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litteratur

Några av Akademiens militärskribenter 
forskar, andra gör synteser. Till de 

mest bemärkta i den senare kategorin hör 
ledamoten Marco Smedberg med vid det 
här laget många läseböcker. 

Det smedbergska författarskapet föddes i 
ett kollektiv på dåvarande Militärhögskolan 
med uppdraget att skriva en lärobok i taktik. 
Det var upptakten till en rad välkända publi-
kationer om krigets särart som Smedberg, 
därefter ensam, fortsatte att presentera i en 
beundransvärd takt.1 På senare år har kanske 
hans förmåga att tillgodogöra sig och oss 
läsare med relevant litteratur kommit ännu 
mera till sin rätt i arbeten kring enskilda 
historiska skeenden. Senast gäller det kriget 
i Vietnam, föregången några år tidigare av 
en framställning om striderna i Italien under 
andra världskriget.

Vietnam som militärhistoria 

Av Olof Santesson

Marco Smedberg: Vietnamkrigen 1880–1980, Historiska Media, WS Bookwell AB, 
Borgå Finland 2008.

I ingetdera fallet finns tidigare något 
liknande översiktsarbete på svenska. I Viet-
namkrigen liksom i Från Sicilien till Rom,2 
kompletterar författaren också texten med 
kronologi, pedagogiska skisser över taktik, 
förbandssammansättningar m m. Man får 
sålunda reda på mycket hos Smedberg. 
Om det nu framför allt beror på hans lä-
rartekniska grepp eller ej, så framstår flera 
element som anmärkningsvärt lika i dessa 
två annars i tid och rum väldigt olika krig. 
Det gäller framför allt det som vi normalt 
främst förknippar med Vietnamkonflikterna 
– USA:s felslagna kampanj 1965–1973.

Under båda krigen står en allians av 
västmakter mot en hårdför och beslutsam 
fiende av nästan samma styrka på marken. 
Ett massivt övertag i luften neutraliseras 
delvis genom besvärliga och svåra mil-

1  Om stridens grunder 1994, Om sjökriget 1996, Om luftkriget 1998, Militär ledning 2001, Krigföring 
2004.

2  Från Sicilien till Rom. Kriget i Italien 1943–1944, Norstedts, W S Bookwell, Finland 2006.
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jöförhållanden. Koalitionen brottas efter-
hand med problemet att dess tillgängliga 
stridskrafter reduceras. Militärstrategiskt 
brister ledningsförmågan. I ingetdera fallet 
rör det sig om en kraftmätning av central 
betydelse för den amerikanska stormaktens 
centrala strategiska mål.

Verkar parallellen paradoxal? Naturligt-
vis har jämförelsen mellan det industriella 
Hitlertyskland 1943–1944 och Nordviet-
nams bondearmé en generation senare sin 
begränsning. Italienkriget passar förfat-
taren bäst. Här rör det sig om strider som 
utkämpas på armé- och armékårsnivå, d v s 
om traditionella operationer och taktiska 
förlopp med beprövad stridsteknik. Det ger 
Smedberg chansen att driva sina paradex-
empel på skillnaden mellan uppdragstaktik 
(tyskarna) och kommandotaktik (västmak-
terna). Kesselrings tyska enheter hade ett 
tempo och en improvisationskraft som 
motparten inte kom i närheten av.

Redan intagandet av Sicilien på somma-
ren 1943 gav västmakterna en varning om 
vilka svårigheter som väntade i Italien. Ett 
segt fälttåg förestod sedan de hade missat 
chansen att utnyttja läget när Mussolini 
störtades och Italien sökte sig ut ur kriget; 
tyskarna hann före.

I vad Smedberg kallar ett relativt okänt 
krigsförlopp3 var amerikaner och britter 
faktiskt illa ute vid landstigningarna i 
både Salerno september 1943 och Anzio 

januari 1944. Vid Monte Cassino stred man 
sedan i fyra månader innan ett avgörande 
kom. Västmakterna hade större förluster i 
malaria än i strid. Deras stora tillgång vid 
sidan av luftövertaget var den indirekta 
elden. Artilleri och granatkastare stod, 
visar Smedbergs sammanställning, för 
85 procent av tyskarnas förluster – mot-
svarande siffra för östfronten var faktiskt 
lägre – 61 procent!

