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I den svenska operativa doktrinen har “de 
grundläggande förmågorna” införts som 

en modell vilken beskriver övergripande 
behov och förmågor som 
krävs för att nå militärstra-
tegiska, operativa och tak-
tiska mål.2 I den följande 
artikeln appliceras denna 
modell på den urbana krig-
föring som genomfördes i 
Hue under den så kallade 
Têt-offensiven 1968. 

Têt-offensiven var ett 
nordvietnamesisk fälttåg 
för att ta krigföringen mot 
Sydvietnam och USA till ”den högsta revo-
lutionära nivån”. En generell offensiv över 
hela Sydvietnam skulle utlösa ett folkligt 
uppror mot regimen och dess allierade. I 

The enemy fought for ev-
ery foot. It was a bloody 
mess. There was no order 
– just fire team rushes into 
rooms, mad firing, bursting 
grenades. Smoke, shouts, 
flying plaster, bodies.1 

En analys av slaget om Hue med hjälp  
av “de grundläggande förmågorna”

Av Anders Cedergren

Vietnams officiella historieskrivning skulle 
den militära offensiven riktas mot fiendens 
mest sårbara urbana områden: Saigon, Hue 

och Da Nang. Samtidigt 
skulle amerikanska och 
sydvietnamesiska styrkor 
bindas i djungelkrigför ing 
i sekundära riktningar, 
varvid så stor del som 
möjligt av motståndarens 
stridskrafter skulle slås. 
Offensiven skulle genom-
föras på alla krigförings-
nivåer samtidigt – den 
politiska, den militärstra-

tegiska, den operativa och den taktiska med 
syfte att helt förändra det strategiska läget 
i det pågående kriget.3 
Intill intagandet av Bagdad  2003 var sla-

diskussion &  
debatt

1  Nolan, Keith William: Battle for Hue. Têt, 1968, Presidio Press, Novato, CA, s 64.
2  Doktrin för gemensamma operationer (DGemO), Försvarsmakten, Stockholm 2005, s 60.
3  The Military Institute of Vietnam, Victory in Vietnam. The official History of the people’s Army of Vietnam 

1954-1975, University Press of Kansas, Kansas, 1994/2002, s 206-207.
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get om Hue den största amerikanska urbana operationen 
sedan Koreakriget. Slagets speciella förutsättningar 
belys er svårigheterna med att möta ett överraskande 
anfall i stadsmiljö. Hue erbjuder oss med andra ord 
en utmärkt fallstudie av urban krigföring. Syftet med 

artikeln är att applicera de 
grundläggande förmågorna 
på striderna i Hue och där-
med ge ett exempel på de-
r as användbarhet som ana-
lysmodell. Inledningsvis 
in tro   duceras kort de grund-
läggande förmågorna, där-
efter följer själva ana lysen 
som avslutas med några 
generella slutsatser avseende 
urban krigföring och den 
använda analys modellen. 

Bakgrund
Hue var 1968 den tredje 
störs ta staden i Vietnam 
med cirka 140 000 invånare. 
Staden var ett religiöst och 
andligt centrum med Viet-
nams största universitet 
och hade dittills skonats 
från att direkt drabbas av 
den militära konflikten. Hue 
hyste det kulturellt betydel-
sefulla kejserliga palatset 
som stod skyddat bakom 
citadellets murar. Stadens 
befolkning levde efter tra-
ditionell vietnamesisk livs-
stil och förespråkade lokalt 
självstyre. Läget nära den 
demilitariserade zonen och 
invid Highway 1, där den 
korsade Parfymfloden, med-

4  http://en.wikipedia.org/wiki/Tet_offensive, 090821.

 

 

THAILAND

LAOS

KAMBODJA

SYDKINESISKA 
HAVET

SYDKINESISKA 
HAVET

TET OFFENSIVE
1968

Quang Tri
           Hue

Da Nang
Tam Ky
Chu Lai
Quang Ngai

Qui NhonAn KnePleiku
Kontum

 Hau Bon

Ban Me Thuot

Da Lab
Nha Tvang

Phan Thiet
Moc Hoa

Pnoc Le
Chau Phu Saigon

Ca Mau

Can Tho

Phu Cuong 
   Bien Hoa 

Xuan Loc

Go Cong
My Tho
Ben Tre

Soc Trang

Sa Dec
 Vinh Long

Tuy Hoa

M
ek

on
g D

elt
at

Figur 1. Kartskiss över Têt-offensiven i Sydvietnam 1968.4
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förde att Hue var militärt betydelsefull, 
främst ur ett logistiskt perspektiv. 

Genom Hue flöt Parfymfloden, som 
användes som transportstråk främst av 
de amerikanska (MACV)5 och sydviet-
namesiska (ARVN)6 styrkorna mellan 
kuststaden Da Nang och förbanden som 

var grupperade intill den demilitariserade 
zonen, bland andra den 3.marininfanteri-
divisionen. Detta gjorde Parfymfloden till 
en viktig transportled och vid Hue korsa-
des floden och dess bifloder av Highway 
1, som var den enda vägen i nord-sydlig 
riktning. Den sida som behärskade Hue 
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Figur 2. Kartskiss över Hue med referenspunkter    

5  MACV – Military Assistance Command, Vietnam var USA:s gemensamma ledningsstruktur för alla al-
lierade stridskrafter insatta i kriget i Sydvietnam. 

6  ARVN – Army of the Republic of Vietnam.
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ägde också kommunikationslinjerna i 
nord-sydlig riktning. North Vietnamese 
Army, NVA, betraktade Hue som en svag 
länk i motståndarens grupperingar i norra 
Sydvietnam. Dock fanns två militära en-
heter grupperade i Hue.

