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Svenska soldater skall sättas in 
utomlands. Det är där de kan nödgas 
strida med de resurser som pågående 

ominriktning kan åstadkomma. Officerare 
skall lära sig att, tillsammans med andra 
i en internationell miljö, såväl leda styr-
kor som verka i högre staber. För första 
gången på snart tvåhundra år satsar vårt 
land på förband av typen expeditionskår, 
fast det inte får heta så. Nya erfarenheter 
behöver göras. Det borde vara matnyttigt 
att studera hur prototypen, den amerikan-
ska marinkåren, stred under Irakkriget i 
mars/april 2003.

Stridsförloppet kan med fördel studeras 
i Baghdad, Basrah and Beyond, en till 
omfånget lätthanterlig bok. Författaren, 
Nicholas E Reynolds, är som pensionerad 
överste i marinkåren en av dess skara histo-
riker. För att skriva sin bok har han haft ett 
utomordentligt gynnsamt läge. Primärkäl-
lorna utgörs av det material som sommaren 
2003 till våren 2004 sammanställdes av en 
avdelning med bl a detta syfte, marinkårens 

Irakkriget m/USA:s marinkår 

av redaktör Olof Santesson

Nicholas E Reynolds: Basrah, Bagdad and Beyond. The U.S. Marine Corps in the 
Second Iraq War, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland 2005.

egen History and Museums Division. 
Till detta har författaren fogat ett antal 

intervjuer med nyckelpersoner (oral his-
tory). Vidare har han nyttjat de dagböcker 
som skrevs av andra historiker som med-
följde förbanden i strid. Författaren anser 
själv att det aldrig har varit så lätt att spåra 
källor och ställa uppföljningsfrågor. Det 
utgångsläge han har haft lär inte våra egna 
historiker kunna räkna med. Eller?

Den expeditionskår som läsaren under 
Reynolds handledning får följa är marin-
kårsstyrkan I. Marine Expeditionary Force 
(MEF), med 1. marinkårsdivisionen som 
sitt markstridsförband. I förbandshierarkin 
var MEF:s ledning jämförbar med arméns 
armékårsstaber. Från senare hälften av 2002 
till hemtagningen i november 2003 var 
styrkan insatt i Mellersta Östern. Där ingick 
den som en av de större enheterna i USA:s 
centralkommando (Central Command). Dess 
befälhavande fyrstjärnige general var Tommy 
Frank, det namn som många av oss vid denna 
tid lade på minnet. 
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Till det slående i framställningen hör 
vilka stora ledningsresurser världens 
ledande militärmakt rör sig med även 
i regionala och relativt avgränsade in-
satser. Högste ansvarige för de samlade 
marinkårsresurserna inom Franks Central 
Command var en trestjärnig general med 
egen stab. Men det egentliga planerings-
arbetet för armén och marinkåren inför en 
krigföring på marken i Irak leddes av den 
likaledes trestjärnige armégeneral som 
med betydande stabsresurser var Franks 
underbefälhavare för de samlade mark-
stridskrafterna, CFLCC (Coalition Forces 
Land Component Command). 

Tidig planering
Anmärkningsvärt är också hur tidigt den 
amerikanska militären på allvar började 
planera för ett fälttåg i Irak. För marinkå-
rens del skedde inriktningen i februari 2002, 
så snart som dess två avdelade stridsgrup-
per återvänt från den föregående höstens 
kampanj i Afghanistan. 

Marinkårens stabs-officerare gick in 
i stabsarbetet inför ett krig i Irak med 
uppfattningen att man denna gång borde 
satsa på ett kort förbekämpningsskede, 
inte fyrtio dagar som under Kuwaitkriget 
1990/1991. Man ville göra sig kvitt arvet 
från generalen Schwartzkopfs dagar.
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Som ett första underlag fanns en plan 
från före George W Bushs administration: 
fem armédivisioner plus I. MEF skulle sät-
tas in, om Saddam Hussein gjorde ett nytt 
försök att erövra Kuwait.  Från denna första 
tämligen massiva insats övergick man ett 
slag till att laborera med dess motsats. I en 
första etapp, som en flygande start, skulle 
endast en armé- och en marinbrigad falla 
in i södra Irak i väntan på att förstärkningar 
kunde tillföras. 

I nästa skede handlade det om två armé-
brigader ur 3. infanteridivisionen och två 
regementsstridsgrupper av marinkårssol-
dater. För stridsledningen skulle det räcka 
med staben för I. MEF som kårstab. Under 
hösten 2002 kunde man för planeringen på 
sydfronten räkna med en tillkommande 
brittisk marinsoldatsstyrka (Royal Mari-
nes) av bataljonsstorlek. 