Den avgörande skillnaden mellan de 
två krigen är onekligen att västmaktskoa-
litionen till sist ändå segrade i Italien men 
förlorade i Vietnam. Inte alls lika klart 
är att varje antydan till jämförelse också 
skulle falla på att det ena kriget var sym-
metriskt och det andra asymmetriskt. Hos 
Smedberg får läsaren för första gången ett 
samlat svenskt militärhistoriskt perspektiv 
på Vietnamkrigen, och det blir en annan 
bild än den som dominerade när striderna 
utspelades på ett av det kalla krigets viktiga 
slagfält.

Vietnamesisk gerillakrigföring var för-
visso en sida av konflikten. Det som många 
dåtida betraktare av framför allt 1960-ta-
lets strider inte tydligt såg var de starka 
konventionella inslagen i Hanoiregimens 
agerande på slagfältet. Det var ju dess 
förmåga som fällde utslagen, inte FNL, 
den kommunistiska gerillan i Sydvietnam. 
Men när det gäller de två mest spektakulära 
kommunistiska offensiverna, Tet 1968 och 

3  De senaste åren har det kommit nya militärhistoriska skildringar om Italienfälttåget: Atkinson, Rick: The 
Day of Battle: The War in Sicily and Italy, 1943–1944; Holland, James: Italy’s Sorrow: A Year of War 1944 
–1945, Harper Press, London 2008.
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påsken 1972, beskrivs de fortfarande trettio 
år senare i Nationalencyklopedins artikel 
”Vietnamkriget” (tryckår 1996) som FNL:s 
företag (ej heller ändrat i supplement). I 
själva verket revs FNL sönder av den för-
hastade attacken/folkresningen 1968, och 
rörelsen var militärt snarast betydelselös 
fyra år senare.

Båda gångerna fanns den väpnade kraf-
ten hos Nordvietnams reguljära armédivi-
sioner. Vad många engagerade unga, inte 
minst i vårt eget land, uppfattade som fat-
tiga människors folkliga krig mot inkräk-
taren USA och dess marionetter i Saigon 
var i förvånansvärt hög grad en krigföring 
och organisation byggd på sovjetisk och 
kinesisk vapentillförsel för storstrider. 
Påfallande är hur pass ofta som den store 
gerillageneralen Giap otåligt försökte for-
cera fram en seger på slagfältet genom att 
kasta fram sina divisioner av mestadels 
traditionell uppbyggnad. 

Det var fallet redan 1950 mot frans-
männen längs Route Coloniale nr 4 vid 
gränsen till Kina och givetvis i triumfen 
vid Dien Bien Phu 1954, som gjorde slut 
på Frankrikes kolonialvälde i Indokina. 
Men i Tet-offensiven offrade Giap sina 
bästa förband i en taktiskt lönlös strid mot 
den amerikanske motståndarens starkaste 
sidor. Priset var högt för vad som i alla 
fall trots ett nederlag på slagfältet blev en 
seger, strategiskt och psykologiskt, när folk 
hemma i USA började få nog av ett krig 
som man inte tycktes kunna vinna. Och 
fyra år senare var Giaps framryckande 
armé likt en västerländsk motsvarighet 

till den grad beroende av tillförsel av för-
nödenheter att amerikanskt flyg stoppade 
företaget, fast då var slutet ändå nära för 
USA i Vietnam. 

Ytterligare två år skulle gå innan Nord-
vietnams divisioner våren 1975 hade en 
total framgång på slagfältet och gjorde slut 
på Saigonregimen – då med amerikanerna 
ute ur bilden; kvar fanns bara en bitvis 
tappert kämpande men demoraliserad syd-
vietnamesisk armé. 