1.infanteridivisionen ur ARVN hade 
lokaliserat sin stabsplats till Citadellet och 
1.amerikanska kårens rådgivare hade sitt 
högkvarter söder om Citadellet i Nya Hue. 
Härav kan man möjligen dra slutsatsen att 
Hue dessutom var väl försvarat, men så 
var inte fallet. Förbanden bedrev djung-
elkrigföring eller försvarade knutpunkter 
på landsbygden. En bidragande orsak till 
det svaga försvaret av Hue kan ha varit att 
man förväntade sig att Viet Cong, VC, d v s 
den sydvietnamesiska befrielserörelsen, 
och Nordvietnam skulle respektera sta-
dens kulturella och religiösa skatter samt 
firandet av Têt.7 Normalt var denna högtid 
också en period av vapenstillestånd mellan 
nord- och sydvietnameser. 

Têt-offensivens våldsamma skede in-
leddes den 30 januari 1968 samtidigt 
som firandet av det vietnamesiska nyåret 
påbörjats. NVA avdelade en förstärkt in-
fanteridivision för Hue-området, varav två 
nordvietnamesiska infanteriregementen 
om sammanlagt cirka 7 500 man anföll 
in i själva Hue, med målet att ta staden 

inklusive ARVN:s och MACV:s stabsplat-
ser. Härutöver fanns en målsättning att, i 
likhet med målet för hela Têt-offensiven, 
skapa ett generellt uppror för sin sak 
bland befolkningen i Hue. Det blev ett 
blodigt slag med höga kostnader för alla 
inblandade. När de sydvietnamesiska och 
amerikanska förbanden hade återtagit Hue 
uppgick MACV/ARVN stridsförluster till 
cirka 4 400 man, varav 600 stupade. USA 
uppskattade NVA/Viet Cong förluster till 
cirka 5 000 man, varav antal stupade till 
mellan 1 000 och 2 000. NVA:s utrens-
ningar av ”folkets fiender” i Hue under den 
tiden som man behärskade staden återfanns 
i massgravar och uppgick till cirka 3 000 
avrättade civila. Ytterligare cirka 2 000 ci-
vila återfanns aldrig, men antas ha avrättats 
av NVA.8 De flesta byggnaderna i staden 
var skadade eller förstörda.

De grundläggande förmågorna
I den betydelse som vår operativa doktrin 
använder begreppet förmågor i detta sam-
manhang avses önskade egenskaper som 
skapas i operationsområdet, beroende på 
hur förband, funktioner och andra resurser 
kombineras. Dessa kombinationer behöver 
förändras ständigt beroende på vilka 
operativa och taktiska behov som föreligger 
i operationsområdet. Därför skapar analys 

7  Têt är det vietnamesiska nyåret i en tidsindelning som är baserad på månens rörelser. 
8  Warr, Nicholas: Phase Line Green. The Battle for Hue, 1968, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland 

1997, s xxvi och Antal, John och Gericke, Bradley(red): City Fights. Selected Histories of Urban Combat 
from World War II to Vietnam, Ballantine Books, New York 2003, s 356. 
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grundad på de grundläggande förmågorna 
förståelse för operationens behov, som 
kan vara till hjälp såväl vid planering 
och genomförande som vid utvärdering. 
De grundläggande förmågorna utgörs av 
ledning, underrättelser och information, 
verkan, rörlighet, skydd och uthållighet. 

Utgångspunkten för att använda model-
len är att man har klart för sig vad som ska 
uppnås i ett operationsområde och utifrån 
detta förstår vilka behov som måste tillgo-
doses för att nå dit. Det finns förstås olika 
sätt att tillgodose behoven, och förmågor 
i den svenska operativa doktrinen betrak-
tas som något som skapas för att möta 
dessa behov. Om en viss förmåga bedöms 
som underdimensionerad i förhållande 
till behoven, kan den stärkas med andra 
kombinationer av förband, funktioner och 
system än dem man dittills övervägt. På 
motsvarande sätt kan modellen användas 
utifrån antaganden om en motståndares 
mål för att få en uppfattning om vad dessa 
mål kan generera för behov för att han ska 
kunna nå fram till dem.

I den följande texten används modellen 
med de grundläggande förmågorna för att 
göra en kritisk analys av urban krigföring 
vid slaget om Hue. 

Underrättelser och information
Verkligheten visar att pålitliga och kor-
rekta underrättelser oftast är svåra att 
åstadkomma. Före Têt-offensiven var läges -

uppfattningen så ofullständig på USA:s/
Sydvietnams operativa ledningsnivå att 
kommunistsidan lyckades åstadkomma 
fullständig överraskning på alla krigför-
ings- och förbandsnivåer. Amerikanarna 
kände visserligen till en hel del av den 
kommunistiska sidans förberedelser och 
förstärkningar, men analysen var fel och 
följaktligen kunde man inte förutsäga mot-
ståndarens kommande operationer. Den 
påföljande förvirringen var omfattande. 

