Her lykkedes det nemlig for 
det amerikanske militær at 
nedskyde en af deres egne spi-
onsatellitter, NROL-21, der 
havde været ude af kontrol 
siden opsendelsen i decem-
ber 2006. Det var satellittens 
beholdning af brændstof, der 
var hovedargumentet for at 
nedskyde satellitten, inden den 
i løbet af nogle få uger selv ville 
styrte ned. 

Ifølge de amerikanske myn-
digheder ville man sikre sig, at 
det meget giftige brændstof 
af typen hydrazin ikke skulle 
ramme beboede områder.

Nedskydningen blev gen-

nemført med et varmesøgende 
SM-3-missil, der blev aff yret 
fra krydseren USS Lake Erie, 
som befandt sig i Stillehavet ud 
for Hawaii. Uanset om NROL-
21 og dens brændstof udgjorde 
en reel trussel eller ej, så fi k 
amerikanerne klart demonstre-
ret, at i hvert fald dele af deres 
missilskjold virker som det 
skal. SM-3-missilet om bord 
på krydsere som USS Lake Erie 
er nemlig en del af det arsenal, 
der indgår i BMDS. 

Juridiske rammer for 
rummet
De store rumnationer spiller 
således med musklerne og har 
vist deres teknologiske for-
måen. Det er derfor oplagt at 
spørge, om de internationale 
regler, der udgør de juridiske 
rammer for vores rumaktivi-
teter, er i stand til at håndtere 
og regulere både den nutidige 
og fremtidige militære anven-
delse af rummet. 

FN’s Traktat om det ydre 
rum fra 1967 er den grundlæg-
gende traktat, der indeholder 
principper for Staternes 
udforskning og anvendelse af 
rummet, herunder Månen og 
andre himmellegemer. Hertil 
kommer en række specialkon-
ventioner, eksempelvis Måne-
aftalen fra 1979, der mere spe-
cifi kt regulerer Staternes aktivi-
teter på Månen og andre him-
mellegemer. 

Selvom Traktaten om det 
ydre rum begrænser anven-
delsen af rummet til fredelige 
formål og forbyder placering 
af kernevåben og andre mas-
seødelæggelsesvåben i kreds-
løb omkring Jorden, på andre 
himmellegemer eller på anden 
måde i rummet, ses det, at 
dette princip ikke bliver over-
holdt i praksis. 

Operation Ørkenstorm i 
den første Golfkrig i 1990 
bliver ofte betegnet som den 
væbnede konfl ikt, hvor rum-
baserede systemer for første 
gang direkte blev anvendt i 
krigsførelsen, idet GPS-syste-
met bl.a. blev anvendt til at 
føre missiler til deres mål. 
Siden er rummet konstant ble-
vet anvendt i forbindelse med 
væbnede konfl ikter.

Folkeretten gælder
Traktaten om det ydre rum indeholder det grundlæggende princip, at alle aktiviteter i forbindelse med udforskning 
og anvendelse af rummet skal være i overensstemmelse med Folkeretten, herunder FN-Pagten. Princippet er 
bindende for alle stater, da det også er en del af den folkeretlige sædvaneret. Henvisningerne til FN-pagten er 
særligt vigtige, da FN’s hovedformål – at opretholde international fred og sikkerhed og fremme fredelig sameksi-
stens – således også er grundstenen i den folkeretlige regulering af rummet. 

Forbuddet mod at anvende væbnet magt mod andre stater, som fi ndes i FN-Pagten, gælder altså også for 
rummet. Dog gælder der to vigtige undtagelser fra denne hovedregel. Anvendelse af væbnet magt kan enten 
være tilladt, når FN’s sikkerhedsråd har givet tilladelse eller, når en stat handler i selvforsvar mod et væbnet 
angreb udefra. Retten til selvforsvar i FN-Pagten gælder således også for rummet. Selvforsvaret skal imidlertid 
være nødvendigt og proportionalt. Det betyder, at den angrebne stat kun må anvende en sådan grad af magt, 
som står i et rimeligt forhold til angrebet. 
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FN-pagten udgør en grundsten i den folkeretlige regulering af rummet.
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Lovlige rumvåben?
Rum-traktaterne forbyder såle-
des kun kernevåben og andre 
masseødelæggelsesvåben uden 
nærmere at defi nere, hvad disse 
betegnelser nøjagtigt dækker 
over. Det er derfor oplagt at 
se nærmere på, hvilke former 
for rumvåbensystemer, der kan 
udgøre en trussel mod den 
internationale fred og sikker-
hed, selvom disse teoretisk set 
må anses for at være lovlige. 
Det må antages, at konventio-
nelle våben, der er lovlige på 
Jorden, som f.eks. almindelige 
sprængladninger, også lov-
ligt kan placeres og anvendes 
i rummet. I traktaterne er der 
således ikke taget højde for den 
teknologiske udvikling, der 
er sket, siden traktaterne blev 
udarbejdet.

Som eksempel på våben, der 
teoretisk set vil kunne anven-
des uden at krænke våbenfor-
buddet i rum-traktaterne, kan 
der overordnet set sondres 
mellem våben, der anvender 
stråling eller kinetisk energi. 
Stråling kan være retningsbe-
stemt f.eks. i form af en laser, 
eller det kan være stråling, der 
breder sig ud i alle retninger 
som en elektromagnetisk puls 
(EMP). Sidstnævnte svarer 
grundlæggende til den eff ekt, 
der opnås ved sprængning af et 
kernevåben, dog med en bety-
delig mindre eff ekt.