Det här krigsförloppet, med dess inslag 
på marken, till sjöss och i luften, skildrar 
Marco Smedberg väl. Då har han först, 
ganska ordknappt, satt läsekretsen in i his-
torien utifrån de skeden under 1800-talets 
andra hälft då Frankrike efterhand tog i 
besittning vad som en tid kom att kallas 
för Franska Indokina, d v s inkluderande 
dagens Vietnam, Laos och Kambodja. Ord-
ningen rubbades på allvar med japanernas 
frammarsch under andra världskriget, då 
den franska Vichyregeringen hade svårt 
att sätta hårt mot hårt. När Frankrike från 
1945 försökte att återuppta sitt styre fanns 
en kommunistisk medtävlare med tyngd-
punkt i norr. 

Det krig som utbröt, med starkt tryck 
på ett försvagat Frankrike, hade rimligtvis 
slutat tidigare än 1954, om USA hade hållit 
fast vid sin principiellt antikoloniala håll-
ning och en viss sympati för kommunis-
terna som genuint folklig rörelse. Nu kom 
Maos seger i Kina 1949 och Koreakriget 
1950–1953 att ändra allt. 

I Washington befarades att en kommu-
nistisk framgång även i Indokina skulle 
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leda fram till farliga kedjereaktioner i hela 
Asien; den s k dominoteorin lanserades. 
Frankrike blev för USA en allierad i kam-
pen mot kommunismen, och amerikanskt 
stöd med vapen och resurser förlängde 
pinan tills fransmännen gav upp och ame-
rikanerna blev sittande med en korrumpe-
rad Saigonregim som skyddsling och på 
halsen fick en av Hanoiledarna inspirerad 
upprorsrörelse från 1959 och framåt.

In på scenen kom så de amerikanska 
presidenter vilkas ämbetstid i stigande 
grad skulle komma att präglas av krig i 
Vietnam. Smedberg hör av allt att döma 
till dem som tror att John Kennedy skulle 
ha haft svårt att ta sig ur Vietnam; en av 
konfliktens obesvarade frågor. Med sitt 
behov av seger eller något som såg ut som 
en seger satt han enligt författaren ”fast i 
Vietnamträsket”. Något mer oklar före-
faller Smedbergs hållning till nästa fråga 
– Lyndon Johnsons beslut i augusti 1964 att 
trappa upp krigshandlingarna. Det heter att 
belägg saknas för att Vita huset medvetet 
skapade den incident i Tonkinbukten som 
togs till intäkt för en amerikansk krigs-
insats. Amerikanarna beskrivs ha över-
reagerat på nordvietnamesiska handlingar, 
men kvar finns en antydan om att krisen 
faktiskt också utnyttjades och togs som en 
förevändning för eskalation.

Resultatet blev i vilket fall som helst 

den amerikanska bomboffensiven Rolling 
Thunder, den första i en rad som Smed-
berg vederbörligen skildrar, med en orolig 
Lyndon Johnson som själv försökte ta ett 
grepp om vilka mål som ska angripas. 
Med stor vikt för försvarsministern Robert 
McNamaras tanke att styra Pentagon med 
det amerikanska näringslivets modernaste 
metoder såg den politiska USA-ledningen 
uppgiften framför allt som att hålla kriget 
begränsat. Man fick inte dra in Sovjet
unionen eller Kina i kriget, och det skulle 
heller inte tillåtas inkräkta på presidentens 
stora sociala program, skapandet av the 
Great Society.

Annars skulle kanske den amerikanska 
krigsmakten ha valt att snabbast möjligt 
sätta den främsta motparten – regeringen 
i Hanoi – ur stridbart skick genom en stor 
landsättning av styrkor vid kusten i norr, 
ungefär som i Smedbergs skildring av 
kriget i Medelhavet i Italienboken och inte 
minst som skedde med generalen McAr-
thurs sista glänsande insats: landsättningen 
vid Inchon i Sydkorea 1950. 