Saddam Hussein skulle också tvingas 
försvara sig åt två håll. Från norr, via 
Turkiet, skulle 4. amerikanska infanteri-
divisionen och en brittisk pansartung divi-
sion anfalla, om/när order gavs. Allt detta 
pågick således på militärt håll medan det 
ännu var månader kvar för världen att inse 
att ett politiskt beslut om anfall hade tagits 
i Washington.

Det vill av framställningen synas som 
om planeringsarbetet fick en fastare och 
mer beslutsam form när generallöjtnanten 
David D McKiernan tillträdde ledningen 
av CFLCC. I december 2002 fick han 
igenom att två kårstaber utsågs att taktiskt 
leda det väntade anfallet. V. armékåren 
(hämtad från Tyskland) skulle i öknen i 
väster tränga fram till Bagdad. I. MEF, 
som i generallöjtnanten James T Conway 

också hade fått en ny chef, skulle med sin 
1. marindivision säkra den östra flanken.

Den stridsvagnstunga 3. infanteridi-
visionens marschväg tänktes således gå 
genom ökenterräng, medan 1. marindivi-
sionen hade att forcera bitvis öken, bitvis 
busklandskap, uppodlad mark och kanaler. 
Bagdad, sätet för Saddam Husseins regim, 
sågs som kampanjens tyngdpunkt (center 
of gravity). Liksom sin armékollega hade 
nog även marinkårsdivisionens energiske 
chef, generalmajoren James N Mattis, 
befordrad efter segern mot talibanerna i 
Afghanistan, sina ögon riktade mot den 
irakiska huvudstaden. 

Marinkåren hade även i uppgift att gå 
mot Basra längst i öster, alltså bort från 
den nordliga riktningen. För denna uppgift 
avdelades först en förstärkning hämtad 
från II. MEF, nämligen 2. marinkårsbri-
gaden, kallad Task Force Tarawa efter 
en ryktbar strid i Stilla havet under andra 
världskriget. 

I december 2002 blev det dock klart att 
Turkiet skulle vägra britterna genomfart, 
liksom skedde för den elektroniskt mest 
avancerade 4. amerikanska divisionen 
i mars 2003. Nu såg man i Washington 
och London i stället för den norra stöten 
en möjlighet att dirigera brittiska trupper 
mot Basra. 

Det beslutet fick flera följder. Bl a or-
ganiserade sig britterna inför denna nya 
uppgift mot en storstad i en lättare kon-
figuration. 1. pansardivisionen behöll nu 
endast en pansarbrigad, men tilldelades 
i gengäld både en infanteribrigad (air as-
sault) och en marinkårsbrigad.

Planerarna hade nu således att smälta 
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samman tre militära kulturer, något som 
inte var alldeles enkelt. På amerikansk sida 
hade officerarna från arméförbanden med 
deras tunga enheter och omfattande plane-
ringsrutiner i förstone litet svårt att förlika 
sig med hur en marinkårsstyrka av MEF:s 
storlek var sammansatt. Den hade orga-
niskt sin division för strid på marken, men 
därtill ingick en nästan lika stor flygstyrka 
(i detta fall med hela sex flottiljer) plus en 
betydande logistisk styrka. Det var så man 
ville utkämpa striden, som en MAGTF 
(Marine Air Ground Task Force). 

Arméofficerarna försökte föra samman 
alla flyg- och logistikförband. Till sist 
gav de dock vika för marinkårens envisa 
fasthållande vid sin organisation.

Krig på kartan
Något mindre problematiskt men litet 
överraskande för de amerikanska marin-
kårsofficerarna var att britterna alltjämt 
förde krig på kartan, inte via Power Point. 
Britterna gav också betydligt kortare och 
mindre utförliga order till förbanden. Upp-
dragstaktik skulle således här samsas med 
ordertaktik. Erfarenheterna tycks ha varit 
intressanta för båda parter.

De viktiga besluten var i alla fall tagna. 
Till skillnad från Kuwaitkriget skulle man 
denna gång anfalla direkt ur utgångsgrup-
pering i Kuwait utan uppmjukning med 
flyginsatser. Det gällde att slå sönder så 
litet som möjligt av Iraks civila infrastruk-
tur, och det militära motståndet bedömdes 
svagare än tolv år tidigare.

