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Three Block War 
En metafor om dagens og morgendagens stridsfelt for militære styrker 

USA er i krig og krig fører normalt til forandringer for bruk av militær makt. De fleste av de vestlige 
land er iferd med å gjennomføre en omfattende omlegging av sine forsvar. General Charles C. Krulak 
beskriver Three Block War. Der han metaforisk så for seg en kompleks kamparena, ikke ulik den de 
amerikanske styrkene møtte i den irakiske byen Fallujah.  
Hensikten med studien er å øke kunnskapen om Three Block War, da metaforen synes å være en god 
illustrasjon av dagens og morgendagens oppgavespekter komprimert i tid og rom. Studien har som 
ambisjon å gi inspirasjon og refleksjon til omorganiseringen av de militære styrker i fremtiden samt ta 
frem konsekvenser for småstaten, hvis den skal operere som metaforen billedlig beskriver. 
Studien besvares ved å granske følgende tre spørsmålsstillinger:  

• Hva menes med metaforen Three Block War?  

• I hvilken grad kan vi finne igjen Three Block War innenfor rammen av stabiliseringsperioden i 
Irak med vekt på operasjonene i byen Fallujah?  

• Hvilke konsekvenser kan det få for militære styrker, hvis de skal operere i stridsmiljøet som 
Three Block War beskriver? 

Studien bruker en abduktiv metode og operasjonaliserer metaforen fra tre perspektiv: Low tech-, high 
tech- and multi-dimensjonale operasjoner. 

Gjennom diskusjonen er metaforen testet mot andre militære tanker og resultatet viser en tett militær og 
politisk sammenheng. En sammenheng som kanskje ikke kan kalles ny, men implikasjonene av 
resultatet fører til hjertet av militær teori og praktikk. 
 
Vedlegg A: Abstract, Vedlegg B: Forkortningsliste, Vedlegg C: Kart og bilder av Fallujah, Vedlegg D; 
White Letter NO. 3-98 
 
Nøkkelord: Three Block War, Opprørsbekjempning, Asymmetri, Humanitære innsatser, 
Fredsbevarende innsatser, Full krig, Parallelle operasjoner, Fallujah. 
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1 Innledning 
Operasjon Iraqi Freedom kan betegnes som en taktisk suksess påfulgt av en problemfylt 
okkupasjon. Etter stormløpet mot Bagdad fikk verdens mektigste krigsmakt en ny og 
vanskelig motstander.  

Operation Iraqi freedom is really two wars. The U.S. started out fighting a high-tech, 
conventional war. The anti-coalition forces have turned it into low-tech, fourth generation 
warfare – and the outcome is still very much in doubt.1 

Dette ble en overraskelse for mange til tross for at denne formen for krigføring egentlig 
ikke er ny, men i mange henseende en tilbakegang til noe som er gammelt. De nye former 
kan sees på som en videreutvikling av geriljakrigføring og terrorisme – fenomener som vi 
også har hatt tidligere i lignende former over de seneste par hundre år og som har mye 
eldre røtter.2  

I Irak var det vanskelig å benytte seg av gamle operasjonskonsepter og teknikker, da 
dagens teknologiske overlegenhet skaper et dilemma og avstand mellom de stridende 
partene.  

If you do not need to be near people to kill them, why worry about what is going on inside 
their heads? 3  

En slik tilnærming viser at man ikke forstår forskjellen mellom det å vinne slaget kontra 
det å vinne krigen. Kulturelle forskjeller skaper også avstand mellom f eks et regime som 
trues av de lokale opprørere, og en vestlig styrke som blir sendt for å operere sammen 
med disse, slik en nå ser det i Irak. Vestlige koalisjonsstyrker blir ofte betegnet som 
”korsfarere” i den arabiske del av verden i dag. Korsfarer kan ha en positiv klang i den 
vestlige verden, men har en klart negativ klang i den arabiske. Å forstå de kulturelle 
aspektene og kunne kommunisere med de lokale innbyggerne, fremstår i dag som en av 
flere suksesskriterier for konfliktløsning. Mange av dagens motstandere bruker såkalte 
asymmetriske metoder, og vestlige aksjoner mot disse trusler må være effektive. Den 
vestlige krigføringen er i dag avhengig av å fremstå som moralsk forsvarlig – ikke minst 
av politiske årsaker.4  

Komplisert er også operasjonsområdene der det er motstanderen som velger 
kamparenaen. Fenomenet asymmetri og fiendens ønske om å unngå å bli direkte 
konfrontert med overlegenhet i ildkraft, organisasjon og teknologi, gjør at motstanderen i 
dag velger terreng og arena som favoriserer han. Bebygde områder er en arena de vestlige 
koalisjonsstyrker har problemer med å utnytte sin overlegenhet i, selv om operasjonen 
mot Fallujah november 2004 viser at overlegenhet innen teknikk og teknologi gir 
resultater. I dagens konflikter kan ikke vestlige allierte gjennomføre operasjoner uten å ta 
i betraktning at media følger konflikten fra time til time, samt et politisk press om at 
operasjoner må gjennomføres uten å forårsake store skader på befolkningen eller indirekte 
fremskape humanitære kriser.  

De siste 10 år har man spesielt i USA sett en ny militær og også akademisk interesse for 
opprørsbekjempning. I denne forbindelse har det i samme tidsperiode blitt gitt ut et større 

                                                 
1 Hammes, Thomas X., The Sling and the Stone. On War in the 21st Century (St. Paul, MN: Zenith Press, 
2004), s. 4. 
2 Rekkedal, Nils Marius, Opprør, Opprørsbekjempning og Terrorisme (Stockholm: Försvarshögskolan, 
2004), s. 10. 
3 Cooper, Robert , The Breaking of Nations (London: Atlantic Books, 2003), s. 98. 
4 Barnett, Thomas P. M., War and Peace in the Twenty-first centery – The Pentagon’s New Map (New 
York: G. P. Putnam’s Sons, 2004), s. 333. 
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antall tidsskriftsartikler omkring to relativt nye begreper. De er Fourth generation 
warfare (fjerdegenerasjons krigføring) og Three Block War. Kanskje er disse tanker ikke 
så nye som de mest entusiastiske talsmenn forsøker å fremstille dem, men de 
representerer uten tvil en ny vri i forbindelse med den amerikanske militære debatten. 
Begge begrepene har sitt utgangspunkt i miljøet rundt U.S. Marine Corps (USMC), der 
både militære og sivile teoretikere har bidratt i utviklingen.5  

En av disse talsmenn er den tidligere sjefen for USMC general Charles Krulak som 
bruker metaforen Three Block War6 som en beskrivelse av morgendagens stridsfelt. Et 
målbilde som USMC brukte i hans tid som sjef i perioden 1995-1999. USMC skulle være 
i stand til å utføre humanitær hjelp i en del av byen, fredsbevarende operasjoner i en 
annen, og stridigheter i en tredje.7 Stridsfeltet han forutså kan ved første øyekast være lik 
den realitet som ventet de amerikanske styrkene i operasjon Iraqi Freedom. Krulak 
beskrev et stridsfelt hvor situasjonene skifter fort og setter krav til at avdelingene innehar 
mental og fysisk fleksibilitet.  

De fleste forsvarsorganisasjoner i Vesten er i disse tider inne i en militær omorganisering. 
Samtidig viser pågående operasjoner i Irak og Afghanistan kompleksiteten i dagens og 
morgendagens konflikter. Norge og Sveriges sikkerhetspolitiske situasjon er radikalt 
endret etter den kalde krigens slutt. Dagens operasjonsområde strekker seg fra det 
nasjonale territoriet til konfliktområder som Balkan, Irak, Kongo, Liberia og Afghanistan. 
Dagens forsvar skal være i stand til å møte mange former for trusler og løse oppdrag i 
komplekse scenarioer.  

Motstanderens motiver og midler kan være mange og uforutsigbare. De kan være mer enn 
villige til å ofre egne liv, og sivile liv. Vi vil kunne møte en motstander som har som 
strategi å ramme sivile for å nå egne mål. Vi ser konturene av en situasjon der 
motstanderen vurderer internasjonale hjelpeorganisasjoner som mål. 

Det nye norske forsvaret er i ferd med å slankes og avdelingene må kunne brukes til flere 
typer av oppdrag. Norges forsvarsminister Kristin Krohn Devold åpnet 
Luftmaktseminaret ved Krigsskolen i Trondheim 3. februar 2004 ved å si: 

...i fremtidens operasjonsområde må dere være forberedt på å kjempe en tre kvartals krig, 
eller Three Block War som General Charles C. Krulak har kalt den. I løpet av timer og 
minutter og innenfor tre kvartaler i en og samme by må vi takle et bredt spekter av 
utfordringer. Vi må kunne ta del i fredsbevarende arbeid, gjenoppbygging og krigføring.8  

De fleste vestlige militære styrker gjennomfører en omorganisering i en tid der USA er i 
krig. Erfaringene fra denne krig kan få konsekvenser for omorganiseringen av det 
fremtidige forsvaret. Selv om man ikke direkte kan sammenligne småstatenes rolle med 
supermakten USA, vil mange av utfordringene være av samme karakter. 

                                                 
5 Rekkedal, Nils Marius, Opprør og opprørsbekjempning (Stockholm: Försvarshögskolan, preliminær 
elektronisk utgave 27. februar 2005), s. 17. 
6 Jeg velger i studien å se på Three-Block War som en metafor. En metafor er ord eller uttrykk som brukes i 
billedlig betydning. Fra Aschehoug, H. & Co Store Ettbinds Leksikon (Oslo: W. Nygård A/S og A/S 
Gyldendals Norsk Forlag, 1994), s. 751. 
7 Krulak, Charles C. “Sustaining the transformation”, White Letter NO 3-98”, Washington DC: Department 
of the Navy, 1998. Brevet er vedlagt som vedlegg D. 
8 Forsvarsdepartementet, ”Norges behov for militær transformasjon”, Åpningsforedrag av Forsvarsminister 
Kristin Krohn Devold ved Luftmaktseminaret, Trondheim 3. februar 2004, 
http://odin.dep.no/fd/norsk/aktuelt/taler/p10001326/010011-090094/dok-bn.html, 2004-07-30. 
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1.1 Hensikt  
Hensikten med studien er å øke kunnskapen om Three Block War, da metaforen synes å 
være en god illustrasjon av dagens og morgendagens oppgavespekter komprimert i tid og 
rom. Studien har som ambisjon å gi inspirasjon og refleksjoner til omorganiseringen av de 
militære styrker i fremtiden samt ta frem konsekvenser for småstaten, hvis den skal 
operere som metaforen billedlig beskriver.  

1.2 Spørsmålsstilling 
For å kunne oppnå hensikten med studien vil jeg stille følgende spørsmål. 

1. Hva menes med Three Block War? 

Svaret på dette vil gi et utgangspunkt til å teste validiteten. Som studien innledet med vil 
den være konsentrert om et amerikansk uttrykk/metafor med et utspring i USMC. Det vil 
derfor være fruktbart å se nærmere på hvilken grad denne metaforen ble til virkelighet 
under operasjonene i Irak. Fallujah faller inn som et godt eksempel fordi kampene var 
konsentrert i en større by over en lengre tidsperiode. Operasjonene involverte flere typer 
styrker fra USMC, U.S. Army og Iraqi Defense Corps. Dette leder til det neste 
spørsmålet: 

2. I hvilken grad kan vi finne igjen Three Block War innenfor rammen av 
stabiliseringsperioden i Irak med vekt på operasjonene i byen Fallujah?  

Svaret vil gi meg et godt utgangspunkt til neste spørsmål: 

3. Hvilke konsekvenser kan det få for militære styrker dersom de skal operere i 
stridsmiljøet som Three Block War beskriver?  

1.3 Studiens avgrensning og antakelser  
Studiens tyngdepunkt er lavintensitetskonflikter (Low Intensity Operation)9 og innenfor 
denne konflikttypen vil studien rettes mot opprør/opprørsbekjempning. Denne 
avgrensningen er blitt nødvendig på grunn av emnets bredde. Derfor er også eksempelet 
lagt til stabiliseringsperioden i Iraqi Freedom. Det vil si ifra organisert irakisk motstand 
kollapset.10 Studiens eksempel er operasjonene i den irakiske byen Fallujah. Eksempelet 
har ikke til hensikt å gi et komplett bilde av hendelsene i byen Fallujah, men derimot 
beskrive og analysere faktorer som har betydning for metaforen. Metaforen antas å gjelde 
i hovedsak det taktiske nivået og spesielt innenfor landoperasjoner, og studien er derfor 
sentrert om dette. 

 

2 Forskningsdesign  
Hensikten med dette metodekapittelet er å beskrive hvordan arbeidet med studien har blitt 
gjennomført og hva som har påvirket studiens form. Innledningsvis vil den vitenskaplige 
metoden beskrives. Etter dette vil studien beskrive metoden i tre deler, inkludert hvordan 
kapitlene ivaretar datakvaliteten (primær og sekundærdata), og reliabiliteten. 
Avslutningsvis beskrives kildekritikk og kritikk av metoden. Arbeidet er lagt opp for å 
beskrive innsatsforsvarets fremtidige oppgavespekter og peke på konsekvenser for 
omstillingen av forsvarsmakter. Uttrykket Three Block War kan være en måte å betrakte 
dagens og morgendagens stridsfelt på. Det finnes både komplementære og forskjellige 
tanker fra militærteoretikere innenfor dette området. Et utvalg av disse tanker blir i denne 

                                                 
9 Amerikanerne kaller dette selv Military Operations Other Than War (MOOTW). 
10 Den 14. april kollapset den organiserte irakiske motstanden ved at Tikrit falt i koalisjonshender. 
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studien tatt frem i diskusjonen om Three Block War. Arbeidet er delt inn i tre deler; en 
bakgrunnsbeskrivning av metaforen, et resultat, og en diskusjon. 

2.1 Modell over forskningsdesign  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2.2 Metode  
Denne studie er kvalitativ i sin form og bygger på en abduktiv analysemetode. 
Abduksjonen bygger på en allerede gitt forestilling – i denne studien Krulaks metafor om 
fremtidens stridsfelt. Den abduktive metode tar utgangspunkt i forutsetninger som er 
sannsynlige eller sanne.11 En abduktiv metode kalles også for den ”gylne middelveien” 
der teori og empiri brukes vekselvis.12 I denne studien betyr dette at det utformes en 
forklarende hypotese som prøves og resultatet analyseres, derigjennom utvikles en ny 
hypotese. Den abduktive metoden er forskjellig fra en hypotetisk-deduktiv metode der 
man tar tak i en overgripende teori og stiller hypoteser som prøves. 