Taktiskt-tekniskt borde företaget ha varit 
möjligt.4 USA hade övertag i luften och till 
havs. Amerikanarna hade lärt sig mycket 
om direkt luftunderstöd av marktrupp under 
andra världskriget, med en början bl a just 
i Italien. Men i Vietnam försatts möjlig-
heterna till en operativt kanske avgörande 

4  Generalerna i Pentagon lät sig övertalas att föra en avvaktande krigföring som de starkt ogillade. Bes-
lutsfattandet finns utrett i ett arbete som saknas i Smedbergs litteraturlista: Mc Master, H R: Dereliction 
of Duty: Lyndon Johnson, Robert McNamara, The Joint Chiefs of Staff, and the Lies that led to Vietnam, 
HarperCollins New York 1997.
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amfibiekrigföring, försvarsgrenarna hade 
inte tillräcklig grad av samverkan. Starka 
marinkårsförband användes aldrig för sin 
specialitet – landstigning på kust under strid. 
Till exempel krävde insatserna i Mekong-
flodens delta stora ansträngningar men 
blev aldrig något som låg den amerikanska 
flottan varmt om hjärtat.

Med flyginsatserna följde anmärknings-
värt snabbt allt det andra. Amerikanarna 
bedömde att de flygbaser som upprättades i 
Sydvietnam inte kunde skyddas av en oprö-
vad Saigonarmé under uppbyggnad – för 
det krävdes amerikansk trupp. I mars 1965 
landsteg de första marinkårsförbanden, och 
sedan följde arméstyrkorna. I november 
samma år stod de första striderna mellan 
en av USA:s elitenheter – 1. kavalleridivi-
sionen – och reguljära nordvietnamesiska 
trupper (i Drang-dalen). Amerikanare var 
inte längre bara rådgivare. Ett nytt krigs-
mönster hade skapats. 

USA:s egen prestige hade satts på spel, 
samtidigt som administrationen inte ville 
skapa en krigsstämning. Till skillnad från 
i Irak fick nationalgardet stanna hemma. 
Författaren påpekar att huvuddelen av 
dem som mobiliserades för krigstjänst i 
Vietnam var frivilliga, det stämmer inte 
med mångas bild från studentupproren 
och ungdomars revoltstämning att det var 
värnpliktiga amerikaner som offrades (t ex 
i musikalen ”Hair”).

Amerikanska soldater trodde sig med-
verka till upprättandet av ett demokratiskt 
Sydvietnam – ambitionen känns måhända 
igen. Men många kände efterhand att de 

hade kommit som inkräktare, en insikt 
som rimligtvis bidrog till de problem som 
uppstod med utbredning av narkotika och 
inslag av mord på impopulära chefer, s k 
”fragging”. Smedberg kunde kanske ha 
gjort lite mer av hela problemet med en 
sviktande truppmoral särskilt hos bakre 
förband – sådant hör ju också hemma i den 
militära historien.

På marken kom vad som Smedberg och 
många andra kallar för det första TV-kriget 
under inledningsåren att ödesdigert präglas 
av generalen William C Westmorelands 
ledarskap. Som chef för den amerikanska 
ledningsstaben MACV (Military Assist-
ance Command in Vietnam) var han en 
”de stora bataljernas man” (Smedbergs 
uttryck), d v s han såg som sin uppgift 
att med supermaktens väpnade resurser 
förgöra motståndarens förband. 

I den vietnamesiska miljön betydde det 
insatser av bataljons- eller regementsstor-
lek (amerikaner eller sydvietnameser eller 
bådadera) mot fiender av snarlik storlek, 
där förstås den egna vapeninsatsen var 
överlägsen. I praktiken uppstod vad som 
snarast måste kallas för ett utnötningskrig. 
Det fanns ingen front där hela armékårsför-
band med flankstötar eller insatser på djupet 
opererade för att avgöra kriget på ett sätt 
som skulle bereda Smedberg möjligheter att 
väga uppdragstaktik mot kommandotaktik. 
Här går det inte riktigt att bygga vidare på 
tidigare arbeten, inklusive det om Italien.

Vietnamkriget som militärhistorisk er-
farenhet får sökas på annat håll. Taktiskt 
hade USA ett överläge på understödssidan. 
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För första gången spelade de talrika ame-
rikanska helikoptrarna en central roll på 
stridsfältet. Det gällde såväl attackinsatser 
som – inte minst – undanförsel av sårade 
(Medivac); det senare en resurs som den 
svenska försvarsmakten ännu en genera-
tion senare saknar.