Våbensystemer, der udnyt-
ter kinetisk energi (bevægel-
sesenergi), kan fungere direkte 
f.eks. ved at skyde et projektil 
ind i en satellit. Det er den tek-
nik, der blev anvendt ved den 
kinesiske og amerikanske satel-
lit-nedskydning i hhv. 2007 og 
2008. Kinetiske våben kan også 
indeholde en sprængladning, 
der blot ved at bringe våbnet 
tæt på sit mål kan ødelægge 
målet ved at udløse ladningen. 
I lyset af den særlige betyd-
ning, som sidstnævnte våben-
type må antages at kunne få 
i rummet, er der her givet 
behov for yderligere interna-
tional regulering. 

Utilsigtede tab
Umiddelbart er tanken om 
et våbensystem, der målrettet 
ødelægger et militært mål med 

kinetisk energi, måske ikke så 
skræmmende. Der kunne f.eks. 
være tale om en satellit, der 
bevidst styres ind i en anden 
Stats satellit, så den knuses. 
Her er det dog vigtigt at huske 
på, at en sådan handling ska-
ber en sky af brudstykker, der 
kan gøre skade på andre satel-
litter og rumfartøjer. 

Kinas nedskydning i 2007 
skabte netop en markant for-
øgelse af mængden af rumaf-
fald, der kredser om Jorden, og 
kan udgøre en trussel for andre 
satellitter i kredsløb. Det var 
dog ikke tilfældet ved den ame-
rikanske nedskydning i 2008, 
da målsatellitten her befandt 
sig i så lav en bane, at brud-
stykkerne alle brændte op i 
atmosfæren.

I yderste konsekvens kunne 
man forestille sig et koordine-
ret angreb, hvor mange satel-
litter bevidst styres mod kol-
lisioner med andre satellitter 
med det formål at skabe store 
mængder skadeligt rumaff ald i 
bestemte baner – en handling, 
der kan sidestilles med udlæg-
ningen af et minefelt.

I et andet scenario har en 
satellit to funktioner – en 
civil og en militær. Vælger 
en Stat bevidst at ødelægge 
satellitten på grund af dens 
militære funktion, kan dette 
medføre utilsigtede tab – col-
lateral damage. Satellittens 
civile funktion kunne f.eks. 
være kommunikation med 
hovedvægt på telemedicin 
eller fi nansielle transaktioner. 
I begge tilfælde vil ødelæggel-
sen af satellitten ikke i direkte 
forstand give dødsofre eller 
sårede, men følgevirkningerne 
ved eksempelvis et børskrak 
eller ved ikke at kunne mod-
tage telemedicinsk vejledning 
kan få tilsvarende tragiske 
konsekvenser.

Man kunne endda forestille 
sig, at stater ville spekulere i 
at give satellitter med meget 
vigtige militære funktioner et 
tilsvarende vitalt civilt formål, 
således at en modstander vil 
tøve eller endda helt afholde 
sig fra at ødelægge satellit-
ten. Dette kan sidestilles med 
brugen af menneskelige skjold 
på Jorden. Mens reglerne om 
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collateral damage på Jorden er 
ganske veludviklede, er de – i 
den beskrevne forstand – kun 
ringe udviklet i forhold til kon-
sekvenserne af anvendelse af 
væbnet magt i rummet.

Mere og bedre lovgivning
Selv om der er regler, herun-
der traktater, der regulerer 
vores anvendelse af rummet, 
er det givet, at reglerne på en 
række områder ikke er klare 
og præcise nok til at forebygge, 
at våbenkapløbet i rummet 
løber løbsk. Vi har ikke i til-
strækkelig grad accepteret, at 
vi ikke længere kun opererer 
militært på de tre kendte ter-
ritorier – til lands, til vands og 
i luften. Rummet er på banen 
som det fj erde territorium, og 
der kan argumenteres for, at 
cyberspace som det femte ter-
ritorium på mange områder er 
tæt knyttet hertil gennem den 
rumbaserede informationstek-
nologi.

Derfor er det nødvendigt at 
opnå international enighed om 
en præcis folkeretlig defi nition 
af grænsen mellem Staternes 
luftterritorium og rummet for 
at imødegå, at rummet bliver 
betragtet som en del af det ter-
ritoriale luftrum og dermed 
kan anvendes til at sikre en 
stats sikkerhedspolitiske inte-
resser. Bogotá-erklæringen fra 
1976, hvor samtlige stater på 
ækvator krævede national suve-
rænitet over den geostationære 
bane, der ligger 35.800 km 
direkte over deres territorier, 
belyser glimrende denne pro-
blemstilling.

Der er på nuværende tids-
punkt et stort og stadigt sti-
gende behov for at nå til enig-
hed om at vedtage yderligere og 
mere præcis lovgivning. Denne 
lovgivning skal imødegå den 
teknologiske udvikling, regu-
lere placeringen og anvendel-
sen af våben i rummet og give 
klare spilleregler for væbnede 
konfl ikter, der involverer brug 
af rumteknologi. 

Hvis en sådan lovgivning 
ikke bliver etableret, kan vi 
frygte, at en eller fl ere stater vil 
blive udsat for et rumbaseret 
overraskelsesangreb – et kos-
misk Pearl Harbour.  
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