Underrättelserna i området runt Hue kom 
i huvudsak från den 1.ARVN-divisionen. 
Dessa innehöll uppgifter om två NVA-
regementen cirka 70 km väster om Hue. 
De var till och med identifierade som 4. 
och 6. NVA-regementena. Ett stycke söder 
om Hue hade kommunistförband varit 
aktiva i Phu Loc och Lan Co-områdena. 
Detta fick chefen för 1. ARVN-divisionen, 
brigadgeneral Ngo Quang Truong, att anta 
att ett eventuellt anfall västerifrån skulle 
kraftsamlas till dessa platser.10 Têt-firandet 
föranledde omfattande permissioner, men 
underrättelserna om att något var på gång 
medförde beredskapshöjningar och åter-
kallanden av personal. Underrättelsetjäns-
ten missade också att uppfatta Viet Congs 
infiltration av Hue när hundratals vietcong-
soldater två dagar före huvudanfallet tog 
sig in staden förklädda till civilister i syfte 
att underlätta anfallet. 

Den 30 januari uppfångades ett med-
delande av en amerikansk signalspanings-

9  Luvaas, Jay (red): Napoleon on the Art of War, Touchstone,  New York 1999, s 129.
10  Op cit fotnot 1, s 3.
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station vid Phu Bai söder om Hue, att ett 
anfall mot Hue var nära förestående. Detta 
meddelande vidarebefordrades i enlighet 
med anbefallda rutiner i god byråkratisk 
ordning till högre chef i Da Nang, inte till 
Hue. När Hue så småningom orienterades, 
hade striderna redan utbrutit.11 

Under slaget om Hue fanns knappast 
några underrättelser på den operativa led-
ningsnivån som var av värde för de stridan-
de förbanden. Nästan alla underrättelser 
kom från förbandschefer som var insatta i 
intensiva stridsaktiviteter. Förvirring och 
osäkerhet på den operativa ledningsnivån 
medförde att 1.marininfanteridivisionen 
och dess Task Force X-Ray12 förstärkte 
försvaret av Hue i små, icke samordnade 
förbandsenheter av kompanistorlek. När 
striderna hade pågått i två dagar meddelade 
general LaHue en reporter:

Very definitely we control the South Side 
of the city. I don’t think they [the NVA/
VC forces] can sustain. I know they can’t. 
I don’t think they have any resupply 
capabili ties, and once they used up what 
they have brought in, they are finished.13

Detta uttalande återspeglade inte verklig-
heten. När den operativa ledningsnivån 
hade skaffat sig en lägesuppfattning som 
stämde med den verkliga händelseutveck-

lingen, så att beslut kunde fattas som med-
förde att initiativet i operationerna återtogs, 
hade striderna rasat i två veckor. 

Têt-offensiven var indelad i tre skeden. 
En underrättelseoperation genomfördes 
med början i november 1967. Resultatet av 
den användes som underlag för att besluta 
om de anfallsmål som skulle tas i skede 
två. Skede två omfattade de öppna och 
våldsamma anfall över hela Sydvietnam, 
som inleddes den 30-31 januari. Det tredje 
skedet skulle omfattas av ett generellt 
uppror bland befolkningen i Sydvietnam, 
som inspirerades och utlöstes av anfallen i 
skede två. Det förefaller som om kommu-
nistsidans uppfattning om sin motståndare 
var bättre än deras uppfattning om stäm-
ningarna bland befolkningen. Eftersom 
upproret aldrig inträffade är det uppenbart 
att man hade överskattat attraktionskraften 
i sin ideologi. NVA/VC hade skapat sig 
ett gott underrättelseunderlag i skede ett. 
Deras anfallsbataljoner hade fått exakta 
anfallsmål och listor med personer som 
skulle avrättas. 

Det är viktigt att förstå kommunistsi-
dans strategi. Den lutade sig mot Mao 
Tse Dongs teori om gerillakrigföring, 
varvid Têt-offensiven skulle motsvara 
inledningen till Maos tredje fas i strate-
gin: våldsamma och avgörande militära 

11  Ibid, s 2 och op cit fotnot 8, s 15 ff. 
12  Task Force X-Ray var 1.marindivisionens framgrupperade ledningsplats, vilken leddes av brigadgeneral 

Foster C LaHue. Han var tilldelad vissa förband ur divisionen och ett eget områdesansvar på grund av 
att divisionens hela operationsområde var mycket stort. Staden Hue fanns inom Task Force X-Rays om-
råde. 

13  Op cit fotnot 1, s 27.
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aktiviteter i syfte att tillintetgöra fienden 
och åstadkomma slutlig seger.14 

Den kinesiske militäre tänkaren Sun 
Zi uppmanade oss att lära känna sin 
motståndare. Med kunskap om Maos 
gerilla strategi borde kanske amerikanarna 
och sydvietnameserna ha förväntat sig att 
kommunisterna förr eller senare skulle 
påbörja Maos tredje fas. Man kan fråga sig 
om denna bristande insikt var ett resultat 
av underskattning av kommunistsidan eller 
om de amerikanska generalerna inte var 
tillräckligt pålästa avseende Maos krig-
föringsteorier. 

Sammanfattningsvis kan konstateras 
att NVA/VC hade ett klart informationsö-
verläge i förhållande till sin motståndare. 
Dock brast deras tolkning av läget bland 
befolkningen i Sydvietnam, vilket bidrog 
till att Têt-offensiven misslyckades och att 
utvecklingen i Hue blev negativ. 

Ledning
Nästa grundläggande förmåga är ledning. 
ARVN och MACV hade olika, men pa-
rallella, ledningsstrukturer. Samordning 
skedde genom överenskommelser efter 
samverkan från den strategiska nivån ner 
till lägsta förbandsnivå. En sådan ordning 

förefaller att utgöra en avvikelse från den 
krigföringsprincip som ibland kallas en-
kelhet eller ”unity of command”. Trots det 
är liknande ledningsförhållanden ganska 
vanliga vid multinationella insatser, men är 
inget att rekommendera vid ledning av in-
tensiva urbana strider. En kort stridskildr-
ing får illustrera.