                                                 
11 Egidius, Henry, Termlexikon i psykologi, pedagogikk och psykoterapi, 6:e opplag (Lund: 
Studentlitteratur, 2000), s. 7 og 95. 
12 Hansson, Thomas og Lannfelt, Matias, ”Kunskapshåndtering i kunskapsföretak”, Växjö, Nordstedts 
Jurdik, MASADA, 1999, s. 9. 

1 

 2 

Metaforens bakgrunn samt teoretisk referanse: 
Først beskrives bakgrunnen for begrepet, deretter vil komplementære og forkjellige syn bli drøftet med blant 
annet Linds fjerdegenerasjons krigføring, amerikanske og russiske tanker, samt kinesiske tanker fra Qiao 
Liang og Wang Xiangsui. Her diskuteres også i korte drag bakgrunn for opprør og opprørsbekjempning. Ut i 
fra disse tanker vil studien operasjonaliseres.  

Three Block War 
Operasjonaliseres  

 

Diskusjon: Her vil de nye resultatene som jeg kom fram til i eksempelet testes. Resultatene vil bli 
diskutert opp mot sammenfatningen av begrepet. Tanker fra ulike teoretikere vil bli tatt inn for å prøve 
sammenfatningen av begrepet.

Besvarelse av Forskningsspørsmålene 

Forklarende hypotese. 
Faktorer som indikatorer

Resultat: 
Hensiken her er å studere ett eksempel for ytterligere å besvare forskningsspørsmålene, samt kunne teste 
sammenfatningen av begrepet. Eksempel vil være operasjonene i Fallujah. 

Konklusjoner mtp  
indikatorene 

hvem er sterke/ svake? Empirisk  
undersøkelse 

Test av forklarende 
hypotese 

Eventuell omprøvning 
av hypotese  3 

 4 

Abduktiv analysemetode – en forklaring av trinnene. 
 

1. Forklarende hypotese ved å operasjonalisere Three Block War i et antall faktorer som vil brukes som 
indikatorer i studien. 

2. Resultatet av operasjonene i Fallujah der det gjøres en empirisk undersøkelse av Three Block War ved 
hjelp av den forklarende hypotesen (faktorene).  

3. Test av den forklarende hypotesen ved hjelp av en diskusjon om Three Block War fører fram til en 
revidert oppfatning av faktorene. 

4. Omprøvning gjennom en sammenfatning av diskusjonen og en ny operasjonalisering av Three Block War.

Figur 1 
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Bakgrunnsdelen er deskriptiv, der studien beskriver bakgrunnen for uttrykket og andre 
militærteoretiske tanker. Deretter operasjonaliseres resultatet i faktorer som brukes som 
måleelementer i eksempelet. Den forklarende hypotesen kan enten godtas som 
forklarende fakta, eller i det minste visse deler av den. Studien søker etter brukbare 
empiriske data der teoretiske begrep brukes som hjelpemiddel. Det er gjort et forsøk på å 
unngå overgeneralisering, og jeg søker heller å oppmuntre til å prøve og fantasifullt 
arbeide med å utvikle nye tanker og finne ytterligere relasjoner.13 

Studiens eksempel Fallujah og analysen av Three Block War vil være kvalitativ i sin 
form. En kvalitativ studie tar utgangspunkt i å undersøke ulike foreteelser og hendelsers 
beskaffenhet, deres sammenheng eller hva den innbyrdes forskjellen innebærer.14 Studien 
er kvalitativ nettopp fordi den baserer seg på studier av litteratur med en påfølgende 
analyse og diskusjon av nominaldata og ikke sifferdata. Studien kunne ha brukt den 
kvantative metoden der man måler hvor mange ganger uttrykket blir brukt, men metoden 
blir lite hensiktsmessig på grunn av at uttrykket er forholdsvis nytt, og resultatanalysen tar 
for seg et eksempel der empirien er fersk. 

I diskusjonsdelen føres det inn teori for å teste resultatene av faktorene i bakgrunnsdelen 
og eksempeldelen. Den avsluttende diskusjonen vil være eksplorativ der studien søker en 
dypere forståelse av Krulaks metafor med normative15 innslag hvor forfatteren kommer 
med komplimenterende synspunkt. Hensikten er å komme fram til en å kritisk prøve av 
Krulaks metafor. 

2.2.1 Metaforens bakgrunn samt teoretisk referanse 
At metaforen Three Block War er lite beskrevet i trykte kilder, samt at selve uttrykket er 
amerikansk, gjør det nødvendig å bruke ulike teorier og militære tanker fra forskjellige 
teoretikere. Studien tar utgangspunkt i bakgrunnen til Krulaks beskrivelse. For å gi 
oppgaven et rett perspektiv, beskrives også i korte drag bakgrunn for opprør og 
opprørsbekjempning. Deretter blir William S. Linds fjerdegenerasjons krigføring satt i 
sammenheng med uttrykket og komplimentert med tanker som setter den teknologiske 
utviklingen i sentrum. Avslutningsvis suppleres  redegjørelsen med kineserne Qiao Liang 
og Wang Xiangsuis tanker. På slutten av dette kapittelet blir metaforen operasjonalisert. 
Dette blir gjort med bakgrunn fra de delkonklusjoner som blir dratt i dette kapittelet samt 
mine egne refleksjoner om uttrykket. Resultatet av teoridelen er en beskrivelse som er 
symptomatisk for Three Block War. Dette blir verktøy i eksempeldelen.  

2.2.2 Resultat og operasjonalisering 
Bakgrunnen for dette kapittelet er å se på metaforens anvendelighet. Utgangspunktet for 
Three Block War er fra USMC, og derfor blir det interessant å se dette prøvet i en konflikt 
hvor disse styrkene var involvert. Studien har derfor valgt Fallujah som eksempel. Dette 
for at denne byen har vært et av de mest urolige områder i Irak under 
stabiliseringsperioden, og som ved første øyenkast kan virke som et godt scenario der 
operasjonene inneholder humanitær innsatser, fredsbevarende innsatser og full krig 
operasjoner.  

I eksempelet gjennomføres det en kvalitativ studie av litteratur med påfølgende analyse 
og diskusjon. I eksempeldelen er det blitt gjort en kvalitativ analyse av sammenfatningen 
                                                 
13 Mattsson, Peter, Generativt Lärande – en miljöpedagogisk studie av kunskapsintensiva industriföretag 
1991 – 1993 (Stockholm: Förlags AB Indistrilitteratur, 2005), s. 71. 
14 Egidius, Henry, Termlexikon i psykologi, pedagogikk och psykoterapi, 6:e opplag (Lund: Studentlitteratur, 
2000), s. 133. 
15 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik og Wängnerud, Lena, Metodpraktikan (Stockholm: 
Norstedts Jurdik, 2004), s. 42. 
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av uttrykket. En høy grad av reliabilitet skulle kunne innebære en oppramsing av tidligere 
kunnskap og samtidig bidra med ny kunnskap. En bekreftelse av den forklarende 
hypotesen gir en bekreftelse av allerede kjent kunnskap, der det er avvikelsene i resultatet 
som gir den nye kunnskapen.16 

Resultatet sammenfattes for å illustrere på en oversiktlig måte hvor faktorene 
kvantifiseres og viser i hvilken grad faktorene er til stede i operasjonen. Dette vil avgjøre 
både hvor aktuell Krulaks metafor er, samt gi innspill til konsekvenser av dette. Dette vil 
også gi nye konklusjoner som har innvirkning på faktorene, og vil være avgjørende i 
beskrivelsen av uttrykket. Her vil det komme frem hvilke faktorer som er sterke og svake. 
Deretter konkluderes i hvilken grad Three Block War kan finnes igjen i operasjonene i 
byen Fallujah. 

Hovedarbeidet vil være konsentrert om artikler som beskriver koalisjonsstyrkenes 
operasjoner i Fallujah. Operasjonene pågår fremdeles når disse ord skrives. Eksempelet er 
å betrakte som en samtidskilde, der empirien har en begrenset holdbarhet. Empirien er 
hentet ut i fra et utvalg av artikler som er innsamlet av en senior krigsvitenskaplig forsker 
ved Försvarshögskolan i Stockholm17, samt at jeg har valgt ut ulike artikler på Internett. 
Kildene er tatt ut for å få et balansert bilde av operasjonene, derfor er noen av kildene 
kritiske til operasjonene som f. eks Human Rights Watch, ICRC (International Committee 
of the Red Cross), Antiwar.com, Le Figaro samt positive kilder som Middle East Times 
og amerikansk militær litteratur. Studien har også tatt med arabiske kilder som Al Jazeera 
og andre for å få et ytterligere balansert syn. 

2.2.3 Diskusjon  
Den avsluttende diskusjonen tar utgangspunkt i resultatene fra eksempelet. Resultatene i 
analysen av operasjon Iraqi Freedom blir drøftet og testet om det er andre elementer som 
kan forklare Three Block War enn de som går frem av teoridelen. Her vil faktorene prøves 
igjen og testes mot tanker blant annet tanker fra den tyske militærteoretikeren Carl von 
Clausewitz, den amerikanske militærteoretiker Robert R. Leonhard, den israelske 
militærteoretikeren og historikeren Martin van Creveld, den amerikanske USMC obersten 
Thomas X. Hammes, og den norske professor Nils Marius Rekkedal. 

Studien vil her konsentrere seg om en diskusjon på områder og faktorer som kan synes 
viktige og kan tilføre Three Block War noe nytt. Tyngdepunktet i hele oppgaven vil ligge 
her. Diskusjonen vil dreie seg mer mot konsekvenser for militære avdelinger, dersom de 
skal operere innenfor dette stridsmiljøet. Denne diskusjonen vil være av en eksplorativ / 
normativ karakter.  

2.2.4 Etikk 
Både sannhetsprinsippet og hederlighetsprinsippet bør gjelde i all forskning.18 I arbeidet 
med denne studien har jeg lagt vekt på at ingen skader skjer i forbindelse med 
materialinnsamlingen, bearbeidelse av datamaterialet, publisering og fremlegging av 
resultatet. Studien er åpen og tilgjengelig for andre som ønsker å prøve resultatet. 

                                                 
16 Mattsson, Peter, Generativt Lärande – en miljöpedagogisk studie av kunskapsintensiva industriföretag 
1991 – 1993 (Stockholm: Förlags AB Industrilitteratur, 2005), s. 81. 
17 Professor Nils Marius Rekkedal, Krigsvetenskapliga institutt ved Försvarshögkolan. Artiklene som er 
brukt er samlet inn i perioden september 2004 til april 2005. 
18 Mattsson, Peter, Generativt Lärande – en miljöpedagogisk studie av kunskapsintensiva industriföretag 
1991 – 1993 (Stockholm: Förlags AB Industrilitteratur, 2005), s. 84. 
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2.2.5 Kilde og metodekritikk  
Denne studien har først og fremst en styrke da den innehar en prosess i 
diskusjonskapittelet der den validerer teoridelen i bakgrunnsbeskrivelsen. Studien 
operasjonaliserer uttrykket basert på en bred teoretisk referanseramme og i neste steg 
tester hypotesen i form av et eksempel. Studien vil da kvalitetssikre operasjonaliseringen 
av Three Block War ved at uttrykket blir testet opp i mot operasjonene i Fallujah. Videre 
så er det på det rene at studiet av operasjonene kan fremstå som en svakhet. Det er mange 
kilder som har beskrevet denne operasjonen og det kan synes vanskelig å vurdere kildenes 
reliabilitet. Metaforen har en amerikansk opprinnelse, og en stor del av eksempelets kilder 
er også amerikanske. En studie av en pågående operasjon fører til store utfordringer innen 
kildepåliteligheten. Derfor er det viktig å stille spørsmål om det er en tendens ved disse 
kildene. For å utjevne dette vil studien prøve å få inn syn som ikke er amerikansk. For å 
skape dybde i metaforen vil studien diskutere viktige militære tanker som har påvirket 
dagens doktriner. 

3 Metaforens bakgrunn samt teoretisk referanse  
3.1 Innledning  
Hensikten med dette kapittelet er å studere hva blant andre Krulak har lagt i uttrykket. 
Studien vil også diskutere kritikere og alternative syn. I denne studien vil jeg beskrive hva 
som i dag menes med uttrykket. Dette vil brukes som en forklarende hypotese for det 
senere eksempelet av operasjonene i Fallujah i Irak.  

3.2 Bakgrunn for metaforen Three Block War 
3.2.1 U.S. Marine Corps (USMC) 
I mer enn 225 år har USMC sett på seg selv som en førsteklasses kampstyrke. Historien 
forteller at USMC har hatt mange fremganger i krig. Men historien forteller at de også 
smertelig har erfart krigens sanne ansikt. Fra utgangspunktet å være en landsetningsstyrke 
har styrken blitt brukt til mange forskjellige oppdrag.  

Gjennom det 20. århundre har USMC vokst til en kampstyrke bestående av flere hundre 
tusen soldater med eget flyvåpen, flåtestyrke og landdivisjoner, og fremstår i dag som en 
egen fellesoperativ styrke innenfor de amerikanske militære styrker. Som 
ekspedisjonsstyrke har de gjennomført 180 operasjoner i 37 land under perioden 1800–
1934. Disse operasjonene var primært i konflikter med lavintensitet. Under andre 
verdenskrig vokste USMC til 6 divisjoner. De gjennomførte noen av de mest brutale og 
krevende former for krigføring i Guadalcanal, Iwo Jima, Saipan, Tarawa, Okinawa og 
andre steder i Stillehavsteateret. 

USA gjorde noen smertelige erfaringer innen geriljabekjempning i Vietnam. Imidlertid er 
paradokset at landets erfaringer fra det mislykkede ”korstog” i jungelen i liten grad er tatt 
med i USAs institusjonelle hukommelse. Den amerikanske kulturens forsøk på å 
forklare/godta Vietnam kom til uttrykk i form av no more Vietnam. Samtidig hindret 
denne holdningen å virkelig analysere lærdommene fra krigen. Opprørsbekjempning fikk 
i liten grad innpass i doktrineutviklingen under på 1980 – 90 tallet. Selv gjennom mange 
erfaringer i USAs historie med small wars19, ble erfaringene fra Vietnam-krigen de 
tyngste. Likevel ble disse erfaringene sannsynligvis de minst studerte på grunn av USAs 
fokus mot en større konvensjonell krigføring i Europa fra 1976.20 Siden slutten av den 
                                                 
19 Kitson, Frank, Low Intensity Operations: Subversion, Insurgency, Peace-keeping (London: Faber, 1971), 
s. 144. 
20 Cassidy , Robert M. ”Counterinsurgency Lessons from Vietnam and Other Small Wars,” Parameters, 
Summer 2004, s. 73-74. 
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kalde krig har Pentagon nølt med å utvikle et konsept for å møte nye utfordringer, og da 
spesielt lavintensitetskonflikter.  