Vad kunde då USA-alliansen vänta sig? 
Bedömningarna av hur länge kriget skulle 
pågå varierade kraftigt. Men exempelvis 

Conway tyckte att skrivbordsstrategerna i 
TV (f d höga officerare, av aktiva kallade 
”talking heads”) var väl optimistiska när 
de trodde på tre veckor. Man var osäker på 
fiendeförbandens kapacitet. Sex divisioner 
stod i södra Irak. Starkaste motståndet 
kunde väntas längre norrut, kring Bag-
dad, där diktatorn hade fyra divisioner ur 
det republikanska gardet. Men hur tänkte 
irakierna? Skulle de sätta in de massförstö-
relsevapen som man trodde fanns?

Alliansen var i alla fall redo. Tre divisioner 
skulle gå in i Irak på bredden, från vänster 3. 
infanteridivisionen, 1. marinkårsdivisionen 
och 1. brittiska pansardivisionen. Planernas 
koreografi täckte den kommande stridens 
fem första dygn, sedan fick man se.

Vi kan här kanske titta litet på lednings-
kedjan. I Doha i Kuwait fanns lednings-
staben för centralkommandots samlade 
markstridskrafter. Det var en stor organi-
sation. Överste Reynolds liknar CFLCC 
vid rymdfärdskontrollen i Houston: en 
amfiteater med stora bildskärmar och rader 
av officerare med datorer, TV-apparater 
och telefoner. TV-apparaterna stod stän-
digt på, liksom var fallet genom hela den 
amerikanska styrkan. 

General McKiernan ville inte ha den 
mängd av information som östes över 
honom. Han ville ha förslag till bedö-
manden, briefare fick sluta med att rabbla 
detaljinformation. Deras uppgift var att ge 
honom en känsla av hur slaget utvecklades. 
1. MEF hade samma vidlyftiga ledningsor-
ganisation fast i något mindre skala. Man 
inser lätt att både McKiernan och Conway 
föredrog att leda från framskjutna rörliga 
stabsplatser.
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Det kan tyckas mycket att McKiernans 
armékommando satte in två armékårssta-
ber för en ganska begränsad markinsats. 
Men så måste kanske ett modernt storanfall 
hanteras. 

(Sverige hade strax efter andra världskri-
get avskaffat sina armékårstaber i tron att 
militärbefälhavar-na i sina bergrum, och 
kanske långt från stridsområdet, klarade 
att genomföra taktisk ledning av i värsta 
fall fyra fördelningar. Det var inte att kräva 
litet.)

USA-alliansen förfogade också över 
mer än de tre divisionerna i främsta linjen. 
Bakom infanteridivisionen till vänster sat-
tes den 101. luftburna divisionen in, när 
det blev tydligt att alliansens långa sårbara 
underhållslinjer blev angreppsmål för fien-
den. (I den svenska arméns nya handling 
”Funktionsplan Verkan mot markmål” kal-
las detta för en irakisk taktikanpassning.) 
På motsvarande sätt 
hade marinkårsdivisi-
onen bakom sig Task 
Force Tarawa, som 
ju hade lösgjorts från 
uppgiften mot Basra. 
General Conway mås-
te också samordna sin 
egen underlydande 
divisions framryck-
ning med den brittiska 
divisionen.

Den 20 mars 2003 kl 20.40 lokal tid gick 
hur som helst attacken loss. Först efter 
starten fick förbanden klart för sig att det 
dessförinnan hade gjorts ett misslyckat 
försök att oskadliggöra Saddam Hussein 
från luften.

Marinkåren hade till en början en gans-
ka lätt färd. Inget reguljärt organiserat 
motstånd behövde nedkämpas, men man 
utsattes av eld från fedayeen, små grup-
per ur bakhåll och inte minst uppsuttna på 
civila pickuptruckar. Första större målet 
var Al Nasiriah med broar över Eufrat. 
Här blev eldgivningen intensivare den 
23 mars, samma dag som ett av arméns 
underhållskompanier körde fel och fick 
svåra förluster; minns fallet Jessica Lynch.1 
Task Force Tarawa som öppnade vägen för 
marindivisionen blev kvar under strider i 
området drygt en vecka.

Sedan kom sandstormen i öknen som 

Stridsvagnar M1A1 
Abrams i krigets inled-
ningsskede. 
Foto: Paul L Anstine II
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framför allt hejdade infanteridivisionen. 
Marinkåren fick order om halt den 27 mars 
och kunde först den 1 april på nytt sätta sig 
i rörelse. Tre dagar senare skedde en rätt 
uppmärksammad händelse. General Mattis 
avsatte en av sina regementschefer som 
han fann för långsam och försiktig. 