Den 13 februari när 1.bataljonen ur 
5.marininfanteriregementet under major 
Robert H Thompson skulle framrycka till 
och etablera kontakt med 1. ARVN Task 
Force halvvägs ner längs den nordöstra 
citadellmuren, utsattes hans C-kompani för 
”en fruktansvärd kakofoni av eldgivning 
från AK-47, raketer och granatkastare”.15  
Detta inträffade på ”Phase Line Green” 
som skulle utgöra utgångsläge för anfall en 
bit bakom de främsta förbanden ur ARVN 
Task Force.16 Skälet till skadeutfallet var 
att ARVN TF hade dragits tillbaka en bit 
utan att chefen för MACV hade oriente-
rats, vilket förorsakade att 1.bataljonen ur 
5.marinregementet promenerade rakt in i 
NVA-förbandens stridsställningar som de 
förberett med sammanhängande eldsystem 
i sida. Minst 30 marinsoldater inklusive en 
plutonchef träffades under eldgivningen 
som var över på ett par minuter.17

14  Tse-Dong, Mao: On Guerilla Warfare. Champaign, IL: University of Illinois Press, 1961, s 20-22.
15  Op cit fotnot 1, s 123. 
16  Phase Line Green var den förutbestämda linjen som utgjorde utgångsläge för anfall.
17  Op cit fotnot 1, s 123-124.
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The ferocity of the enemy small-arms 
fire had not been abated; it sounded like an 
NVA- battalion was just on the other side 
of the street, shooting at us with every-
thing they had. We had really stepped in 
the shit this time.18

De två separerade ledningsstrukturerna 
resulterade även i olika insatsregler, ROE, 
för ARVN och MACV-förbanden. Medan 
ARVN kunde nyttja artilleri och direktsam-
verkande flyg, CAS, även inne i Citadellet, 
hade MACV-förbanden insatsregler som 
uteslöt sådant understöd. Varje gång som 
det fanns risk för oavsiktlig skadegörelse 
av Hue eller dess innevånare, skärptes 
insatsreglerna. 

Insatsreglerna hindrade vid flera till-
fällen MACV-förbanden att genomföra 
urban strid med olika vapensystem, vilket 
förorsakade en del amerikanska förluster. 
Emellertid justerades insatsreglerna efter 
incidenten vid Phase Line Green den 13 
februari, så att tungt understöd inklusive 
fartygsartilleri även kunde nyttjas av de 
amerikanska förbanden. 

Vid strid måste chefer på lägre för-
bandsnivå leda långt fram. Det fanns en 
tydlig beslutsamhet bland amerikanska 
officerare att besegra motståndarna och 
befria Hue. Bataljonchefer och alla chefer 
ner till gruppchefer tillämpade ledning 
långt fram, där de kunde se och höra och 

påverka underlydande. Förlustsiffrorna 
bland dessa chefer talar sitt tydliga språk. 
Antalet stupade i strid var mycket högt.19 
Föregångsmän stupar ofta först.  

Then they got the word: Captain Batchel-
ler was seriously wounded. Lieutenant 
Per kins was dead, Sergeant Gonzales was 
dead, Doc Brooklyn was dead. Neas was 
in shock. The enemy had blown away 
some of our best people.20  

Bristen på en lägesuppfattning som stämde 
med verkligheten var den viktigaste anled-
ningen till att den operativa ledningsnivån 
inte kunde ta fram en operationsplan 
som kunde balansera behov och förmåga 
avseende underrättelser, förbandsförstärk-
ningar, understöd från luften och logistik. 
Ledningsförmågan var med andra ord 
inledningsvis otillräcklig.

Insatsreglerna och de dubbla lednings-
strukturerna visade sig vara kontraproduk-
tiva och förorsakade missförstånd och olika 
förutsättningar för de insatta förbanden att 
nå uppsatta mål. Förmågan till ledning var 
underdimensionerad i förhållande till de 
behov som förelåg. Denna svaghet accen-
tuerades av svåra misstolkningar avseende 
inhämtade underrättelser. 

Underlag för att kunna värdera led-
ningsförmågan vid NVA-förbanden är 
starkt begränsad. Dock är det väl känt att 

18  Op cit fotnot 8. Nicholas Warr var plutonchef för en av plutonerna (Charlie One) i 1.bataljon i 5.marinre-
gementet. 

19  Ibid, s 82, 123, 158. 
20  Ibid, s 66. 
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Têt-offensiven var noggrant planlagd och 
genomfördes med beslutsamhet. Emel-
lertid brast NVA:s ledning i flexibilitet 
och kunde inte anpassa sina operationer 
till de uteblivna framgångarna i skede tre. 
Strategiskt lyckades man emellertid nå 
stor framgång. 