I 1983 fikk USMC et større tap med 241 døde i en fredsbevarende operasjon i Beirut. 
Dette fikk store følger og preget USMC i lang tid. De spilte i 1991 en viktig rolle i 
gjenerobringen av Kuwait City. Imidlertid ble 4. og 5. Marine Expeditionary Brigades og 
13. Marine Expeditionary enhet primært brukt som strategiske avledninger, og tusenvis av 
marinesoldater satt ubrukt på skipene. En forklaring kan være at det hersket en skepsis til 
at USMC kunne mestre en høyintensiv landkrigføring. Det hører også med at USMC på 
mange områder er dårligere utstyrt enn U.S. Army. Et eksempel er stridsvognene, der 
USMC før Desert Storm fremdeles hadde M-60 som hovedstridsvogn, og måtte låne 60 
M1A1 fra U.S. Army.21  

Operasjonene i Somalia 1993 gav alvorlige og viktige erfaringer for USA. Den 
amerikanske generalmajoren Steven Arnold uttalte dette i Somalia som  

Well-trained, combat-ready, disciplined soldiers can easily adapt to peacekeeping or peace 
enforcement missions. Train them for war; they adapt quickly and easily to Somalia-type 
situations.22 

Men situasjonen i Somalia var ikke så enkel: soldatene måtte balansere mellom det å 
demonstrere militær styrke og samtidig være diplomatiske ved å forhandle frem en 
politisk løsning.23 Somalia kan være en god illustrasjon av problemene som oppstår når 
USAs overlegne militærmakt møter en asymmetrisk trussel. Den dominerende warlord i 
Somalia - General Aideed - identifiserte USAs sårbarheter riktig. Det var den 
amerikanske opinion, som allerede var svekket av en begrenset amerikansk offentlig 
forpliktelse til misjonen. Følgelig søkte han å angripe dette tyngdepunkt ved å påføre de 
amerikanske styrkene tap. Døde amerikanske soldater ble slept gjennom gatene i 
Mogadishu, og den amerikanske kongressen presset presidenten til å trekke tilbake 
styrkene.24 Dette eksempelet viser at en dårlig utstyrt milits seiret over en amerikansk 
ledet koalisjon, gjennom en nådeløs urban basert kampanje som fokuserte på å svekke 
USAs offentlig støtte for misjonen.25 

På grunn av et sterkt fokus på trening spesielt mot strid i urbane områder, fredsbevarende 
operasjoner og humanitære operasjoner gjennom 1990-tallet, utviklet USMC en spesiell 
capability. Denne ble viktig og har spilt en nøkkelrolle i Iraqi Freedom.26  

3.2.2 Charles C. Krulak 
General Charles C. Krulak startet sin militære løpebane i 1964. Han gjennomførte to 
rotasjoner til Vietnam først som troppssjef og deretter som kompanisjef. Hans erfaring 
med krigføring mot Vietcongs geriljastyrker og den nordvietnamesiske hæren, kombinert 
med hans erfaringer med sivil-militære operasjoner, har sannsynligvis preget hans syn på 
21. århundrets krigføring der han forutså et komplisert slagfelt.27 I oktober 1995 ledet han 
Commandant´s Warfighting Laboratory som var motoren innenfor omorganiseringen av 
USMC. Det nye konseptet, betegnet som Sea Dragon Procces, skulle dekke alle de 

                                                 
21 Zeigler, Matt, Three-Block War U.S. Marines in Iraq (Lincoln: iUniverse inc, 2004), s. ix og x. 
22 Arnold, Steven “Somalia: An Operation Other than War”, Military Review , December 1993, s. 35. 
23 Blackstone, Robert C. ”Somalia: Soldiers in SOSO”, Military Review, March-April 2005, s 44. 
24 Cooling, L. Norman, “Operation Restore Hope in Somalia: A tactical action turned strategic 
defeat.”Marine Corps Gazette, September 2001, s. 96-97. 
25 Beckett, Ian F. W., Modern Insurgencies and Counter-Insurgencies (London: Routledge, 2001), s. 248. 
26 Zeigler, Matt, Three-Block War U.S. Marines in Iraq (Lincoln: iUniverse inc, 2004), s. ix og x. 
27 Zeigler, Matt, Three-Block War U.S. Marines in Iraq (Lincoln: iUniverse inc, 2004), s. 27. 
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innledende oppdrag som er beskrevet i Commander´s Planning Guidance.28 I 1995 gav 
Krulak ut Commander’s Planning Guidance som beskrev den strategiske visjonen for den 
21. århundrets USMC.29 I forbindelse med dette holdt han en tale ved National Press 
Club, i Washington D.C. der han beskrev 21. århundrets stridsfelt som et asymmetrisk 
stridsfelt, ikke ulikt det romerne stod overfor for et par tusen år siden. Han beskriver 
Three Block War “ som;  

This is the landscape upon which the 21st Century battle will be fought. It will be an 
asymmetric battlefield. Much like the Germanic tribes, our enemies will not all allow us to 
fight the Son of Desert Storm, but will try to draw us into the stepchild of Chechnya. In 
one moment in time, our service members will be feeding and clothing displaced refugees, 
providing humanitarian assistance. In the next moment, they will be holding two warring 
tribes apart – conducting peacekeeping operations – and, finally, they will be fighting a 
highly lethal mid-intensity battle- all on the same day. All within three city blocks.30 

Hans metafor om de tre kvartalene viser et tidsperspektiv som gjør at det er liten eller 
ingen tidsdifferanse mellom de ulike situasjonene. Kvartalene representerer et geografisk 
perspektiv der han mener metaforen kan skje innenfor samme militære avdeling, der en 
block er et bykvartal. 

Krulak utgav deretter White Letter NO. 3-98 Sustaining the transformation (Vedlegg D) 
der han beskriver Three Block War for USMC. Han refererte her til Somalia i sitt budskap 
til USMC, og han påpekte at USMC må forberede seg på lignende konflikttyper i 
fremtiden. Han sa videre at marinesoldatene skal ha høy standard og være klar til å løse 
hvilket som helst oppdrag. Krulak pekte videre på hvordan USMC skulle forberede 
soldater til å kjempe og vinne Three Block War. Det mest vesentlige var å fokusere på 
hvordan USMC skulle tilføre en 19-år gammel soldat intellekt, taktiske ferdighet, 
beslutningsevne både taktisk og moralsk til å vite: når skal han skyte og når skal han ikke 
skyte. Krulak mente videre at både riktig trening, nytt materiell og ny doktrine måtte 
innføres for at dette skulle lykkes. 

Et annet aspekt ved Krulaks visjon av Three Block War er medias innflytelse. Medias 
tilstedeværelse representerer en ekstra utfordring for hvordan marinesoldatene håndterer 
utfordringene innenfor ”de tre kvartaler”.31 Krulak omorganiserte USMC ved først å 
endre kursen fra å være en ren amfibie/brohode styrke til en mer fleksibel styrke. Deretter 
la han stor vekt på urban krigføring, samt håndtering av media. Krulak mener at man må 
få en betydelig omlegging av tenkingen omkring militær maktbruk.32 Dette må også sees 
som en videreføring av Krulaks plan Power Down. Power Down var et konsept hvor 
USMC skulle styrke lederskapet på lavt nivå for å møte de nye kravene i innsatsmiljøet. 
Blant annet skulle dette gjøres gjennom å gi NCO’ene33 et større ansvar for utdannelse og 
trening av avdelingene.34 Krulak gikk av med pensjon i 1999 etter 35 års tjeneste.35 I sine 
                                                 
28 Pike, John, ”Marine Corps Warfighting Laboratory”, Globalsecurity.org, 2 August 2004, hentet på 
http://www.globalsecurity.org/military/agency/usmc/mcwl.htm, 2004-08-10.  
29 Krulak, Charles C. “Sustaining the transformation”, White Letter NO 3-98”, Washington DC: 
Department of the Navy, 1998. 
30 Krulak, Charles C. ”The Three Block War: Fighting In Urban Areas”, presented 10 October 1997 at 
National Press Club, Washington D.C., published in Vital Speeches of the Day, 15 December 1997, s. 139. 
31 Zeigler, Matt, Three-Block War U.S. Marines in Iraq (Lincoln: iUniverse inc, 2004), s. 27. 
32 Rekkedal, Nils Marius, Opprør, Opprørsbekjempning og Terrorisme (Stockholm: Försvarshögskolan, 
2004), s. 10. 
33 NCO: Non-Commission Officer. Eller underoffiser i norsk betydning. Krulak mener befal som er 
lagførere, troppsjefer og lignende, må gis større ansvar og gis bedre trening. 
34 Fuentes, Gidget, ”Power Down, Krulak’s Plan to Empower NCO’s and Junior Officers”, Navy Times, 
hentet på http://www.cox-internet.com/kacanon/powerdownframe.html, 2004-06-27. 
35 Zeigler, Matt, Three-Block War U.S. Marines in Iraq (Lincoln: iUniverse inc, 2004), s. 27. 
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mange taler fremhevet han at amerikanere foretrekker konvensjonell krigføring da denne 
type krigføring normalt vil være til fordel for den teknologisk sterkeste. Av samme årsak 
vil en kvalifisert opprører som bruker “fjerdegenerasjonskrigføring” foretrekke å gjøre 
bruk av hva Krulak har kalt ”fjerdegenerasjons judo”, På den måten kan han møte 
amerikansk og vestlig avhengighet av teknologi og ”kaste oss i bakken” ved at egne 
fordeler vendes mot oss selv. Krulak mener at den tradisjonelle klassifisering av krig er i 
ferd med å viskes ut.36 

3.2.3 Reaksjoner på Three Block War 
Spesielt i tidsskriftet Marine Corps Gazette har det vært mange diskusjonsartikler om 
konseptet. Beskrivelsen av det nye stridsfeltet fremtvinger en økning i det operasjonelle 
tempo. For ledere på lavt nivå vil en taktisk beslutning kunne få stor innvirkning både på 
de politiske og de sosiale sidene av operasjonen.37 Det settes store krav til lederne på lavt 
nivå. Det er ikke nok å nedkjempe fienden i målområdet. Man må i tillegg ivareta 
sikkerheten til sivilbefolkningen og takle trykket fra media. Den sivile dimensjonen vil 
kreve en kjennskap til befolkningen som bor og arbeider innenfor operasjonsrommet.  

3.2.4  De myke ferdigheter  
Skal man dra noen delkonkusjon av Krulaks syn så langt må det bli at Three Block War i 
første rekke kan sees på som teknikk innenfor det som kalles opprørsbekjempning 
(counterinsurgency). Her kan man se Three Block War som en metode for å bekjempe 
opprørere. Krulaks argumentasjon omkring å møte utfordringene vektlegger de myke 
militære ferdigheter. Med myke ferdigheter menes intellekt, taktisk og moralsk 
beslutningsevne. Krulak nevner ikke så mye den teknologiske delen av en slik 
bekjempning, og det er her kritikerne hans mener at man i stedet kan løse taktiske 
problem med teknologi eller massiv bruk av våpenmakt. Mer om dette kommer senere i 
studien. For å gjennomføre en nærmere analyse av Three Block War er det nødvendig å se 
på begrepet opprørsbekjempning. 

3.3 Opprør og opprørsbekjempning38  
Opprør (insurgency) kan defineres som kampen mellom en opposisjonsgruppe og et 
sittende regime og de styrker som regimet disponerer, hvor opposisjonsgruppen bevisst 
bruker politiske ressurser (som f. eks. propaganda og demonstrasjoner) og vold for å 
ødelegge, reformere, eller opprettholde legitimitet av en eller flere sider av politikken.39 
Det voldelige aspektet i opprørskhet kan klassifiseres i tre forskjellige typer av krigføring; 
terrorisme, geriljakrig og konvensjonell krigføring. Terrorisme er en form for krigføring 
der volden i seg selv er rettet mot ikke-stridende (vanligvis mot ubevæpnede sivile), i 
motsetning til operasjonelle militære og politistyrker. Den aktive styrken i en 
terroristorganisasjon er normalt mindre enn en geriljastyrke.  

Geriljakrigføring kjennetegnes gjerne ved mobile hit and run angrep med lette bevæpnede 
grupper som søker å forstyrre fienden, samt gradvis svekke hans vilje og kapasitet. 

                                                 
36 Rekkedal, Nils Marius, Opprør, Opprørsbekjempning og Terrorisme (Stockholm: Försvarshögskolan, 
2004), s. 11. 
37 Black, Charles, “The Marine NCO, Winning the Three-Block War”, Marine Corps Gazette, March 1998, 
s. 22. 
38 Counter-Insurgensy blir oversatt til opprørsbekjempning i denne oppgaven. 
39 Definisjonen av Insurgencies er her den samme som karakteriserer borgerkrig i Zawodny, J.K, “Civil 
War”, in International Encylopedia of the Social Sciences (New-York: Macmillan, 1968), s. 499, som sitert 
i  Sarkesian, Sam C., Revolutionary Guerrilla Warfare; An Introduction (Chicago: Precedent Publishing 
Inc.,1975), s. 4. 
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Geriljakrigføring baseres på fleksibilitet, fart og avledning.40 Taktikken fra gerilja 
stammer sannsynligvis fra den tiden da fattige grupper var i opposisjon mot kolonimakter, 
og hvor den konvensjonelle armeen var blitt slått eller ikke hadde eksistert.41 I mange 
tilfeller har det vært nødvendig å kombinere geriljakrigføring med andre former for 
krigføring for å oppnå avgjørelse. Opprørere bruker mer enn en form for krigføring. Ett 
eksempel vil være å bruke bomber i sivile områder (terrorisme) og geriljaangrep på 
landsbygda som Mujahidin gjorde i Afghanistan. Denne formen for krigføring er meget 
politisk motivert.42 

Som en respons til geriljakrigføring, opprør og terrorisme, har konvensjonelle styrker 
utviklet opprørsbekjempning for å slå dem ut. På mange områder har utviklingen av 
geriljabekjemping og opprørsbekjempning speilet utviklingen av geriljakrigføring og 
opprør. Britiske teknikker innenfor opprørsbekjempning ble blant annet utviklet etter 
studier av Kypros 1931 og Indias Malabar region i 1921. Britiske prinsipper for 
opprørsbekjempning var den gangen:  

• overlegenheten i sivil makt,  

• bruk av minimal styrke (minimum use of force), 

• behovet for besluttsomhet og timing innen aksjoner, og 

• behovet for koordinering mellom sivile og militære autoriteter.43 

Det er interessant at man allerede i 1921 avdekket at en av de fire viktigste prinsipper er 
koordinering mellom sivile og militære autoriteter. For å bekjempe opprørere må man 
derfor bruke militære midler i kombinasjon med andre virkemidler.  