Hur ta Bagdad?
Ingenstans förmådde det republikanska 
gardets fyra divisioner bjuda allvarligt 
motstånd. Framryckningen gick nu så 
snabbt att staberna inte längre kunde 
skjuta på ett beslut om hur Bagdad skulle 
anfallas. Inom MEF hade man hunnit träna 
en del på strid i bebyggelse. Och den 3 
april fattade McKiernan beslutet att dela 
på Bagdad-avsnittet. Nu skulle även 1. 
marindivisionen ta mål, inne i den östra 
stadsdelen. 

I 3. infanteridivisionen hade man be-
stämt sig för att denna gång göra ett 
undantag trots motviljan att gå fram med 
tunga stridsvagnar inne i bebyggelse. Man 
skulle inte stanna kvar och besätta tagna 
kvarter. Fienden skulle utmattas genom 
pansarraider in och ut längs stadens breda 

boulevarder. Taktiken kan förklaras av att 
en amerikansk infanteridivision endast 
innehåller 1 200 till 1 600 soldater tränade 
att slåss avsuttna från sina fordon. Man 
saknade folk för närstrid. Även den brit-
tiska divisionen gick inledningsvis fram på 
samma sätt mot Basra innan beslutet togs 
att man skulle inta staden.

Inom 1. marinkårsdivisionen, med 6 000 
soldater vana att strida avsuttna, hade man 
å andra sidan en motvilja mot att rycka 
fram och sedan dra sig tillbaka; taget om-
råde i Bagdad borde hållas. Dessförinnan 
måste divisionen dock ta sig över floden 
Diyala i stadens utkanter med dess branta 
stränder, tung lerjord och dåliga vägar. 

Den 6 april hade man bekymmer, den 8 
på kvällen var alla regementena över och 
spaningsförband framskickade. Den 9 på 
morgonen erhölls ordern att rycka fram 
– med CNN och Fox News inbäddade i 
var sin bataljon. Ett förstahandsmål var 
torget Fidos där en soldat klättrade upp 
med en amerikansk flagga på statyn över 
Saddam Hussein. Han kom strax på bättre 
tankar och bytte den mot en irakisk flagga 
före den berömda scenen då bysten av 

1 I en nyutkommen bok om Irakkriget hävdar två amerikanska bedömare att framför allt V. armékårens chef, 
generallöjtnant Wallace, blev oroad av fedayeens angrepp. När han sade till två journalister att han ville 
bromsa marschen mot Bagdad för att ta itu med det oväntade hotet, utnyttjades det av kritiker i USA som ett 
bevis för deras tes att den allierade styrkan var för liten. Både Rumsfeld och Franks reagerade starkt. Den 
senare uppfattade uttalandet som ett misstroendevotum och övervägde att avsätta Wallace för överdriven 
försiktighet. Även marinkårsgeneralen Conway fick av Franks höra att endast britterna och specialstyrkorna 
hade slagits. Men vid ett spänt möte med överbefälhavaren lyckades generallöjtnant McKiernan till sist 
dämpa dennes missnöje med hans markstridsförband och säkerställa att Wallace blev kvar på sin post. 

 Gordon, Michael R, New York Times militäre chefskorrespondent, och Trainor, Bernard E, pensionerad 
marinkårsgeneral: Cobra II. The Inside Story of the Invasion and Occupation of Iraq, Pantheon Books 
2006.



129

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20062-2006

diktatorn drogs ned från sin piedestal. 
Det var en förvånansvärt oblodig dag för 
alliansen. Den irakiska regimen tog aldrig 
upp en sista strid – slutet kom som något 
av en antiklimax. 

Det var därmed dags att tänka på den 
fas IV där man skulle hantera resultatet 
av en segerrik operation, dessvärre starkt 
försummad av planerarna.2 Uppgiften kas-
tades nu på general McKiernan och hans 
CFLCC. För fredsarbetet var de allierades 
styrkor för få, och vi vet ju hur illa det har 

gått. Enstaka förband har dock klarat ett 
”Three Block War”: att både föra strid mot 
mekaniserade fiender, avväpna milis och 
ge humanitär hjälp.

Marinkåren tyckte sig ha gjort sitt och 
ville överlämna fortsättningen åt armén, 
men fick i uppdrag att skicka en snabb-
styrka norrut. Det kan vara intressant att 
se dess organisation: 3 lätta pansarspa-
ningsbataljoner (en ur varje regemente) 
och fyra infanterikompanier, ledda av divi-
sionschefens ställföreträdare. Truppen kom 

2 Redan efter de första striderna vid Al Nasiriah pekade en amerikansk underrättelseofficer på att fedayeen 
skulle förbli ett hot mot alliansen och hindra möjligheterna att stabilisera Irak. Men när den militära segern 
tycktes säkrad övertygade Rumsfeld Franks om att inhibera orden att förstärka i Irak med 1. kavalleridivi-
sionen. Om den hade kommit på plats kunde man i bästa fall ha bromsat det gerillakrig som blossade upp 
efter en kort tids ockupation. 