Verkan
Som påpekats hade överenskommelser mel-
lan sydvietnameser och amerikaner i syfte 
att reducera oönskad skadegörelse lett till 
att direktsamverkande understöd från luften, 
eldgivning från fartyg och tungt artilleri inte 
fick nyttjas av amerikanarna vid Hue under 
de två första veckorna.21 Dessutom fick 
strid inte genomföras vid några religiösa 
platser samt i anslutning till det kejserliga 
palatset. Dessa platser användes emellertid 
som stridsställningar av NVA. Detta fick 
till följd att MACV-förband inte kunde 
besvara eldgivning som utgick från sådana 
byggnader.22 

På grund av uteblivet tungt understöd, 
fick MACV-förbanden i Hue hålla tillgodo 
med de vapen som organisatoriskt ingick i 
själva förbandet. I förhållande till de vapen 
som motståndaren disponerade gav detta 
de amerikanska och sydvietnamesiska 
förbanden bara ett litet övertag avseende 

eldkraft. Detta marginella verkansöverläge 
möjliggjorde anfall lokalt mot försvarade 
platser i bebyggelsen. NVA-chefer lärde 
sig att tvinga amerikanerna till kostsamma 
frontala anfall genom att vid varje tvärgå-
ende gata försvara väl förberedda strids-
ställningar. Terrängvinsten efter en hel 
dags strider var ofta inte mer än 75-100 
meter och därtill med relativt stora förlus-
ter.23 Ett av de vapen som amerikanarna 
disponerade, men inte nordvietnameserna, 
var stridsvagnar. Stridsvagnar och Ontos24 
användes för att skjuta en öppning i NVA:s 
stridsställningar och därmed skapa möjlig-
het för inbrytning i NVA:s grupperingar.  

Then the tanks would roar up front, with 
the grunts pouring down cover fire, put 
a few 90mm rounds into the target, then 
haul back, as the Ontos followed and 
unleashed all six recoilless rifles. It was 
deadly effective.25 

I den urbana striden uppstod nya behov, 
som man varken hade tränat eller utrustats 
för, behov som på olika sätt behövde till-
godoses. När MACV-förbanden behövde 
öppna upp hål i väggar och murar, kunde 
man konstatera att antalet stridsvagnar var 
för få och att de burna lätta pansarvärns-
vapnen inte räckte till. Den mer ålderstigna 

21 Op cit fotnot 1, s 46. 
22  Ibid, s 151. 
23  Ibid, s 69, 142 och op cit fotnot 8, s 209.
24  En Ontos var en sorts pansarvärnsbandvagn med sex pansarvärnskanoner av bakblåsningstyp som kunde 

avfyras samtidigt. 
25  Op cit fotnot 1, s 140. 
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Bazookan hade en kraftigare sprängladd-
ning, varför man rekvirerade så många 
Bazooka som man kunde uppbringa.26

Fram till den olyckliga incidenten mel-
lan ARVN Task Force och 1.bataljonen ur 
5.marininfanteriregementet vid Phase Line 
Green, hade den amerikanska eldkraften 
begränsats av stränga insatsregler. Efter 
denna händelse blev insatsreglerna mer til-
låtande avseende tungt understöd. Thomp-
son fick beskedet: “…prepare plans for 
continuing attack utilizing maximum fire 
support. Sub mit plans for continuing attack 
including type of fire deemed necessary 
and desir able.”27 Även om NVA var väl 
grupperade och försvarade sig skickligt, 
förändrades styrkeförhållandena i Hue. 
Från att ha haft ett marginellt övertag i 
eldkraft fick amerikanarna därefter ett 
tydligt eldkraftsöverläge. Den 22 februari 
var Thompson gladare: “the attack was 
progressing well, a classic combined-arms 
effort – infantry, armor, and air – that 
couldn’t have been better exe cuted on a 
black-board at Quantico”.28 Den dagen 
fungerade direktunderstödet från luften 
väl. Dock kom flyget på det hela taget inte 
att ha den betydelsefulla roll vid Hue som 
det normalt har vid understöd av mark-

operationer. Inledningsvis berodde det på 
insatsreglerna, därefter på låg molnbas och 
dåligt väder. 

När marininfanterisoldaterna använde 
tårgas mot NVA:s stridsställningar uppstod 
det intressanta fenomen som i militär-
teorin om kombinerade vapen, benämns 
dilemmaeffekt.29 Ett dilemma inträffar 
när en motståndare utsätts för inte bara 
ett slags vapensystem, utan samtidigt av 
flera olika dito. För motståndaren innebär 
skyddet mot ett av vapensystemen, att 
han exponerar sig för andra. Till exempel: 
Avsaknaden av skyddsmasker hos NVA, 
innebar att man inte kunde vara kvar i de 
hus som träffats av gasgranater. Snabb 
evakuering exponerade NVA-soldaterna 
för eld från eldhandvapen, kulsprutor och 
granatkastare. En dilemmaeffekt hade upp-
stått. De kunde inte vara kvar och de kunde 
inte omgruppera, utan att bli bekämpade. 
Beslutet om mer liberala insatsregler med-
förde också att NVA blev utsatt för alltfler 
dilemmasituationer. 

MACV och ARVN förlorade inlednings-
vis Hue på grund av NVA:s överraskande 
anfall. De enda platserna som inte togs 
av NVA var MACV:s och ARVN:s egna 
stabsplatser. Dessa platser kom att utgöra 

26  Hills, Alice: Future War in Cities. Rethinking a Liberal Dilemma. Frank Cass, London 2004, s 263. 
27  Op cit fotnot 1, s 124. Thompson svarade på radio: ”Present plans are to continue to attack upon completion 

of prep fires, walking artillery in front of advancing troops. Fire support necessary and desirable: 8-inch and 
155 mm, fixed wing and zunie rockets to be used on the wall. Utilization CS (tårgasgranater) on Citadell 
area.” 