Utfordringen med opprørsbekjempningen er at den eneste gjenværede supermakt USA, i 
tillegg den tidligere supermakten Sovjetunionen, senere Russland, ikke har noen positive 
erfaringer fra å håndtere slike konflikter. Opprørsbekjempning oppfattes som 
”ukomfortable” kriger for soldater.44 I en tid der vi satser på høyteknologi og 
konvensjonelle kriger så er opprørsbevegelse sett på som ”den fattiges krigføring”.45 Det 
er derfor et paradoks at den tilsynelatende sterke kommer til kort i en slik form for 
krigføring. 

3.3.1  Asymmetrisk krigføring 
Asymmetrisk krigføring er ofte forbundet med å beskrive en situasjon hvor motstanderen 
kan ta fordel av hans styrke eller utnytte motpartens svakhet. U.S. Joint Chiefs of Staff 
har definert asymmetrical warfare som: 

Attempts to circumvent or undermine an opponent’s strengths while exploiting his 
weakness using methods that differ significantly from the opponent’s usual metode of 
operations46 

                                                 
40 O’Neill, Bard E. Insurgency & Terrorism – Inside Modern Revolutionary Warfare (Virginia: Brassey`s 
Inc. 1990), s. 25. 
41 Beckett, Ian F. W., Modern Insurgencies and Counter-Insurgencies (London: Routledge, 2001), s. viii. 
42 O’Neill, Bard E. Insurgency & Terrorism – Inside Modern Revolutionary Warfare (Virginia: Brassey`s 
Inc. 1990), s. 26. 
43 Beckett, Ian F. W., Modern Insurgencies and Counter-Insurgencies (London: Routledge, 2001), s. 44. 
44 Ibid. 
45 Ibid, s. 213. 
46Miles, Franklin B. ”Asymmetric Warfare: An Historical Perspective”, Carlisle, PA: US Army War 
College, 1999, s. 2-3. og Barnett, Roger W. Asymmetrical Warfare, Today’s Challenge to U.S. Military 
Power (Virginia: Brassey’s Inc., 2003), s. 15. 
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Asymmetrisk krigføring har i dag en serie definisjoner.47 Dette er historisk ikke noe nytt 
og i sin mest rendyrkede form er asymmetrisk krigføring i bunn og grunn hvordan man 
kan utnytte egen sides konkurransefordeler satt inn mot fiendens relative svakheter.48  

For å vinne en asymmetrisk kamp må motstanderen påvirkes slik at han ikke kan operere i 
alle dimensjoner. Opprørere besetter en fleksibel stridsform med et spekter av midler. 
Derfor kreves det et spekter av motmidler. Essensen ligger i å utfordre motstanderens 
svake side, samt beskytte egne svakheter mot hans asymmetriske handlingsmuligheter. 
Utdanning og trening av soldater blir derfor viktig for å kunne tilpasses denne formen for 
krigføring. Det er viktig at denne transformeringen skjer i takt med den politiske 
legitimeringen av konflikten.49 Suksess vil være å detektere og forfølge enkeltindivider 
eller små grupper, samt forståelse av motstanderens motiver og kultur.50 Dette krever 
store etterretningsressurser og teknologi som er mer krevende enn de man benyttet seg av 
innenfor konvensjonell krigføring.  

3.4 Hva menes med de tre kvartalene? 
Men hva menes egentlig med de tre kvartalene? I det tredje kvartalet inngår krigføring 
eller opprørsbekjempning.  Dette er politiske virkemidler av sterkeste sort som må utføres 
i nært samarbeid og nøye koordinert med andre politiske tiltak. Politiske tiltak treffes på 
bakgrunn av informasjon som innhentes gjennom overvåking eller monitorering og 
assistanse til partene i en krig eller konflikt, slike tiltak finner man i det andre kvartalet og 
det kalles fredsbevarende innsatser. Krig og konflikt skaper alltid humanitær lidelse, og 
siden lindring av slike lidelser er viktig for å skape grunnlag for fred, utgjør humanitære 
operasjoner det første kvartalet. 

3.4.1 Første kvartal – Humanitære operasjoner  
I Krulaks metafor spiller humanitære operasjoner en viktig rolle, og inngår i første kvartal 
i teorien. Humanitære operasjoner er assistanse hvor militær involvering søker å redusere 
menneskelige lidelser som er forårsaket av krig. Den militære delen av 
humanitæroperasjonen supplerer og komplimenterer lokale myndigheters eller andre 
nasjonale og internasjonale aktørers innsats. Et annet forhold som bidrar til effektive 
resultater er tett koordinering og samarbeid mellom innsatsaktører og militære styrker.51 
Hos USMC er det en oppfattning at militære ledere må være i stand til å skape, 
vedlikeholde og utnytte et godt forhold til personer og organisasjoner, som en del av deres 
sivilmilitære (CMO)52 ansvar. Militære organisasjoner må derfor være forberedt på å 
arbeide sammen med sivile organisasjoner for å nå operasjonenes mål.53  

                                                 
47 Rekkedal, Nils Marius, Opprør og opprørsbekjempning, (Stockholm: Försvarshögskolan, preliminær 
elektronisk utgave 27. februar 2005), s. 48. 
48 Rekkedal, Nils Marius, ”Utfordringer fra de såkalte asymmetriske trusler”, Publikasjoner-Det 
sikkerhetspolitiske bibliotek, Den Norske Atlanterhavskomité nr. 14, 2001, hentet på 
http://www.atlanterhavskomiteen.no/publikasjoner/sp/2001/14-2001.htm, 2004-12-16. 
49 Tomes, Robert R. “Relearning Counterinsurgency Warfare”, Parameters, Spring 2004, s. 25. 
50 Adamson, Martin,”War in the 21st century- The good, the bad, and the ugly: Knowing and finding the 
adversary in the three block war”, Canadian Forces College, 25 October 2003, s. 7. 
51 Forsvarstaben, Forsvarets doktrine for landoperasjoner (Oslo: Forsvarets stabsskole, 2004), s. 65. 
52 Med CMO menes Civil-Military Operation Dette omfatter all aktivitet som retter seg mot den ikke-
militære delen av samfunnet i operasjonsområdet, og kan omfatte: samarbeid med statlige og ikke-statlige 
organisasjoner eller egen aktivitet i forbindelse med oppretting av sivile myndighetsordninger, valg, 
administrasjon, direkte nødhjelp, annen humanitær virksomhet, flyktingarbeid, samarbeid med sivile 
myndigheter og politi, juridisk kontakt mv. Fra Forsvarets overkommando, Forsvarets fellesoperative 
doktrine, Del B – Operasjoner (Oslo: Forsvarets stabsskole, 2000), s. 136. 
53 Jones, Frank L., “Marine Corps Civil Affairs and the Three Block War”, Marine Corps Gazette, March 
2002, s. 33. 
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Ved National Defense University holdt den tidligere sjefen for U.S. Central Command 
(U.S. CENTCOM), general Anthony C. Zinni, en tale der han hadde en kommentar 
angående de utfordringene de amerikanske styrkene står overfor for å håndtere de første 
to “kvartalene” (Humanitær bistand og Fredsbevaring), med spesielt fokus mot Non 
Governmental Organizations (NGOs): Han sa: 

 The status quo is ”ad hocking” it every time. So, in the next conference, someone will say 
that they have just discovered NGOs; just discovered that you actually need to coordinate 
with them. Suddenly revealing it... like it is something new. At the next conference or 
seminar or whatever it is, we will go through all the same stuff we are going through now. 
There needs to be change. 54 

Zinni beskriver samarbeidsproblemet mellom militære og sivile styrker her på en god 
måte.  

Et av problemområdene kan være hvordan omverden ser på ordet - humanitær. I leksikon 
beskrives humanitær som: 

velgjørenhetsarbeid, menneskevennlig og menneskekjærlig.55  

Det militære maktapparatet blir sjeldent forbundet med denne beskrivelsen og derfor blir 
dette et kontroversielt tema. Det norske humanitære engasjementet i Irak skapte stor 
diskusjon i Norge. Kritikken dreide seg om hvordan man kan skille mellom humanitære 
og militære styrker. Dette er etter min mening et dilemma når motstanderen ikke tar 
hensyn til om det er stridende styrker eller humanitære styrker. Opprøreren kan slå til mot 
de humanitære styrkene for å tiltrekke seg oppmerksomhet, og slår til mot parter eller 
styrker som har liten beskyttelse. Et annet aspekt er at opprørernes valg av metoder ikke 
alltid ligger innom det vi i vesten betegner som rasjonelle eller sannsynlige. Opprørerens 
mål ved å slå ut humanitære styrker kan være å svekke den, slik at de til slutt trekker seg 
ut av operasjonsområdet og indirekte svekker nasjonsoppbygningen. Trekker f.eks De 
Forente Nasjoner (FN) ut av operasjonsområdet kan også de militære styrkenes legitimitet 
svekkes. Dette så man i Irak, der opprørerne slo til mot FN personell i august – september 
2003, som igjen gjorde at man trakk FNs personell ut av operasjonsområdet. 

3.4.2 Andre kvartal – Fredsbevarende innsatser  
I følge Krulak driver man fredsbevarende innsatser andre i kvartal. Fredsbevarende 
operasjoner omfatter aktiviteter som observasjon, monitorering, overvåkning og 
assistanse til de involverte parter. Bruk av makt er bare tillatt i selvforsvar eller som siste 
utvei. Sammensetningen av styrken vil være avhengig av oppgaver og situasjonen, den 
må være utrustet og trenet til lokale forhold for å være relevant og kunne bidra til 
helhetlig måloppnåelse.56  

General Anthony Zinni beskriver utfordringene innenfor fredsbevaring som: 

On one hand, you have to shoot and kill somebody. One the other hand, you have to feed 
somebody. One the other hand, you have to build on economy, restructure the 
infrastructure, and build the political system. And there’s some poor lieutenant colonel, 
colonel, brigadier general down there, stuck in some province with all that saddled onto 
him, with NGOs [non governmental organizations] and political wannabes running 

                                                 
54 Jones, Frank L., “Marine Corps Civil Affairs and the Three Block War”, Marine Corps Gazette, March 
2002, s. 33 
55 Aschehoug, H. & Co Store Ettbinds Leksikon (Oslo: W. Nygård A/S og A/S Gyldendals Norsk Forlag, 
1994), s. 491. 
56 Forsvarsstaben, Forsvarets doktrine for landoperasjoner (Oslo: Forsvarets stabsskole, 2004), s. 69. 
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around, with factions and culture he doesn’t understand These are now culture wars that 
we’re involved in. We don’t understand that culture.57 

Operasjonen i Irak er ikke en fredsbevarende innsats, ifølge Mark Burgess. Han mener at 
operasjonen er en miks av en fredsbevarende og fredsopprettende operasjon. For å 
beherske denne form for krigføring må man balansere mellom disse konfliktnivåene så 
følsomt og nøyaktig som mulig. Miksen mellom fredsbevaring og fredsoppretting er 
oppfattet av flere som to forskjellige utgangspunkt med en gråsone mellom. Gråsonen i 
seg selv er konseptuelt forskjellig fra de to oppdragstypene. Denne problemstillingen ble 
drøftet etter Somalia-operasjonen ved National Defense University symposium i 
Washington D.C., men konseptutvikling av dette ble skrinlagt. Imidlertid videreførte 
Krulak grunntankene bak dette i USMC i Three Block War.58  

3.4.3 Tredje kvartal – Full krig  
Det tredje kvartal beskrives som full krig. Ser man på Krulaks argumentasjon for Three 
Block War, så er hans empiri først og fremst hentet fra Somalia og Vietnam. I Somalia var 
det opprørere/opprørsbevegelsen som var motstanderen. I Vietnam var motstanderen 
Vietcong og FNL (den nasjonale front for frigjøringen av det sørlige Vietnam), så vel som 
i jungelen som i urban strid. Formen for krigføring som ligger i det tredje kvartalet kan 
sees på som en form for opprørsbekjempning, noe som er beskrevet av mange 
militærteoretikere. Det er åpenbart to synsretninger som kan trekkes fram her. Det ene 
synet er at for å vinne er det viktig å sette mennesket i sentrum - i denne studien 
representert av William S. Lind (begrepet low-tech approaches kan brukes om denne 
forestillingen).59 Det andre settet å se dette på er de som setter teknologien og 
våpensystemene i sentrum for å vinne krigen, og sistnevnte er i denne studien representert 
av den amerikanske generalmajor Robert H. Scales samt den russiske generalmajor 
Vladimir I. Sliptsjenko (high-tech approaches). Først vil studien se nærmere på William 
S. Linds tanker der han i sine teorier kritiserer den sterke fokuseringen på teknologien. 

3.5  Fjerdegenerasjons krigføring (4GK)60 – low-tech approach  
William. S. Lind er en av de fremste teoretikerne innen fjerdegenerasjons krigføring og 
har tidligere gitt ut ett antall bøker. Den kanskje mest kjente er Maneuver Warfare 
Handbook61 utgitt i 1985. Boken ble bl a gitt ut som et bidrag til å forandre USMCs 
konsept. I Marine Corps Gazette ble det i 1989 presentert en artikkel med tittelen the 
Changing Face of War: Into the Fourth generation forfattet av William S. Lind m fl.62 
Denne artikkelen redegjorde for den historiske og konseptuelle bakgrunn som anvendes 

                                                 
57 Zinni, Anthony, ”How Do We Overhaul the Nation’s Defense to Win the Next War?”, The Marine Corps 
Association and U.S. Naval Institute Forum –2004, 4 September 2003, hentet på http://www.mca-
usniforum.org/forum03zinni.htm, 2004-10-23. 
58 Burgess, Mark, ”The Marines’ Three-Block War in Iraq”, Global Beat Syndicate, New York University, 
28 October 2003, s. 1-2. 
59 Rekkedal, Nils Marius, Opprør og opprørsbekjempning (Stockholm: Försvarshögskolan, preliminær 
elektronisk utgave 27. februar 2005), s. 20. 
60 Deler av dette avsnittet er hentet fra: Nacksten, Stefan, ”Fjärde generationens krigföring – imaginär 
föreställning eller reell verklighet? – en analys av ett begrepp om framtida krigföring”, Stockholm: 
Försvarshögskolan 2004, s 9-15. 
61 Lind, William S., Handbok Manøverkrigføring, redaktør Rekkedal, Nils Marius og Baudin, Arne, 
(Stockholm, Försvarshögskolan 2002). Oversatt til svensk av Anjo språkservice Nödine, Sverige, orginalets 
tittel Manoeuvre Warfare Handbook (Boulder: Westview Press Inc, 1985), s. 13-16, 20-22, 25-26. 
62 Lind, William S., Nightingale, Keith, Schmitt, John F. Sutton, Joseph W. og Wilson, Gary I.”The 
Changing Face of War: Into the Fourth Generation”, Marine Corps Gazette, October 1989, s 22-26. 
Heretter Lind m.fl., 4 GK, 1989. 
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for å inndele krigføring i generasjoner. Om fjerdegenerasjons krigføring (4GK) hevder 
Lind følgende;  