Rörligheten gav således USA nya ope-
rativa och taktiska möjligheter att försöka 
gripa initiativet. Å andra sidan saknades 
det underrättelseövertag som västmakterna 
åtnjöt under andra världskriget efter att 
ha knäckt motståndarens koder (Ultra). 
Den egna sekretessen brast. Amerika-
narna kunde inte särskilja Hanois agenter, 
kunskapare och specialförband ur den 
vietnamesiska befolkningens massa – så-
tillvida rörde sig fienden just som ”fisken 
i vattnet”. Mannen eller kvinnan på gatan 
i Saigon kunde när som helst visa sig vara 
en dödens överbringare. 

Här såg man en sida av det som verkligen 
var inslag av gerillakamp i Vietnamkriget. 
En annan sida var förstås det enorma nät-
verk av tunnlar och underjordiska trans-
portleder, staber och fältsjukhus – Ho Chi 
Minh-leden – som USA-sidan aldrig kunde 
få bukt på. Det var dessa fåfänga försök 
som ledde till att kriget utvidgades först un-
der hemlighet till Laos, där motståndaren 
hade sina tillflyktsområden (sanctuaries) 
och senare Kambodja.

Efter två års strider hade McNamara för 
egen del börjat misströsta om det menings-
fulla i USA:s krigföring och förespråka 
bombstopp. I februari 1968 lämnade han 
sin post just före Tet-offensiven. Nord-

vietnamesernas bakslag och stora förluster 
hindrade dem heller inte från att gå vidare 
med en belägring av fästet Khe Sanh, som 
ett slag fick president Johnson att rent av 
frukta ett amerikanskt Dien Bien Phu! 
Amerikansk vapenmakt fällde ändå utsla-
get, varpå Khe Sanh karaktäristiskt nog 
övergavs; en minst sagt tom seger. 1968 
var också året för massakern på invånare 
i byn Song My (i USA känd som My Lai 
– en mindre hussamling), en amerikansk 
skandal som idag snarast skulle ha bleknat 
mot vad som skett i Irak och under kampen 
mot Usama bin Ladin.

Detta händelserika år, när Westmoreland 
ledde nära en halv miljon amerikanska 
soldater och ändå krävde 200 000 man 
till, lämnade också han stridsledningen. 
Den nye chefen, Creighton Abrams, hade 
en helt annan filosofi med satsning på 
småskaliga markinsatser och pacificering 
av hela områden i Sydvietnam. Där fram-
håller Smedberg att särskilt förband från 
Australien och Nya Zeeland visade sin 
förmåga och uppnådde resultat.

Till konfliktens offer hörde Lyndon 
Johnson som under trycket av växande 
antikrigsstämningar på hemmaplan avstod 
att kandidera för en ny presidentperiod. 
In på scenen som ny president från 1969 
trädde Richard Nixon, under vars tid 
Vietnamkriget skulle gå mot sin kulmen. 
För många var det svårt att följa sväng-
ningarna i den utdragna brutala slutakten. 
Den stora amerikanska markinsatsen bör-
jade avvecklas; med USA-hjälp i luften 
skulle sydvietnameserna själva sköta kriget 
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(”vietnamiseringen”). Fredssamtal inled-
des samtidigt som striderna fortsatte, och 
Nixon utökade kriget till Kambodja.

I början av 1971 sattes vietnamiseringen 
på ett prov som den inte bestod, när ameri-
kanarna fick den sydvietnamesiska armén 
att göra en offensiv för att skära av Ho Chi 
Minh-leden (operation Lam Son). Världen 
kunde i teve se hur företaget slutade i en 
reträtt de flesta skulle kalla för flykt. Mot-
ståndarens följande svar med den tidigare 
nämnda påskoffensiven 1972 – utlöst av 
Hanois oro för Nixons kontakter med 
både Kina och Sovjetunionen – ledde till 
att Nixon beordrade en ny bombvåg mot 
Nordvietnam, operation Linebacker. I om-
världen möttes den av en kritikstorm som 
klart överträffade våra dagars stämningar 
mot George W Bushs krigspolitik.