 Gordon & Trainor op cit.

Flodövergång söder om Bagdad 8 april. Foto: Kevin R Reed
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i stället att sändas mot diktatorns högborg 
Tikrit norr om huvudstaden. Där fick man 
stålsätta sig mot en mörk stämning och 
återknyta till marinkårens traditioner från 
små krig och, där det gick, samarbeta med 
civilbefolkningen.

När man avlöstes av förband ur den 4. 
infanteridivisionen blev det sämre med 
den saken.

Som en ytterligare marinkårsinsats bör 
slutligen nämnas att chefen för II. MEF 
med en liten stabsgrupp detacherades 
till Kurdistan för att handha kontakterna 
med kurdiska ledare. Det frigjorde insatta 

specialstyrkor för uppgiften att organi-
sera samverkan med de väpnade kurdiska 
styrkorna.

Kan man då dra några slutsatser från 
MEF:s perspektiv? För en utvärdering av 
dess Irakinsatser fanns en särskild bedöm-
andegrupp från marinkårens högkvarter, 
och Pentagon brukar sätta in två grupper 
på hög nivå i varje krigsskådeplats. Från 
centralkommandot hade utgått särskilda 
handlingsregler (ROE): det irakiska fol-
ket är inte fienden, onödiga skador måste 
undvikas liksom utbrott av triumf och brist 
på respekt för befolkningen. Man skulle 

Marinsoldater ur 1st Light Armor Vehicles Battalion utanför Saddam Husseins palats i Tikrit, 17 
april. Foto: Nicholous Radloff
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komma som befriare, inte som erövrare, 
och folkrättens regler måste strikt följas. 

Handlingsregler utvecklades vidare 
av MEF:s legala rådgivare, och på nästa 
lägre nivå lät general Mattis sina rådgivare 
hålla lektioner både före och under Irak-
operationen. En preliminär bedömning är 
att marinkårssoldaterna på det hela taget 
skötte sig.

Hålla fingrarna borta
Vad det gäller operationerna är en tydlig 
slutsats att högre chefer måste undvika att 
lägga sig i detaljer. De skall inte mikro-
managera. Det var å andra sidan viktigt 
för chefer att hålla sig långt framme, kom-
munikationerna var ibland dåliga, särskilt 
när det gällde trupp inne i bebyggelse. Det 
här kan vara ett memento, när nu svenska 
förband skall tränas för strid i stadsmiljö. 

Inom staberna hade man i det tidvis 
höga stridstempot funnit det svårt att i 
sin planering starta tidigt och utgå ifrån 
förberedande (warning) order. Man fick 
ofta gå tillbaka till gammal hederlig or-
dergivning efter hand. Lättast för att hålla 
reda på lägre förband var att förse dem 
med var sin transponder; när det gäller 
effektiviteten kan vi kanske jämföra med 
erfarenheterna från Stockholms försök 
med trängselavgifter.

Kanske överraskande är uppfattningen 
att flygsidan i Irakkriget hade svårt att 
hänga med. Något fullödigt elektroniskt 
krig var det ju heller inte tal om. I den 
svenska arméns funktionsplan konstateras 
helt sonika att inga ”nätverksbaserade ope-
rationer” genomfördes. Men man anser på 
svenskt håll att det i alla fall fanns öar av 
information som tydligt visar på potentia-
len i effektiva informationsflöden.

General McKiernans slutsats blev att 
man måste frigöra sig från informationsflö-
det och se till effekten av insatser. General 
Conway lät andra ägna sig åt bedömanden 
uppåt, Battle Update Assessments (BUA). 
Själv ville han ses och synas av sina solda-
ter, som Reynolds säger: ”likt en general 
från det amerikanska inbördeskriget”. 

General Mattis avfattade ofta dagliga 
meddelanden, som alla underlydande en-
heter kunde ta del av på divisionens nät. 
Under hela Operation Iraqi Freedom in-
ledde staberna på alla nivåer, likt många 
av oss civila, arbetsmorgonen med att gå 
in på nätet. 

Överste Reynolds ser det som ett demo-
kratiskt plus att aldrig förr så många militä-
rer haft tillgång till samma informationer. 
Kanske ett stöd för det nätverksbaserade 
försvaret, NBF, som nog är i behov av alla 
goda argument mot oss klentrogna.