In broad terms, fourth generation warfare seems likely to be widely dispersed and largely 
undefined; the distinction between war and peace will be blurred to the vanishing point. It 
will be non-linear, possible to the point of having no definable battlefields or fronts. The 
distinction between ”civilian” and ”military” may disappear. Actions will occur con-
currently throughout all participants’ depth, including their society as a cultural, not just a 
physical, entity.63 

Linds syn har tre aspekter. Det første er nasjonalstatens minskende rolle i fremtiden. Lind 
trekker fram ikke-statlige aktører og deres evne til å utløse konflikter utenfor statens 
ramme som det første karaktertrekket ved 4GK.64 Han begrunner dette med at den økende 
forekomsten av lavintensitets konflikter og terrorisme vil undergrave staten. Han hevder 
derfor at statens rolle vil overtas av andre krigførende organisasjoner i et langsiktig 
perspektiv. Gjennom å studere utviklingen av moderne krigføring drar Lind konklusjonen 
at: 

The battlefield of order that formed European military culture was an anomaly. But the 
culture, once formed, was too powerful to change. The result today is that modern states 
militaries (European or not) have a culture directly at odds with the environment in which 
they must operate.65 

Det andre aspektet med 4GK er at framtidens konflikter vil bli dominert av hvilken 
teknologi som er tilgjengelig og hvordan den vil bli benyttet. USA, som eneste 
gjenværende supermakt, er utvilsomt en dominerende premissleverandør innenfor den 
militærteknologiske utviklingen. Lind formulerte sammen med sine tilhengere 
problemstillingen om en overdreven fokus på teknologien alt sent på 1980-tallet, og 
utviklet disse tanker under 1990-tallet.66 Det synes som at USA og amerikanernes vestlige 
allierte drives av et kontinuerlig behov for å være militærteknologisk og kapasitetsmessig 
overlegen. Lind betviler hvilken betydning denne satsningen vil ha for 4GK.67 

Lind hevder at trusselen vil bestå av enheter som opererer etter fire sentrale prinsipper. 
Det første prinsippet er desentralisert ledelse hvor styrkene utgjøres av selvstendige 
enheter med stor grad av frihet i forhold til hvordan oppdragene deres skal løses. Det 
andre prinsippet er en desentralisert logistikk. Styrkene vil ikke være avhengig av 
logistisk støtte fra moderenheten, men i størst mulig grad integreres i det miljø hvor de 
skal utføre aksjoner. Det tredje prinsippet er et sterkt fokus på manøver. Dette skal sikres 
gjennom de to foregående prinsippene og at styrkene vil opererer som små, lett utstyrte 
enheter, som ikke skal kunne identifiseres som stridende. Det fjerde prinsippet er å søke å 
ødelegge motstanderen innefra gjennom å spre frykt og svekke befolkningens støtte til de 
styrende organer.68 

                                                 
63 Lind m. fl., 4 GK, 1989 s. 22-26. 
64 Lind William S., Schmitt, John F., Wilson, Gary I., ”Fourth Generation Warfare: Another Look”, Marine 
Corps Gazette, December 1994, s 34-37. 
65 Lind, William S. “The Fate of the State”, s. 4. Essay på 14 sider. Essayet ble tildelt Försvarshögskolan, 
KVI Mark, Oblt Baudin, Arne av William S. Lind under ett seminarium ved Försvarshögskolan. Underlaget 
finnes hos forfatteren. 
66 Rekkedal, Nils Marius, Opprør og opprørsbekjempning, (Stockholm: Försvarshögskolan, preliminær 
elektronisk utgave 27. februar 2005), s. 10. 
67 Lind William S., Schmitt, John F., Wilson, Gary I., ”Fourth Generation Warfare: Another Look”, Marine 
Corps Gazette, December 1994. s 34-37. 
68 Rue, Torbjørn,”Er USAs Nye Sikkerhetsstratgi en Tilpasning til Fjerde Generasjons Krigføring”, Slik den 
ble Beskrevet i Artikkelen, ”The Changing Face of War: Into the Fourth Generation”? Norsk Militært 
Tidsskrift 01-2004, s. 17. 
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Det tredje aspektet er ideologidreven krigføring. Den vestlige verden har dominert 
utviklingen av konvensjonell krigføring over lang tid. Det har vist seg å være effektivt så 
lenge vesten har dominert verdensbildet. Nå finnes det imidlertid aktører innen asiatisk 
kultur og islam som truer. At mange av disse aktørene ikke kan måle seg med vestens 
teknologi gjør at ide´utvikling er den eneste mulige utvei om man skulle ønske å direkte 
utfordre vestlige styrker. Det blir ofte hevdet at Revolution in Military Affairs (RMA) og 
nettbasert forsvar (NBF) representerer noe nytt i forhold til tidligere konsepter. Det er 
imidlertid grunn til å tro at disse så langt mer kan ses som forsøk på å skape nye verktøy 
for den gamle krigføring, og da spesielt tredjegenerasjons krigføring (3GK). 

Terroristen vil slå til både mot militære og mot sivile mål. Krigføring mot sivile mål fører 
til at de opptrer i strid med en av reglene for krigføring.69  Den viktigste årsaken til at 
amerikanerne ser på dette som en reell trussel er at disse gruppene allerede eksisterer. 
Imidlertid medfører USAs definisjon av terrorisme en avgrensing av begrepet og dermed 
også av trusselen. Denne avgrensingen finner vi knapt i Linds artikkel. I 
sikkerhetsstrategien er terrorisme definert som aksjoner som gjøres bevist, har global 
rekkevidde, har en politisk målsetting og utføres mot uskyldige sivile. Kriminalitet og 
nasjonal terrorisme utelukkes fordi aksjonene må være en del av en politisk motivert 
handling med en eller annen form for global strategisk målsetning. Vi kan mot denne 
bakgrunnen kanskje se terrorisme i retning av en clausewitzisk forståelse av krig, som en 
fortsettelse av politikken med andre virkemidler.70 Denne avgrensingen er imidlertid ikke 
dekkende for den trussel som Lind beskriver, fordi han ser 4GK i et større perspektiv. 
4GK er en krigføringsform hvor trusselen først og fremst består i små enheter som kan 
utføre aksjoner med store konsekvenser. Det er en krigføringsform hvor vestens militære 
kapabiliteter har liten betydning, og selve trusselen er uavhengig av intensjonen bak 
handlingen. Ny våpenteknologi kan bidra til å realisere en liten gruppes muligheter til å 
true med eller forårsake store ødeleggelser. Virkningen vil være uavhengig av om 
handlingen var politisk motivert eller utført av andre motiver.71 Lind mener at krigen ikke 
vil ha noen fronter eller slagmark. Forskjellen mellom sivil og militær vil forsvinne. 
Aksjoner vil hende nå og da over hele spekteret av de som er involvert. Inkludert deres 
samfunn, og ikke bare på det fysiske plan.72  

De pågående operasjoner i Irak kommenteres av Lind som Davids kamp mot Goliat, der 
Goliat er verdens mektigste militærmakt mot gjenger med AK-47 og RPG. Som alltid når 
denne kampen ender, vinner David, ikke minst på det moralske nivå. Det er viktig å se at 
gjenger vil være en av de viktigste motstandere i 4GK. Å bekjempe gjenger er meget 
vanskelig, noe politi i mange amerikanske byer kan skrive under på. Gjenger i Irak har 
både en endeløs rekruttering og religiøs identitet som man er beredt til å dø for.73 

                                                 
69 Försvarsdepartementet, Krigets Lagar-Folkerättsliga konventioner Gällande under Krig, Neutralitet och 
Ockupation (Stockholm: Fritzes, 1996), s. 267,  ”Den 4de Genèvekonvensjon om Beskyttelse av sivile i 
krigstid”. 
70 Clausewitz sier:”Kriget är blott en fortsättning på politiken med andra medel”. Fra von Clausewitz, Carl, 
Om kriget, Mårtenson, Hjalmar, Böhme, Klaus-Richard og Johansson, Alf W. (ed) (Stockholm: Bonnier, 
2002), s. 42. 
71 Rue, Torbjørn,”Er USAs Nye Sikkerhetsstratgi en Tilpasning til Fjerde Generasjons Krigføring”, Slik den 
ble Beskrevet i Artikkelen, ”The Changing Face of War: Into the Fourth Generation”? Norsk Militært 
Tidsskrift 01-2004, s. 17. 
72 Grossman, Elaine M. “Key Review Offers Scant Guidance On Handling ”4th Generation Threats”, Inside 
The Pentagon ,Washington Publishers, 4 October 2001, s. 1. 
73 Lind, William S, “On War –The Desert Fox”, antiwar.com, 28 August 2004, hentet på 
http://www.antiwar.com/lind/?articleid=3461, 2005-05-06. 
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3.5.1 Linds aktualitet74  
Lind har mange kritikere. Imidlertid hevder Lind selv at disse har feil på flere sentrale 
punkter i sine teorier. Mark Bean er kritisk til teorien om 4GK først og fremst fordi 
teorien er en sterk forenkling av virkeligheten.75 Det kulturelle aspektet av teorien med 
først og fremst den islamistiske verdens ekspansjon på vestens bekostninger sammenfatter 
Bean på følgende sett:  

The trouble with these ”boogieman” type scenarios is that they over-simplify extremely 
complex global interactions and can be the basis for some very mistaken courses of 
action.76 

Videre anser han at teorien ikke behandler de viktigste aspektene av dette scenariet, 
hvilken påvirkning dette får for manøverkrigføringen og hva dette innebærer for den 
enkelte soldat. Hvilken blanding av kapasitet kreves det for å bekjempe geriljaenheter, 
terrorister og kriminelle sett ut i fra høy - respektive lavteknologiske mottrekk? Bean gir 
selv ingen svar på spørsmålene, men setter spørsmålstegn ved hvordan 4GK kan utgjøre 
en forklaringsmodell.  

David W. Szelowski77 er kritisk til Linds tanker om at Clausewitz treenighet har utspilt 
sin rolle, og at terroristgrupper og opprørere også har en politisk forankring som 
Clausewitz hevdet. Dette er i grunnen en meget viktig kritikk og det er derfor grunn til å 
se nærmere på dette. Szelowski anser at terrorister, gerilja-, revolusjonære og irregulære 
grupper og enheter utgjør samme utfordring i dag som for et par hundre år siden. For at 
disse skal lykkes må de ha en politisk forankring hvilket Clausewitz teori bekrefter: 

Every guerilla or civil war involves national identity that is based on ethnic, religious or 
ideological identification. The fact that these groups are not legally defined in international 
law does not detract from the reality of their national existence. Because most of these 
groups do not hold territory and are frequently assisted by like-minded groups or by the 
process of Diaspora, we call them trans-national threats. 78 

Videre anser han at det er mer realistisk å hevde at konfliktmønsteret og krigføringen har 
byttet fokus til eldre former av krigføringsmetoder som utgjør den eneste praktiske 
løsningen ved å møte en teknisk og styrkemessig overlegen motstander som USA.  

While the actors may be different and the tactics unconventional, this shift to guerilla 
warfare must not alter current war theory.79  

3.5.2 Delkonklusjon om fjerdegenerasjons krigføring sett opp i mot Three Block War. 
Verdensutviklingen etter den kalde krigen frembringer tydelig et behov for nye 
forklaringsmodeller, og Linds fjerdegenerasjons krigføring er en av disse. Svakheten i 
Linds tanker er at de er meget generelle, samt at de påviser symptomene og ikke kilden 
eller årsakene til disse symptomene. Studien går videre med hovedtrekkene innen denne 
teorien fordi Krulak bevisst bruker Linds fjerdegenerasjons krigføring i sine innlegg. 

                                                 
74 Deler av dette avsnittet er hentet fra: Nacksten, Stefan, ”Fjärde generationens krigföring – imaginär 
föreställning eller reell verklighet? – en analys av ett begrepp om framtida krigföring”, Stockholm: 
Försvarshögskolan 2004, s 16-21. 
75 Bean, Mark H., ”Fourth Generation Warfare?” Marine Corps Gazette, March 1995, s. 53-54. 
76 Ibid. 
77 Szelowski, David W., ”Fourth-Generation Warfare Minus Five”, Marine Corps Gazette, May 2003, s. 66-
68. 
78 Szelowski, David W., ”Fourth-Generation Warfare Minus Five”, Marine Corps Gazette, May 2003, s. 66. 
79 Ibid, s. 68. 
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Dette innebærer at Linds tanker har influert Krulak. Tar man i betraktning hans bakgrunn 
så forklarer dette hans standpunkt. Både Lind og Krulak legger vekt på at det ikke er 
teknologien som må legges til grunn for å vinne 4GK. Lind argumenterer for at en slik 
satsing er feilslått og en stor skala forsking og utvikling av militærteknologi vil dø ut i 
dag. Det er mennesket bak våpnene som er nøkkelen for å vinne krig. Dette innebærer at 
Lind og Krulaks tanker om dagens krigføring er sammenfallende på dette sentrale 
omådet. 

Når vi ser på hva som er kjernen innenfor 4GK så domineres minst en av partene av ikke-
statlige aktører. Det er krigføringsmetodene som brukes som er spesielle ved at de ikke 
bruker direkte militærmakt med symmetriske midler, men rammer statens sivile samfunn 
direkte ved å omgå militærmakten. Det er et viktig moment at aktørerne ikke føler seg 
bundet av internasjonale konvensjoner. En av grunnene for at krigen i Irak ikke har 
suksess er at Iraqi Freedoms initiale fase ødela staten i en verden der staten er alt, og 
dermed er det et godt grunnlag for fjerdegenerasjons krigføring. Derfor kan man si at man 
har redet grunnen for irregulære grupper og enheter. 

Det er spesielt overfokuseringen på teknologien, samt det asymmetriske stridsfeltet som 
gjør at teorien kan brukes for å forklare deler av metaforen Three Block War. Imidlertid 
så er Linds kritikere inne på sentrale områder. Kritikeren Bean spør seg selv om hvilken 
blanding av kapasitet det kreves for å virke mot gerilja enheter, terrorister og kriminelle 
sett ut i fra høy- respektive lavteknologiske mottrekk. Det er derfor viktig at studien retter 
seg mot tanker som beskriver høyteknologiske mottrekk i opprørsbekjempningen. 