28  Op cit fotnot 1, s 167. 
29 Leonard, Robert R: The Art of Maneuver. Maneuver-Warfare Theory and AirLand Battle, Presidio Press, 

Novato, CA 1991, s 94. 
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brohuvuden som var en förutsättning för 
att kunna tillföra förband, som anlände i 
små, icke samordnade enheter. Efterhand 
som motanfall sattes in för att återta sta-
den, kunde man konstatera att förmågan 
till verkan inte var tillräcklig för att lyckas 
med uppdraget utan oacceptabla förluster. 
För att öka verkansförmågan vidtog MACV 
flera åtgärder som omfattade insatsregler, 
taktik, stridsteknik och val av vapen, vilket 
bidrog till att ARVN och MACV efter mer 
än tre veckors hårda strider gemensamt 
kunde återta Hue.  

Rörlighet
Rörlighet var ett problem för ARVN och 
MACV i Hue under hela slaget. Även när 
Highway 1 var tillgänglig för underhållstra-
fik, var man tvungen att eskortera och låta 
underhållskolonnerna slå sig fram. När An 
Cuu-bron slagits ut var den enda vägen att 
underhålla förbanden i Hue genom luften 
och på Parfymfloden. En av sydsidans 
kritiska sårbarheter var tillgången på skyd-
dade helikopterlandningsplatser. För att 
säkra sådana platser genomförde MACV-
förbanden flera anfall öster om MACV:s 
högkvarter och universitetet. Emellertid var 
helikopter- och båttransporter i det långa 
loppet inte tillräckligt för att skapa önskad 
uthållighet. Vid flera tillfällen uppstod kris 
avseende tillgång på ammunition och av 
transport av skadade. Här ser vi ett utmärkt 
exempel på att de grundläggande förmå-
gorna är beroende av varandra. Otillräcklig 

rörlighetsförmåga påverkar möjligheterna 
att skapa tillräcklig uthållighet så att målen 
för operationen kan nås. 

Inne i Hue var rörlighetsförmågan ned-
satt på grund av ruiner, bråte, bränder och 
krypskyttar. Framryckning var förknippat 
med tidsåtgång och risk. Efterhand som 
striderna fortskred blev dessa begräns-
ningar allt mer uppenbara, och i många 
områden var det bara möjligt att ta sig 
fram till fots. Behovet av stridsvagnar 
var stort och där dessa kunde ta sig fram 
användes m/48-vagnarna som understöd 
till marininfanteriet. Det kan vara på sin 
plats att påpeka att i den tilldelade rollen i 
urban krigföring var det inte stridsvagnens 
rörlighet utan dess egenskaper avseende 
eldkraft och skydd, som gav effekt.  

NVA:s överraskningsanfall medförde att 
man inledningsvis snabbt behärskade hela 
Hue. De enda platser NVA inte lyckades 
ta var ARVN:s stabsplats och MACV:s 
högkvarter. På grund av MACV:s förvirr-
ing blev motdragen långsamma, vilket gav 
NVA gott om tid att gruppera och förstärka 
sina stridsställningar. NVA hade även en 
framskjuten logistikbas några kilometer 
väster om Hue och de behärskade vägarna 
från Hue västerut. Detta innebär förstås 
att NVA:s rörlighetsförmåga var i balans 
med behoven. Det var inte förrän den 21 
februari som fyra bataljoner ur 1.luftburna 
kavalleridivisionen (helikopter) skar av 
underhållsvägarna västerut för NVA och 
förstörde logistikbasen.30 Det rörlighets-

30  Op cit fotnot 1, s 171. 
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överläge i luftrummet som amerikanarna 
åtnjöt användes vid det här tillfället för 
att förstöra NVA:s rörlighetsförmåga på 
marken, vilken var avgörande för NVA:s 
möjligheter att försvara sina positioner i 
Hue. 

Skydd
De amerikanska stridskrafterna hade vid 
tillfället en låg grad av skydd. Förbanden 
transporterades in i Hue med helikopter 
och vanliga terränglastbilar. Underhållet 
transporterades också på lastbilar, alter-
nativt med helikopter.31 Marinkårsstyrkan 
utgjordes av i huvudsak av rent infanteri, 
men disponerade fem stridsvagnar.32 Hjäl-
mar och skyddsvästar hejdade inte kulor i 
den närstrid som genomfördes i Hue. ”For-
ce Protection” var klart underdimensione-
rad och hanterades hjälpligt med hjälp av 
eldkraft. Eldkraft fick kompensera bristen 
på skydd, men anfall i bebyggelse mot för-
svarsgrupperade förband är resurskrävande 
och medför stora förluster. Inledningsvis 
pressade man på med frontala anfall, men 
efterhand och där det var möjligt anpas-
sade man taktiken så att omfattningar med 
direktriktat understöd nyttjades. 

NVA erhöll skydd av det faktum att de 
försvarade förberedda stridsställningar och 
motståndsområden i bebyggelse. Bebyg-

gelse gynnar mestadels den försvarande 
parten. Dock saknade NVA kvalificerat 
luftvärn som kunde bekämpa amerikanskt 
attackflyg. Denna brist medförde att luft-
rummet ovanför Hue behärskades av USA 
och endast kunde påverkas av NVA med 
hjälp av truppluftvärn. Dock gynnades 
NVA av vädret som under huvuddelen 
av det 26 dagar långa slaget inte tillät 
flygunderstöd.

En annan aspekt av skydd är behovet av 
att vara skicklig på de uppgifter som ska 
lösas. Är man välutbildad känner man i 
huvudsak till vad man kommer att utsättas 
för och hur man bör agera. Varken NVA/
Viet Cong eller MACV/ARVN:s förband 
var tränade för urban krigföring. Det före-
faller som marinkårssoldaterna klarade den 
svåra omställningen bättre än NVA, men 
det är högst sannolikt att många soldater 
på båda sidor dog av misstag under den 
svåra omställningen från djungelkrigföring 
till urban krigföring. Träning är speciellt 
viktigt på grund av den urbana stridens 
speciella karaktär. 