För första gången användes ”smarta” 
vapen i en ingalunda riskfri insats – Hanoi 
hade ända sedan hösten 1967 varit ett av 
världens bäst luftförsvarade områden. 
Bombningarna av Hanoiområdet – tidigare 
spärrar hade släppt – hör nog till det som 
starkast har stannat i människors minne av 
Vietnamkriget. I själva verket drabbades, 
som Smedberg påpekar, Sydvietnam hår-
dast (B52-bombmattor, avlövning, förgift-
ning av hela distrikt), följt av Laos. Nord-
vietnam kom först på tredje plats. Alltjämt 
gällde att någon veritabel terrorbombning 
inte förekom, vilket inte var någon tröst 
för de civila offer som angreppen i alla fall 
krävde.

I oktober 1972 kungjorde hur som helst 
utrikesminister Henry Kissinger att USA 

hade träffat en eldupphöruppgörelse med 
den nordvietnamesiska regeringen. I en 
andra omgång, i Sverige känd som ”jul-
bombningarna” 1972, bombade USA lika-
fullt på nytt, i ett försök att pressa Hanoi till 
eftergifter för att få med Saigonpresidenten 
Thieu att godta USA:s bortdragande. I 
Sverige fick vi en unik parlamentarisk 
samling mot bombningarna efter – snarare 
trots – statsminister Olof Palmes beryktade 
kritik (”nämna saker vid dess rätta namn”, 
Guernica, Lidice, Oradour). Stämningarna 
hos oss ända sedan Palme (senare) ryktbara 
Gävletal 1965 redovisas annars mest över-
siktligt av Smedberg. 

Julen 1972 hade avgörandet i själva 
verket redan skett på platsen. I januari slöt 
USA ett fredsavtal med Hanoi enligt okto-
beruppgörelsen. I mars utrymde den sista 
resten amerikanska soldater Sydvietnam, 
i praktiken utan målet ”fred med ära” och 
med Saigons regim och soldater lämnade 
i sticket. 

För många är resterade händelser i 
Indokina snarast ett post skriptum. Fast 
Smedberg redovisar även fortsättningen 
med de röda khmerernas intagande av 
Phnom Penh, med dess förfärande följder, 
och den nordvietnamesiska erövringen av 
Sydvietnam, båda i april 1975, åtföljda 
av Vietnams invasion av Kambodja tre år 
senare och Kinas misslyckade ”bestraff-
ningsanfall” mot Vietnam strax därpå. Men 
1979 fick Indokina äntligen fred.

Det historiskt mest omtumlande som 
hade skett var förstås att USA:s genom 
två århundradens längsta krig – åtta år – 
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slutade med ett supermaktens nederlag och 
stora prestigeförlust.

I boken om Vietnamkrigen saknas inte 
skildring av vad det betydde för parterna 
att drabba samman i en tät vegetation 
av insekter och dåligt dricksvatten med 
ingredienser som värmeslag, utmattning, 
infektioner, parasitsjukdomar, diarréer 
och malaria. Det räcker kanske inte med 
de ymniga personliga vittnesbidrag ur en 
rik litteratur som författaren drar fram i 
Vietnamboken (liksom i Italienboken). Allt 
det laddade, bilden av offer för napalm och 
andra hot ur skyn, förgiftningen av naturen, 
som fick mångtusende människor ut i pro-
tester, det som skapade tidens känslostor-
mar, har läsaren mer svårt att få ett begrepp 
om utifrån Smedbergs svala referenser. Men 
för den som en generation senare återvän-
der till historien och möter Vietnamkriget 

som militär kraftmätning mellan två parter 
av olika styrka och förmågor har Marco 
Smedberg åtskilligt att ge. 

Vi har i svensk version helt enkelt fått 
ett stycke militärhistoria som tidigare 
saknats.

Till sist bara: Inget annat av USA:s krig 
har blivit lika omskrivet, skriver Smedberg 
om Vietnamkonflikten. Kan det vara sant? 
Åtminstone när det gäller amerikanarnas 
egen historiografi intas, trodde man, rang-
platsen av inbördeskriget 1861–1865 som, 
om det hade slutat annorlunda, kunde ha 
inneburit att det idag inte hade funnits ett 
USA.

Recensenten var utrikesredaktör i Dag ens 
Nyheter 1973-1998. Han är ledamot av 
KKrVA.