3.6 Militære tanker som setter våpnene og teknologien i sentrum – high-tech approach 

3.6.1 Amerikanske tanker 
En av kritikerne til Krulak er generalmajor Robert H. Scales.80 Han mener at 
fredsbevarende operasjoner i fremtiden vil kreve spesielt trente stryker som kan 
gjennomføre politiaksjoner. I fredsopprettende operasjoner behøves tradisjonelt infanteri 
for å skape en normal situasjon og stabilitet. Han tror at ved krig i urbane områder kan det 
være fremgangsrikt å utføre raske aksjoner av spesialiserte styrker trent for urban 
krigføring utstyrt med fremtidige avanserte teknologiske systemer.81 Videre har Scales et 
alternativt syn på urbane operasjoner beskrevet som den indirekte tilnærming. Denne 
metoden forutsetter en etablering av en beleiring eller forsegling av en fiendeokkupert by. 
Gjennom å ikke entre selve bykjernen vil amerikanske og koalisjonsstyrker bruke 
presisjonsvåpen for å slå ut utvalgte mål som ledelse og masseødeleggelsesvåpen innenfor 
den omringende byen. Til slutt vil motstanden innenfor byen kollapse.82 Scales setter 
beskyttelse (force protection) i første rekke, der hovedfokus er å hindre tap av egne 
soldater. Imidlertid setter han ikke dette opp imot det eventuelle antall sivile liv som blir 
ofret til fordel for et slikt angrepsett.  

Mange av de amerikanske kritikerne til Krulak og hans tanker hevder at soldater må ha 
mer beskyttelse. Hendelsene i Mogadishu, i 1993 der atten amerikanere døde og syttitre 
ble såret gjorde sterke inntrykk. En av uttalelsene man husker best kom fra den nå 
pensjonerte oberstløytnanten Larry Joyce, far til sersjant Caysy Joyce, en Ranger som ble 
drept i Mogadishu:  

                                                 
80 Maj.Gen. Scales har bl annet vært kommandant av US Army College Carlisle Barracks, PA, samt Chief 
of Staff for Doctrine, US Army Training and Doctrine ved Ft. Moneroe, VA. 
81 Hahn II, Robert & Jezior, Bonnie. “Urban Warfare and the Urban Warfighter of 2025”, Parameters, US 
Army War Collage Quarterly – summer 1999, s. 2. 
82 Scales, Robert H. Jr., ”The Indirect Approach: How US Military Forces Can Avoid the Pitfalls of Future 
Urban Warfare”, Armed Forces Journal International, 136, October 1998, s. 71-72. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
Major Ove Staurset/ ChP 03-05 

  C – UPPSATS 
2005-08-04 

  19100:2041 
 Side 22 av 69  

  

 
 

  
 
 

Had there been armour.... I contend that my son would probably be alive today. 83  

Mogadishu ble en alvorlig påminnelse om at teknisk overlegenhet utjevnes i meget stor 
grad i taktiske slag i tettbebyggelse. Det er også en påminnelse om at strid i urbane strøk 
vil involvere humanitær assistanse i ett område og operasjoner i å opprettholde lov og 
orden i en annen område, samtidig som høy intensitetskamper hender i en tredje område 
av den samme byen. Stridsvogner og mekaniserte infanteristyrker vil som tidligere måtte 
kjempe seg inn i urbane områder. Faktumet er at fiendens stridsvogner (om han har noen) 
trolig vil være posisjonert innenfor by grensene, der de kan benytte seg av bygninger som 
kamuflasje og gjemmesteder for å minske den tekniske fordelen som vestlige styrker har. 
Bebyggelse vil også være perfekt for bakhold og overfall. Til slutt vil også fienden utnytte 
det faktum at et angrep mot bebyggelse vil forårsake mange tap av sivile liv. Derfor må 
vestlige styrker konsentrere seg om å utvikle overvåkningsutstyr og beskyttelse mot 
panserbekjempelsesmissiler. Det vil fremdeles være stridsvogner, stormpanservogner og 
selvdrevet artilleri som vil gjøre den viktigste delen av jobben og være grunnlaget for 
suksess i strid i urbane områder.84  

3.6.2 Russiske tanker  
Russeren Vladimir I. Sliptsjenko85, har utarbeidet en typologi, der han karakteriserer de 
forskjellige faser i utviklingen av krigen som virkemiddel.86 Sliptsjenko er et viktig bidrag 
fordi han representerer et russisk syn som har en militærtradisjon som på flere områder 
avviker fra de vestlige perspektiver. Sliptsjenkos såkalte 6. generasjons krigføring som 
han hevder er nær forestående med hovedvekt på overlegen dataprosessering til støtte for 
smarte presisjonsvåpen, vil radikalt forandre militære kapasiteter, og atter en gang endre 
krigføringens karakter. Dette vil begrense tap (for den som har slike våpensystemer), 
mens fienden blir slått både militært og politisk, uten at man i de fleste tilfeller behøver å 
okkupere fiendtlig territorium.87 I tidligere krigføringsgenerasjoner har væpnet maktbruk 
gått i retning av stadig større tap av menneskeliv. Først ble bare de væpnede styrkene til 
de stridende partene angrepet, men senere ble mål som befolkning, økonomi og 
naturmiljø også inkludert. I den kommende 6. generasjons krigføring vil man begrense 
tap av menneskeliv og skadeomfang ved at bare de mål som gjør det mulig å bekjempe 
fienden blir ødelagt. Dette vil skje ved hjelp av presisjonsvåpen.88 I tidligere 
generasjoners kriger måtte man okkuperte fiendens territorium for å seire; uten at 
soldatenes støvler tråkket på fiendtlig jord var seier ikke mulig. Noen ganger varte 
okkupasjonen i årevis, og det ble voldsomt dyrt å holde troppene i det okkuperte området 
med høyt beredskapsnivå. Dette innebærer å unngå at en selv må stå for en langvarig 
okkupasjon av fiendens territorium. De russiske tanker om krigføring har tradisjonelt 
akseptert store tap dersom målsetningen på den måten kunne oppnås. I dagens Russland 
er trolig fortsatt viljen til å lide tap større enn i Vesten, men utviklingen også her har ført 

                                                 
83 Bowden, Mark, Black Hawk Down, (New York: Atlantic Monthly Press, 1999), s. 336. 
84 Macgregor, Douglas A, Transformation under Fire, (Westport: Praeger Publishers, 2003), s. 157-158. 
85 Vladimir I. Sliptsjenko har doktorgrad i militærvitenskap og er æresprofessor (Corresponding Member) 
ved Naturvitenskapsakademiet i Moskva. Han har vært leder for forskningsavdelingen ved 
Generalstabsakademiet for Russlands væpnede styrker. Han er generalmajor av militærang og har tidligere 
tjenestegjort i Generalstaben. Han har undervist ved det militære ingeniørakademiet for luftforsvaret i 
Kharkov og innehatt kommando- og stabsstillinger i luftforsvarstroppene. 
86 Sliptsjenko, Vladimir I., ”A Russian Analysis of Warfare Leading to the Sixth Generation”, Field 
Artillery, Oktober 1993, oversatt til norsk ved Forvarets Overkommando. 
Sliptsjenko, Vladimir I., ”A Russian Analysis of Warfare Leading to the Sixth Generation”, Field Artillery, 
Oktober 1993, oversatt til norsk ved Forvarets Overkommando, s. 1. 
88 Ibid, s. 3-4. 
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til at man begynner å være seg mer bevisst at tap kan bli en politisk belastning. Debatten i 
forbindelse med de to krigene i Tsjetsjenia viser dette.89  

De nye konfliktene tilsier endrede behov for våpenutrustning og militær organisasjon. Det 
som var skreddersydd for en storkrig mellom supermakter under den kalde krigen, er ikke 
nødvendigvis det man trenger for å drive opprørsbekjempelse. Denne ”sannhet” later nå 
til å være delvis akseptert også i Russland, og nye former for styrker er under etablering. 
De er delvis basert på kontraktsoldater, og denne formen for prioriterte styrker vil trolig 
over tid motta nye våpensystemer og gjøre bruk av justerte stridsteknikker og taktiske 
mønstre. Tilsvarende vil nye taktiske konsepter nå de regionale begrensede kriger. 
Sannsynligvis vil produksjonen av større moderne våpenserier tidligst kunne skje etter 
2005, på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i Russland.90 

De nylige konfliktene i Tsjetsjenia fremhevet også viktigheten med å forstå de kulturelle 
og militære sidene av motstanderen. Da russiske tropper nærmet seg Grozny i 1994, antok 
operative sjefer at deres styrkeoverlegenhet ville holde befolkningen i sjakk.91 De 
ignorerte den langvarige militante tradisjonen i Tsjetsjenia, det to århundre med stadige 
konflikter med russerne og, ikke minst viktig, Stalins massedeportasjon av tsjetsjenere i 
1944 er sentrale. Dette gjorde at flertallet av innbyggerne var motstandere av å være en 
del av den russiske staten. Disse kulturelle faktorene er viktige når man skal forsøke å 
forstå den uvanlig brutale krigføringen og det kraftige forsvaret av Grozny og 
Tsjetsjenia.92  Etter store tap i 1994-96 fastsatte russerne at de skulle forsøke å unngå 
konflikter i urbane områder. Russerne prioriterte ikke utvikling av teknikker og 
utdannelse for urban krigføring, noe som førte til store tap når de ble tvunget til å angripe 
Grozny på nytt fem år senere.93 Tsjetsjensk gerilja anerkjente egen sårbarhet i terrenget, 
og de innså at deres styrke var i urban krigføring. Derfor tvang de russerne inn i byene.94 
Urban krigføring setter også store teknologiske krav om en vil holde egne tap nede, og i 
den nære fremtid er det trolig bare USA som kan oppnå dette. Imidlertid har taktikken 
som ble brukt av både russere og tsjetsjenere i Grozny vært velkjent, og de store russiske 
tapene ledet til en økning av brutalitet og at russerne tok mindre hensyn til de sivile. I 
2000 gikk russerne inn i Komsomolskoye. Ved slutten av slaget var det lite av landsbyens 
bebyggelse som stod igjen.95 Bitterhet fremkalt av brutale militærtiltak i Tsjetsjenia har 
ledet til terroristangrep i Moskva. Dette fører sannsynligvis til en langvaring kampanje. 
Russiske styrker som tydelig har hatt en sterk materiell fordel kan imidlertid ikke 
detektere og slå til mot tsjetsjenere som smyger seg bort etter hvert bakholdsangrep.96 

3.6.3 Three Block War ut i fra et teknologisk synspunkt 
Som studien viser så har mange amerikanske og russiske militære tenkere en sterk tro på 
teknologisk overmakt for å vinne kriger. Imidlertid kan de pågående kriger i Afghanistan 

                                                 
89 Rekkedal, Nils Marius, Moderne Krigskunst: En presentasjon av moderne militærmakt og militærteori 
(Oslo: Forsvarets stabsskole, 2003), s. 576. 
90 Ibid s. 587. 
91 Oliker, Olga, Russia’s Chechen Wars 1994-2000, Lessons from Urban Conflict (Santa Monica, Arroyo 
Center: RAND, 2001), s. 8. 
92 Seely Rober, Russo-Chechen Conflict 1800-2000 – A deadly embrace (London: Frank Cass, 2001), s. 9. 
93 Oliker, Olga, Russia’s Chechen Wars 1994-2000, Lessons from Urban Conflict ( Santa Monica, Arroyo 
Center: RAND, 2001), s. 86. 
94 Adamson, Martin ,”War in the 21st century- The good, the bad, and the ugly: Knowing and finding the 
adversary in the three block war”, Canadian Forces College, 25 October 2003, s. 5. 
95 Oliker, Olga, Russia’s Chechen Wars 1994-2000, Lessons from Urban Conflict. (Santa Monica, Arroyo 
Center: RAND, 2001), s. 79. 
96 Adamson, Martin ,”War in the 21st century- The good, the bad, and the ugly: Knowing and finding the 
adversary in the three block war”, Canadian Forces College, 25 October 2003, s. 9. 
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og fortsettelseskrigen i Irak kanskje fungere som en wake-up call? I den virkelige verden 
er det ikke maskiner som fører krig, men mennesker og deres ideer som utgjør selve 
grunnlaget for de kriger som føres.97 Ifølge Sliptsjenko og tanker innenfor amerikansk 
militærledelse, kan deler av Three Block War løses av teknologi. Imidlertid løser ikke 
teknologien hele spekteret av hva som kreves. Teknologi kan ikke løse opprør, da 
teknologien kun løser den tradisjonelt konvensjonelle trusselen ved å slå ut motstanderens 
militære styrker. Dette tankesettet representerer den harde siden av konfliktløsning. 
Innenfor uttrykket Three Block War er det på det rene at disse tanker i hovedsak retter seg 
mot det tredje kvartalet. Det er få tanker som retter seg mot å løse humanitær innsatser og 
fredsbevaring med vekt på teknologi. For å behandle tanker som strekker seg ut over et 
bredere spekter, vil studien nå redegjøre for kinesiske tanker. Disse tanker representerer et 
systemsyn der en motstander slår gjennom en total krig innom alle militære og sivile 
arenaer samtidig.  

3.7 Kinesiske tanker – multi-dimensional krigføring98 
De kinesiske militærteoretikerne Qiao Liang og Wang Xiangsui er valg ut i første rekke 
fordi dette ikke er amerikanske tanker, samt at de hevder at det er en gradvis overlapping 
av den tradisjonelle slagmarken og det sivile samfunn. Kineserne skisserer utviklingstrekk 
som allerede er tilstede og drøfter alternative måter å tenke krig på. Den amerikanske 
oversettelsen av boka har undertittelen China’s master plan to destroy USA, og ble gitt ut 
i 1999. Dette gjenspeiler seg i svært kategoriske påstander på coveret og i innledningen 
hvor det hevdes at Kina ønsker å angripe USA, og at Kina er koblet til terrorangrepene 
11. september 2001. Denne studien har ikke basert seg på denne oppfattelsen av boken, 
men heller oppfattet den som et viktig teoretisk innspill. Innen kinesisk militær tenkning 
representerer Liang og Xiangsui et av de siste tilskudd. Liang og Xiangsui hevder at den 
fremtidige krigen vil føres uten regler og man bruker metoder der aktørene blant annet vil 
infiltrere websider, slå til mot finansinstitusjoner, terrorangrep mot sivile, samt at de 
militære slagene vil bli utkjempet i urbane områder.99 Liang og Xiangsui mener det er en 
tendens til at krig blir total og at dette ikke dreier seg om bare militære sider av 
krigføringen. De trekker fram ikke-statlige organisasjoner som hovedutfordringen, men 
spesifiserer aktørspekteret til å inkludere enkeltstålende hackere, internasjonale 
finansbaroner, media osv.100 Liang og Xiangsui hevder videre følgende: 

The most ideal method of operation for dealing with an enemy who pays no regard to the 
rules is certainly just being able to break through the rules.101 

Tradisjonelt er krig i hovedsak utført med bruk av militærmakt. Dersom betydningen av 
militærmakt blir redusert i fremtiden, må militære virkemidler erstattes av alternative 
metoder. Liang og Xiangsui oppsummerer en rekke alternative metoder eller former for 
krigføring i sin bok. Disse er; Finans og handelskrig, smugling, kulturkrig, narkotikakrig, 
mediekrig, teknologisk krig, ressurskrig, psykologisk krig, nettverks krig, internasjonal 
rettskrig, miljø og økologisk krig. 