Uthållighet
Uppdraget att befria Hue från en motstån-
dare som haft tid att förbereda sina grupp-
eringar ställde stora krav på förmågan 
uthållighet vid MACV/ARVN-förbanden. 

31  Mer än 60 helikoptrar träffades av NVA:s eldgivning i slaget om Hue. Cooling, Norm:”Hue City, 1968. 
Winning the Battle While Losing a War” i  Antal, John and  Gericke, Bradley (red): City Fights. Selected 
Histories of Urban Combat from World War II to Vietnam. Ballantine Books, New York  2003, s 367.  

32 Op cit fotnot 1, s 12, 141.
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Val av taktik är en viktig inflytelsefaktor 
på uthållighetsförmågan. Inledningsvis 
var det förbandschefer som agerade med 
en låg grad av samordning. När striderna 
pågått i cirka två veckor var de insatta 
MACV/ARVN-förbanden hårt slitna. Oro 
för förbandens stridsvärde i förhållande till 
uppdragets omfattning bidrog sannolikt till 
beslut om liberalare insatsregler. Med ökad 
eldkraft minskade risken för att operatio-
nen skulle nå sin kulminationspunkt innan 
Hue var återtaget. 

Många insatsregler hade dragits upp i 
överenskommelse med ARVN i syfte att 
inte provocera innevånarna i Hue och att 
inte skada Hues infrastruktur i onödan, 
eftersom Hue stod som en symbol för ett 
kejserligt arv och som ett centrum för kul-
tur, religion och utbildning. Insatsreglerna 
var logiska på den politiska ledningsnivån, 
kanske även på den militärstrategiska 
och deras övergripande syfte var att inte 
äventyra befolkningens stöd för ”saken”. 
På den operativa ledningsnivån omöjlig-
gjordes nyttjandet av de operativa eldgiv-
ningsresurser som stod till förfogande och 
på den taktiska äventyrades möjligheterna 
att befria Hue.  

Eftersom en övergripande operationsplan 
saknades var man tvungen att improvisera 
på alla ledningsnivåer bland annat med 

ofullständiga underrättelser som grund. 
Flera beslut kostade både egna liv och 
resurser utan egentligt syfte. Ett av dem 
var att beordra A-kompaniet ur 1.bataljo-
nen och G-kompaniet ur 5.bataljonen att 
anfalla Citadellets södra mur över Ngyen 
Hoang Bridge för att etablera kontakt med 
ARVN:s stabsplats. Anfallet avslogs redan 
på bron och åsamkade G-kompaniet 30 
procentiga förluster.33

Förnödenhetsförsörjningen för ARVN/
MACV fungerade, men vid vissa tillfällen 
uppstod brister, särskilt vad avser ammuni-
tion och sjukvård. En sådan svaghetsperiod 
inträffade exempelvis när NVA till slut 
hade förstört de två broarna som på High-
way 1 överbryggade Parfymfloden och Phu 
Cam kanalen. Vid ett tillfälle tvingades 
Thompson beordra halt på sin bataljon på 
grund av ammunitionsbrist. 

Saturday, February 17. It dawned overcast 
and gray again over the city. No air power 
could get in to support the grunts. There 
was no more ammunition for the tanks’ 
90mm cannons. There was no more am-
munition for the 106mm recoilless ri fles. 
The grunts were almost out of grenades. 
No food had come in for a day.34

Såsom är fallet vid de flesta urbana ope-
rationer steg ammunitionsförbrukningen 

33  Op cit fotnot 1, s 19-21. 
34  Ibid, s 146. 
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brant.35 Mängden förbrukad ammunition 
i Hue var cirka tio gånger så hög som vid 
strid på den vietnamesiska landsbygden.36 
Även åtgången av stridsvagnsgranater 
steg med cirka 30 procent i förhållande till 
den normalförbrukning som amerikanska 
handböcker angav för storstrid.37 En stor 
del av underhållet transporterades in med 
helikopter och med båtar, trots att NVA 
täckte både landningsplatser och båtkajen 
med eld. Hade NVA tagit båtkajen eller 
en av de två helikopterlandningsplatserna 
hade utsikterna för en tillräcklig uthållighet 
för att lyckas med uppdraget i Hue varit 
små. Alternativt hade det varit nödvändigt 
att avbryta anfallen inne i Citadellet för att 
återta dessa avgörande platser. 

Underhållsvägarna på marken, på vattnet 
och i luften användes flitigt trots fientlig 
påverkan. Över 100 underhållskonvojer 
genomfördes som ofta fick slå sig fram 
längs Highway 1. Helikoptrar och båtar 
förde fram över 925 ton förnödenheter 
och avtransporterade vid 270 tillfällen 
sammanlagt 1 000 skadade och döda. I 
dessa ansträngningar att skapa tillräcklig 

uthållighet träffades cirka 60 helikoptrar av 
fientlig eldgivning och tre båtar mer eller 
mindre sprängdes i bitar.38  