                                                 
97 Rekkedal, Nils Marius, Opprør, Opprørsbekjempning og Terrorisme (Stockholm: Försvarshögskolan, 
2004), s. 12. 
98 Deler av dette avsnittet hentet fra  Skinnarland,Tonje Fjerde generasjons krigføring, Oslo:, Forsvarets 
stabsskole, 2003, s. 11-14. 
99 Liang, Qiao & Xiangsui,Wang, Unrestricted warfare (Beijing: PLA Literature and Arts Publishing 
House, 1999), s. 1. 
100 Ibid, s. 90. 
101 Ibid, s. 55. 
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Når det gjelder den teknologiske utviklingen så mener Liang og Xiangsui at utviklingen 
av forsvarsteknologi ikke er reverserbar og blir trukket med av en økende globalisering, 
mens globaliserings trenden på den andre siden er akselerert av den generelle fusjonen av 
teknologi.102 Når de diskuterer fremtidig krigføring er de allerede ganske familiære med 
termologiene; electronic warfare, precision-weapons warfare, og information warfare.103 
Det er også interessant at ofte er det slik at man etter først å ha utviklet våpnene, så 
utvikles taktikken slik at den passer våpnene. 

Fight the fight that fits one’s weapons’ or making the weapons to fight the fight.104  

Å utvikle våpen som passer inn i krigføringen er en tilnærming som er ukjent i dag. En 
slik tilnærming kan bli en gjennombrudd, men dette innebærer også en potensiell fare i 
moderne krigføring. Å tilvirke våpensystem som passer inn i taktikken, som hele tiden 
utvikles, er som å lage mat til en stor bankett uten å vite hvem som kommer. Det skilles 
ikke lenger mellom ikke-stridende og generelle militære operasjoner, men amerikanerne 
katalogiserte operasjoner i fire typer; angrep, forsvar, stabilisering, og støtte. 
Amerikanerne brukte det gamle originale manuskriptet av non combat operasjoner for å 
bringe krigens prinsipper til en riktig kurs, og vraket dermed konseptet total dimensional 
krigføring. I dag har ingen kapasitet til å sette i gang et angrep i et 360 graders 
tredimensjonalt spekter Bare ved å tilføre alle non-military combat operations sammen 
med military operations kan en total krig være dekkende.105 Dette vil føre til at krigføring 
vil kombinere alle dimensjoner og metoder.106 

U.S. Army’s doktrine full dimensional operations [se TRADOC Pamphlet 525-5] og 
supra-domain combinations er forskjellig i tilnærming mener kineserne, men likeverdig i 
effekt. Imidlertid mener de videre at full dimensional operations ser ut som et stunt fra en 
gruppe av smarte militære tenkere, og ikke som en fortsettelse av den tankerekke som i 
grunnen har vært et gjennombrudd.107  

Liang og Xiangsui presenterte prinsippet multi-dimensional108 koordinasjon i 
Unrestricted warfare og studien går her mer inn på hva som menes med dette begrepet. 
Dette er koordinasjon mellom forskjellige styrker i forkjellige dimensjoner i den hensikt å 
nå et satt mål. Med andre ord, siden alle dimensjoner kan bli en krigsskueplass, og alle 
styrker kan bli brukt i stridshandlinger, skulle vi legge mer vekt på å forstå multi-
dimensjonal koordinasjon. Ved siden av å være oppmerksom på den konvensjonelle 
materialistiske styrke, skulle man også gi en spesiell oppmerksomhet til andre strategiske 
ressurser slik som geografiske, historiske, kulturelle tradisjoner, følelsen av etnisk 
tilhørighet, dominering, utnyttelse av internasjonale organisasjoner etc. Men dette er 
likevel ikke nok. I tillegg må dette prinsippet prege hvert nivå fra politikken til 
taktikken.109 På den andre siden hevder Liang og Xiangsui at det vil være en gradvis 
overlapping av den tradisjonelle slagmarken og det sivile samfunn.110 Dersom utviklingen 
går mot operasjonskonsepter dominert av alternative metoder på bekostning av 

                                                 
102 Liang, Qiao & Xiangsui,Wang, Unrestricted warfare (Beijing: PLA Literature and Arts Publishing 
House, 1999), s. 4. 
103 Ibid, s. 7. 
104 Ibid, s. 8. 
105 Ibid, s. 42. 
106 Ibid, s. 48. 
107 Ibid, s. 76. 
108 Multi dimensional heretter multi-dimensjonal på norsk. 
109 Liang, Qiao & Xiangsui,Wang, Unrestricted warfare (Beijing: PLA Literature and Arts Publishing 
House, 1999), s. 91. 
110 Ibid, s. 5. 
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tradisjonell våpenmakt, slik som Liang og Xiangsui hevder, vil den tradisjonelle 
militærmaktens betydning i krigføring svekkes.  

3.7.1 Delkonklusjon av Liang og Xiangsui syn sett i forhold til Three Block War 
Det er interessant å se på Liang og Xiangsuis syn på teknologi. De påpeker viktigheten 
med teknologiutviklingen, noe som Lind ikke er enig i. Sett i forhold til det russiske synet 
der teknologien vil være det dominerende satsningsområdet for å vinne morgendagens 
krig, er Liang og Xiangsui mer moderat. Jeg mener at dette synet ligger imellom Linds 
syn og russernes syn og tro på teknikk. Når det gjelder uttrykket Three Block War kan 
deler av dette forklares ut i fra hva Liang og Xiangsui legger i multi-dimensjonal 
krigføring. Imidlertid legger Liang og Xiangsui dette på et annet nivå – det strategisk 
nivå. Liang og Xiangsui nevner videre at multi-dimensjonal krigføring også finnes på det 
taktiske nivået, der det må legges vekt på å koordinere og kombinere flere verktøy / 
aktører for å nå målet. Studien konkluderer her med at det er sammenfallende tanker med 
det Liang og Xiangsui mener og hva Krulak legger i metaforen Three Block War. Et 
eksempel her er samarbeid/koordinasjon mellom militære styrker og sivile 
hjelpeorganisasjoner. Andre aspekt som er viktig i Three Block War er historiske faktorer, 
de kulturelle tradisjoner, og etnisk tilhørighet – noe som Liang og Xiangsui poengterer 
innenfor multi-dimensjonal krigføring. Kinesernes systemsyn er å slå USA gjennom å 
utnytte sårbarhetene, det vil si en total krig som strekker seg utover både de militære og 
sivile arenaer samtidig. 

3.8 Sammenfatning av Three Block War 
Three Block War er ut i fra Krulaks syn en metode å bekjempe opprørere og 
konvensjonelle styrker, der myke ferdigheter som intellekt, taktiske ferdigheter, 
beslutningsevne både taktisk og moralsk - er viktige. Som studien tidligere har antydet er 
det sannsynlig at Linds tanker har influert Krulak. Når vi ser på hva som er kjernen 
innenfor 4GK er minst en av partene ikke-statlig. De bruker ikke direkte militærmakt med 
symmetriske midler, men rammer statens sivile samfunn direkte ved å omgå 
militærmakten. I metaforen gjør dette seg utslag i at opprørere slår til mot 
hjelpeorganisasjoner og forsyningstransporter. Det er også et viktig moment at aktørerne 
ikke føler seg bundet av internasjonale konvensjoner. Three Block War beskriver det 
voldelige aspektet i opprørskhet. Det ser ut til å være dette Krulak ser for seg som trusler i 
den voldelige delen av Three Block War, imidlertid har studien så langt vist at det også er 
ikke-voldelige og humanitære innsatser i dette fenomenet der militære organisasjoner må 
være forberedt til å arbeide sammen med sivile organisasjoner for å nå operasjonenes mål. 
Utfordringen er å få de sivile organisasjonene med på dette.  

Selv om både Lind og Krulak legger vekt på at det ikke er teknologien som må legges til 
grunn for å vinne innenfor 4GK, er det verdt å se på Beans mening om hvilken blanding 
av teknologiske kapasiteter det kreves for å virke mot gerilja enheter, terrorister og 
kriminelle sett ut i fra høy- respektive lavteknologiske mottrekk. Skal man følge 
Sliptsjenkos tanker, og også innenfor amerikanske tradisjonelle tanker, så kan deler av 
Three Block War løses av teknologi, men som tidligere drøftet gjelder dette i mest i 
kvartal tre - full krig. Begge nevnte teoretikere har som utgangspunkt– å spare liv – sine 
egen liv (force protection) – ikke befolkningen i området. Three Block War kan delvis av 
dette forklares ut i fra hva Liang og Xiangsui legger i multi-dimensjonal krigføring. Det 
må legges vekt på samarbeid/koordinasjon mellom militære styrker og sivile 
hjelpeorganisasjoner. Andre aspekt som er viktig i Three Block War er historiske faktorer, 
de kulturelle tradisjoner, og etnisk tilhørighet – noe som Liang og Xiangsui poengterer. 
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3.8.1 Operasjonalisering av Three Block War 
Three Block War handler om å bekjempe en motstander som bruker asymmetriske 
metoder, der anslag skjer mot alle tre kvartaler. Første kvartal inneholder humanitær 
innsats som preges av et multi-dimensjonal operasjonskonsept der virkemidler strekker 
seg ut over kun det militære. Andre kvartal inneholder fredsbevarende operasjoner som 
krever spesielt stor grad av situasjonsforståelse og beslutningsevne for å skille mellom de 
som er vennlig eller fiendtlig innstilt. For å kunne gjøre dette er det viktig med historisk 
forståelse, de kulturelle tradisjoner og etnisk tilhørighet. I tredje kvarta (full krig) kreves 
det samme som andre kvartal , i tillegg til en høy grad av taktiske ferdigheter og 
teknologisk forsprang. For styrker som skal operere i dette stridsfeltet kreves det høy grad 
av fleksibilitet, da avdelingene gjennomfører disse operasjonene innenfor samme område 
med stor grad av samtidighet. 

Ut i fra denne sammenfatningen er det tatt frem et antall faktorer som senere vil bli brukt 
som verktøy i eksempeldelen. Studien operasjonaliser Three Block War til følgende 5 
faktorer: 
 

1. Motstanderen bruker asymmetriske metoder.  
2. Operasjonene innehar humanitære innsatser. 

(Med dette menes militære avdelinger som hjelper sivilbefolkning eller 
samarbeider med sivile humanitære operasjoner). 

3. Operasjonene innehar fredsbevarende innsatser. 
(Med dette menes å monitorere/stabilisere eller å yte assistanse til de involverte) 

4. Operasjonene innehar stridshandlinger. 
5. Avdelingene gjennomfører humanitære, fredsbevarende og stridsoperasjoner 

innenfor samme operasjonsområde med stor grad av samtidighet.  
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4 Fallujah i Irak – et eksempel 
4.1 Generelt  
Hovedarbeidet i denne delen er konsentrert om artikler som beskriver koalisjonsstyrkenes 
operasjoner i Fallujah. Empirien er hentet ut i fra et utvalg av artikler innsamlet ved 
Försvarshögskolan i Stockholm, samt at forfatteren har valgt ut ulike artikler på Internett. 
Kildene er tatt ut for å få et balansert bilde av operasjonene, derfor er noen av kildene 
kritiske til operasjonene som f. eks Human Rights Watch, ICRC (International Committee 
of the Red Cross), Antiwar.com, Le Figaro samt positive kilder som Middle East Times 
og amerikansk militær litteratur. Studien har også tatt med arabiske kilder som Aljazeera 
og andre for å få et ytterligere balansert syn. 

Tidslinjalen viser periodene som studien vil analysere:111 

 
 
 

 

 

 

Operasjonene behandles operasjonene i Fallujah i tre ulike perioder. Den innledende 
perioden strekker seg fra 28. april 2003 til 24. mars 2004. Periode to er april 2004 hvor 
enheter fra USMC blant annet gjennomførte operasjon Vigilant Resolve. Den siste 
perioden er fra 15. oktober og til 15. desember og inneholdt operasjon Phantom Fury.  

Hver av delene vil å beskrive operasjonene etter hensikt/målsetning med operasjonen. 
Deretter beskrives og analyseres de fem faktorene; asymmetri, humanitær innsats, 
fredsbevarende innsats, full krig, og samtidighet. Avslutningsvis beskrives 
sluttsituasjonen for perioden. Til slutt i kapittelet vil det konkluderes med i hvilken grad 
de utvalgte operasjonene innehar Three Block War. 

4.2 Fallujah - den innledende periode 
Fallujah som ligger 60 km vest for Bagdad, er i dag midt i hjertet av et Sunnimuslimsk 
område som også kalles dødens triangel (triangle of death).112 Fallujah har hatt en 
befolkning på omtrent 300 000. Antall opprører har variert fra et relativt lavt antall i 
starten (underkant av 1000) til ca 2000 – 3000 under Phantom Fury, selv om amerikanske 
etterretninger påsto at antallet var så høyt som 10 000.113 

4.2.1 Beskrivelse av perioden  
Fallujah var et av de mest urolige områder i Irak og har siden tidlig i april 2003 hatt 
voldelige opprør, mord og bombeanslag. De militære lederne i denne perioden har hatt 
                                                 
111 Tidslinjalen er basert på informasjon som er hentet Associated Press, “Marines Take Over Fallujah”, 25 
March 2004, hentet på http://www.military.com/NewsContent/0,13319,FL_control_032504,00.html, 2005-
01-07 og Human Rights Watch,”The Entry of U.S. Forces in Al-Falluja”, hentet på 
http://www.hrw.org/reports/2003/iraqfalluja/Iraqfalluja-02.htm#P105_11568, 2005-01-07. 
112 The Daily Telegraph, ”The fall of Fallujah”, 13 November 2004 
113 Ullman, Harlan, ”Fallujah not Stalingrad, but Vietnam?” Middle East Times, 11 November 2004, hentet 
på http://www.metimes.com/articles/normal.php?StoryID=20041112-024951-2413r, 2005-01-05. 