En annan omständighet som hotade 
uthållighetsförmågan var det stigande 
antalet hemlösa, flyktingar och sjuka och 
skadade civila. Den civila ledningen i Hue 
hade avrättats av NVA under de inledande 
dagarna, varför den civila administrationen 
var mer eller mindre satt ur spel. Det fanns 
22 000 civila, 5 000 flyktingar och ett stort 
anta döda, som hotade att tynga ner orga-
nisationen så att uppdraget att befria Hue 
inte längre kunde lösas. Civilläget krävde 
särskilda åtgärder.39 

slutsatser
Analysmodellen ”de grundläggande 
förmågorna” har i texten använts för att 
analysera den urbana krigföring som till-
lämpades i Hue 1968. Den har bidragit att 
ge en bild av vilken komplexitet som en 
sådan operation omfattar. Den hjälper till 
att avslöja kontrahenternas styrkor och 
svagheter. I huvudsak har analysen stött 
sig på två källor, Keith William Nolans 

35  Förutom vad marinförbanden redan hade med sig in I Hue, förbrukades ytterligare ammunition i följande 
storleksordning: 1 000 000 5.56 mm projektiler; 550 000 7.62 mm projektiler; 19 000 81 mm sprängrana-
ter; 4 200 90 mm sprängranater/projektiler; 6 000 106 mm (pansar-)sprängranater; 12 300 sprängranater; 
4 700 tårgasgranataer; 4 000 pansarskott; 350 gasspridare; 800 kg  sprängmedel; and 46 000 sprängkapslar. 
Dessutom sköts 4 780 granater från fartygsartilleri och 9 059 granater från markgrupperat artillery som 
understöd till markstriderna i Hue. Se Op cit, fotnot 1, s 142. 

36  Op cit fotnot 31 s 367.
37  Ibid, s 368. 
38  Ibid, s 367. En särskild marin stridsgrupp avdelades för att skydda båttrafiken på Perfumefloden: Task 

Force Clearwater. Se op cit fotnot 1, s 142.
39  Op cit fotnot 1, s 85. 
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redogörelse Battle for Hue. Têt 1968 och 
Nicholas Warrs ögonvittnesskildringar i 
Phase Line Green. The Battle for Hue, 
1968, varför faktaunderlaget i något av-
seende säkert kan ifrågasättas. Emellertid 
ger underlaget och analysen grund för att 
dra följande slutsatser.  

Det kan vara att föredra att avskära en 
motståndare som befäst sig i urban terr-
äng och försöka övertyga honom om det 
utsiktslösa i ett fortsatt motstånd, i stället 
för att binda stora förband i den typ av strid 
som kräver att hus efter hus rensas. Denna 
slutsats pekar också på att urban krigföring 
i minst lika hög grad är en utmaning för 
den operativa ledningsnivån som för den 
taktiska.  

Träning är en av de viktigaste fakto-
rerna för att vara framgångsrik i urbana 
operationer. Trots att marinsoldaterna 
hade tillämpat djungelkrigföring sedan de 
anlände till Vietnam, lyckades de anpassa 
sig till urban strid. Detta reducerar emel-
lertid inte behovet av träning i urban strid 
innan insats. ”Trial and error” är inget 
framgångsrikt utbildningskoncept vid ur-
ban krigföring och många dog under den 
svåra omställningen. Urban krigföring 
belönar den skicklige.  

Avigsidorna med det dubbla lednings-
systemet föranleder oss att komma ihåg en 
gammal lärdom, som kan sammanfattas 
som en devis ”En uppgift – En chef – Ett 
områdesansvar!” Vid urbana operationer 
är en aktuell lägesbild som avspeglar 
verkligheten oerhört svår att åstadkomma. 
Osäkerheter ställs på sin spets i det oö-

verskådliga stridsrummet, vilket ställer 
stora krav på enkelhet avseende led-
ningsförhållanden. I urbana operationer 
behöver insatsregler vara anpassade till de 
operativa och inte bara till de strategiska 
målsättningarna.  

Kombinerade vapen måste tillämpas i 
urban strid och förbanden måste kunna 
anpassa sättet att kombinera vapen till de 
specifika behov som föreligger. Kombi-
nation av vapen kommer att behöva göras 
annorlunda än vid strid på landsbygd. Detta 
beror på att behoven ser annorlunda ut 
avseende underrättelser och information, 
ledning, verkan, rörlighet, skydd och 
uthållighet. Den genomförda analysen 
pekar även på att de sex grundläggande 
förmågorna är ömsesidigt beroende av 
varandra. Av detta kan vi dra slutsatsen att 
förmågorna påverkar varandra. Vid slaget 
om Hue var exempelvis ledningsförmå-
gan beroende av lämpliga underrättelser 
och en bra motståndaranalys. När detta 
fallerade påverkades ledningsförmågan 
omedelbart negativt. Analysen pekar också 
på att förmågan rörlighet var av stor be-
tydelse för att kunna bygga upp tillräcklig 
verkansförmåga, till exempel så att fler 
förband utifrån kunde tillföras Hue och 
väl på plats kunde röra sig till lämpliga 
utgångslägen för att projicera verkan mot 
NVA på avgörande platser inne i staden. På 
liknande sätt byggde förutsättningarna för 
att åstadkomma tillräcklig uthållighetsför-
måga i stor utsträckning på att rörlighets-
förmågan medgav logistiktransporter in 
och ut ur stridszonen. Vid de tillfällen när 
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rörlighetsförmågan reducerades hotades 
också förmågan till uthållighet.

Behoven växlar och samma förband 
kommer över tiden att lösa olika uppgifter 
för att bidra till att de olika förmågorna blir 
tillräckliga. Det är chefers roll att inrikta 
mot vad som är väsentligt att uppnå i olika 

situationer och därmed skapa förmågor 
som balanserar behoven. Detta leder till ett 
helhetstänkande avseende operationskonst 
och taktik. 

Författaren är överstelöjtnant och ledamot 
av KKrVA.