28. april 2003  

U.S Forces rykker 
 inn i Fallujah 
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store problemer med å kontrollere området, noe som gjenspeiles i avdelingenes ROE 
(Rules of Engagement eller regler for maktanvendelse på norsk), der terskelen for 
våpenbruk har vært lav. Personer som har vært observert med våpen i hendene har blitt 
skutt. Uroen i Fallujah har tiltrukket mange opprørere og har blitt et symbol på Sunni-
motstand, og mange av beboerne var tilhengere av den såkalte Wahabi sekten. Fallujah 
var et tradisjonelt stammebasert område der Sunni Wahabi ekstremisme stod sterkt. 
Fallujah hadde da heller ikke noen sterk moderne samfunnsstruktur, derfor hersket 
stammeledere og religiøse ledere i byen. I den første tiden etter at regimet ble felt, var 
Fallujah en lovløs by. I fraværet av Baath partiet, fremstilte de religiøse lederne seg selv 
som legale autoriteter i byen. Koalisjonsstyrkene inngikk et samarbeid med disse lederne 
som i utgangspunktet var udemokratiske. Disse lederne bygget sin makt og lederskap 
rundt det religiøse. Dette gjorde demokratiseringen svært vanskelig. Fallujah har vært en 
vanskelig by å operere i, og det har krevd studier av lokale personer for å forstå politiske 
og kulturelle faktorer. Byens befolkning er vant til korrupsjon og familieklanpolitikk.114 

Koalisjonsstyrkenes overgripende målsetning i denne perioden var å stabilisere 
situasjonen i Irak. Eksempelets første del befinner seg i starten av stabiliseringsperioden, 
og de første kampene ble kjempet i Fallujah i mars 2003. Motstanden mot de amerikanske 
styrkene var stor i begynnelsen, men det tok noe tid før motstanden materialiserte seg til 
opprør og opprørsstyrker. Den initiale perioden var preget av et uoversiktlig bilde, der det 
var økende uro og voksende opprør fra Fallujahs innbyggere. Da den initiale 
kampperioden under Iraqi Freedom var over ble det et vakuum som måtte fylles med 
styrker. Fallujah var et av disse områdene som etter hvert skulle bli et mareritt for de 
amerikanske styrkene og som til slutt fikk store politiske konsekvenser. Disse kampene 
stod i skarp kontrast til de initiale operasjonene i Iraqi Freedom. I den hurtige 
fremrykningen mot Bagdad ledet regiment- og bataljonssjefer styrker mot en militært 
underlegen motstander. Fra stabiliseringsperioden ble innledet har situasjonen mer og mer 
fått preg av en langvarig opprørsbekjempning. 

4.2.2 Asymmetrisk metode 
Etter at Bush erklærte at kampene var over i mai 2003, ble opprøret i Fallujah ytterligere 
trappet opp. Det var her kun symbolsk motstand fra opprørerne og ingen avgjørende 
operasjoner. De irakiske opprørsstyrkene markerte sporadisk motstand. Siden har denne 
motstanden økt i volum og intensitet.115  

Opprørerne skiftet taktikk under denne perioden til å angripe FN, NGOs og 
hjelpepersonell, og utenlandske entreprenører.116 

4.2.3 Humanitær innsats 
U.S. Army satset på spesialiserte avdelinger som skulle ivareta det sivil- militære 
samarbeidet. De ordinære styrkene hadde liten opplæring og forståelse for de to første 
kvartaler. De humanitære innsatser var i denne perioden helt overlatt til andre 
organisasjoner, og de amerikanske styrkene viste seg i starten lite villig til å kombinere 
egne oppdrag med humanitært arbeid. Ved at opprørerne startet å angripe FN, NGOs og 
hjelpepersonell, og utenlandske entreprenører, reduserte de koalisjonens mulighet til å 
gjennomføre nasjonsbygging og stabilitetsoperasjoner for å vinne befolkningens støtte. 

                                                 
114 Mitchell,Gregory, Haggard, Christopher, “The government support team in Fallujah”, Armor, May-June 
2004, hentet på http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0PAB/is_3_113/ai_n6129834, 2005-01-08. 
115 Ritter, Scott, ”Squeezing Jello in Iraq”, Aljzeera.net, 13 November 2004, hentet på 
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/718AE278-58EE-431F-8045-5A3F505021B8, 2004-11-25. 
116 Cordesman, Anthony H. “The Developing Iraki Insurgency: Status at End- 2004”, Washington: Center 
for Stategic and International Studies, December 2004, s. 7. 
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Ved at opprørerne valgte en taktikk som gikk ut på å angripe de mer myke målene, gjorde 
de stor skade både hos de militære og de sivile organisasjonene. Noen trakk seg deretter 
ut av området. Dette innebar at det humanitære oppdraget til de militære styrkene ble en 
mer og mer viktig del av oppdragsløsingen. De amerikanske styrkene hadde generelt liten 
opplæring i humanitære og fredsbevarende innsatser. Dette ble gjort av spesialstyrker. 
Dette førte til at man mistet fleksibiliteten i de områdene som ikke hadde disse styrker til 
rådighet. 

4.2.4 Fredsbevarende innsats 
Den 28. april 2003 var det en stor demonstrasjon mot de amerikanske styrkene. Soldater 
fra 3. infanteri divisjon ble sendt ut for å få situasjonen under kontroll. Styrkene følte seg 
truet av den aggressive folkemengden, og irakiske vitner beskrev at amerikanske soldater 
skjøt uprovosert inn i folkemengden og drepte 17 mennesker og såret et tjuetall. Dette 
gjorde forholdene i byen meget anspente, i tillegg ble ikke situasjonen bedre av at en 
militær kolonne to dager senere åpnet ild mot en demonstrerende folkemengde, der tre ble 
drept og over seksten irakere såret.117 

I juni og juli 2003 utførte 3rd Infanteri Divisjon, U.S. Army flere aksjoner mot Fallujah. 
Regjeringens støtteenhet (GST – Government Support Team) var koalisjonens primære 
politiske liaison med lokale irakiske autoriteter i byen. Oppdraget var todelt; forberede 
byen for demokratisk valg og forbedre samarbeidet mellom de amerikanske styrkene og 
lokalbefolkningen. Enheten ble møtt med bombekasterangrep mot borgermesterens hus, 
orkestrert av Taha Bedawi’s byleder og høyre hånd, Mr Ziad118. Ziad som selv var med på 
møtet, forlot dette og signaliserte med dette til sine enheter at angrepet kunne starte. Dette 
understreket det vanskelige oppdraget en slik styrke har. Disse spesialenhetene fortsatte å 
jobbe under svært vanskelige forhold, til de ble avløst av 82. Airborne Division den 26. 
juni 2003. Under denne perioden ble en ny avdeling etablert bestående av irakiske 
soldater under koalisjonens ledelse. Denne avdelingen betegnes som Iraqi Civil Defense 
Corps (ICDC) 36th Battalion.119 De irakiske styrkene ble innlemmet i koalisjonsstyrkene 
i den hensikt å vise at de irakiske styrkene deltok i operasjonen. Men noen amerikanske 
soldater uttrykker bekymringer rundt disse styrkene, som blir sett på som utrente og 
udisiplinerte. I tillegg var de redd for at disse vil utgjøre en sikkerhetsrisiko mot egne 
styrker i operasjonene.120 

Håndteringen av demonstrasjonene i april fikk et dramatisk utfall. Dette eksempelet alene 
viser at styrkene ikke klarte å håndtere situasjonen. Et moment som studien tidligere har 
nevnt er at de sannsynligvis ikke var trent for dette. U.S. Army hadde ikke satset på en 
trening som skulle dekke opp alle eventualiteter. De satset på spesialiserte avdelinger. De 
var ikke godt nok forberedt til å håndtere store aggressive folkemengder, samt at 
situasjonen skapte frykt for tap av eget liv. Dette ledet til at de regulære militære styrkene 
isolerte seg fra sivilbefolkningen, og gjorde at opprørsstyrkene fikk mer sympati og 
derigjennom økt rekruttering. Dette gjorde det å håndtere humanitære innsatser og 
                                                 
117 Human Rights Watch, ”Iraq: U.S. Should Investigate al-Falluja”, New York, 17 June 2003, hentet på 
http://www.hrw.org/press/2003/06/iraq061703.htm, 2005-01-07. 
118 Ziad had acted as an executive officer for the mayor and his absence caused a major backlog of 
unfinished business, everything from hiring and paying facility protection service officers guarding 
important infrastructure in the city to monitoring departments within the public works office.Kilde: 
Mitchell,Gregory, Haggard, Christopher, “The government support team in Fallujah”, Armor, May-June, 
2004, hentet på http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0PAB/is_3_113/ai_n6129834, 2005-01-08. 
119 Unfairwitness, “Chalabi's INC, INA and peshmergas fighting in Fallujah" , 14 April 2004, hentet på 
http://ancapistan.typepad.com/unfairwitness/2004/04/chalabis_inc_in.html, 2005-01-04. 
120 Mitchell,Gregory, Haggard, Christopher, “The government support team in Fallujah”, Armor, May-June, 
2004, hentet på http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0PAB/is_3_113/ai_n6129834, 2005-01-08. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  
Major Ove Staurset/ ChP 03-05 

C – UPPSATS 
2005-08-04 

19100:2041
Side 31 av 69  

  

 
 

 

 
 

fredsbevaring ekstremt vanskelig. 3. Infanteri Divisjon måtte oppgi store deler av byen og 
etter hvert trekke seg ut. Etter hvert klarte 82. Airborne delvis å stabilisere situasjonen 
med økt fokus på fredsbevarende oppdrag.  

4.2.5 Full krig  
Motstanden var i starten kun symbolsk fra opprørernes side da de kjempet for å markere 
motstand. Amerikanerne gjorde heller ingen forsøk på avgjørende operasjoner i denne 
perioden. Opprørerne skiftet senere taktikk til mer fysiske anslag mot amerikanernes 
svake sider. Dette innebar anslag mot forsyningskolonner og mot humanitære støtte 
elementer.121 I denne perioden var et av problemene at amerikanerne følte seg underlegne 
på bakken. Overgangsperioden mellom full krig og stabilisering etterlot et vakuum som 
ikke ble fylt. De kampene avdelingene var involvert i denne perioden ble på ingen måte 
avgjørende innenfor opprørsbekjempningen. Koalisjonsstyrkene var på mange områder 
ikke forberedt på å håndtere opprørere som oppsto etter den suksessfylte konvensjonelle 
krigen. Ett av hovedproblemene var pålitelige etterretninger. Å kunne skille venn og 
fiende er vanskelig i et miljø som dette. Spesielt når man blir sett på som korsfarer og 
fiende av Islam.122 

4.2.6 Samtidigheten 
Den 28. april under demonstrasjonen forandret situasjonen seg fort . Det er viktig å 
understreke at det sannsynligvis var mangel på ferdigheter til de soldatene som handlet 
som gjorde at situasjonen ekspanderte. I tillegg viser eksempelet med anslag mot militær 
kolonne at denne form for krigføring ikke har noen klare fronter, og det innebærer at alle 
slags avdelinger må forberedes å være i ”fremste linje.”123 Videre viser eksempelet i juni 
og juli 2003 at også fredsbevarende innsatser fort svinger til en fullt krigssituasjon der 
GTS ble møtt med bombekasterangrep. 

4.2.7 Sluttsituasjonen 
Situasjonen i mars 2004 var på mange området uendret og kanskje forverret i Fallujah 
etter et år med avdelinger fra 3. Armoured Cavalry Regiment, 3. Infantry Division og 82. 
Airborne Division. Få av de initiale oppdragene var løst. Dette, samt at amerikanerne ble 
sett på som kulturell ufølsomme, gjorde at situasjonen var ustabil under våren 2004.124 

4.2.8 U.S. Marines avløser U.S. Army 
Den 24. mars 2004 ble 82. Airborne Division avløst av USMC etter 6 måneders operasjon 
i Fallujah. En soldat fra USMC sier dette om hvilke hovedforskjeller dette vil utgjøre: 

We aren’t afraid to go out and whip it up - that is what makes us different from the 
Army.125 

Sjefen for den nye styrken 1. Marine Expeditionary Force, Lt. Gen. Klemmer T. Conway, 
sier at hans menn har prioritert kulturell opplæring som vil gi resultater.  

                                                 
121 Ritter, Scott, ”Squeezing Jello in Iraq”, Aljzeera.net, 13 November 2004, hentet på 
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/718AE278-58EE-431F-8045-5A3F505021B8, 2004-11-25. 
122 Associated Press, “Marines Take Over Fallujah”, 25 March 2004, hentet på 
http://www.military.com/NewsContent/0,13319,FL_control_032504,00.html, 2005-01-07. 
123 Human Rights Watch, ”Iraq: U.S. Should Investigate al-Falluja”, New York, 17 June 2003, hentet på 
http://www.hrw.org/press/2003/06/iraq061703.htm, 2005-01-07. 
124 Associated Press, “Marines Take Over Fallujah”, 25 March 2004, hentet på 
http://www.military.com/NewsContent/0,13319,FL_control_032504,00.html, 2005-01-07. 
125 Fuentes, Gidget, “The ultimate squad war”, marinecorpstimes.com, 10 May 2004, hentet på 
http://www.marinecorpstimes.com/print.php?f=1-292925-477229.php, 2005-01-07. 
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I think if you take the time to learn about the culture, if you do language immersion and if 
you try to understand the people you are dealing with, that makes you more effective 
whatever your approach.126 

Conway sier at USMC hadde prioritert i sterkere grad de to første kvartaler – humanitær 
og fredsbevarende innsatser - i sine forberedelser. Det er grunn til å se nærmere på 
utdanningen og forberedelsene til de tre ulike avdelingstypene her i en tabell:  

Tabell 1 ; Forberedelser før avreise til Irak; 

Avdeling Humanitære innsatser Fredsbevarende  Forberedelser – full krig 

3. Infantry 
division, U.S. 

Army 

82. Airborne 
division, U.S. 

Army 

U.S. Army har CIMIC 
(sivil- militær) kapasitet 

innbygd i organisasjonen. 
Army har spesialiserte 

enheter som driver en slik 
form for operasjon. 

U.S. Army hadde i 
mindre grad trenet og 

utstyrt for å 
gjennomføre slike 

operasjoner. 127 

U.S. Army trener på alle typer av 
oppdrag, men fokuserer mest på høy 

intensitetskrigføring, samtidig som de 
har ignorert trening på kulturelle, sivil, 

etniske og oppbygningsferdigheter 
som soldatene må beherske i dagens 

Irak128 

1. Marine 
Expeditionary 

Force,  

USMC 

USMC prioriterer hele 
spekteret av oppdragtyper, 

men har for få som er 
eksperter innen deler av 
statens funksjoner, og 
politioperasjoner, sett i 
forhold til U.S. Army. 

USMC satset på 
kulturell opplæring, 
språk og geografiske 

forhold om 
sivilisasjonen før de 

reiste til Irak.129 

USMC prioriterte hele spekteret av 
oppdragstyper i urbant miljø130 

 

Tabellen viser at USMC prioriterte at alle soldater skulle klare alle typer av operasjoner. U.S. Army valgte 
en mer spesialisert modell der deler av avdelinger samt stabene skulle håndtere de mer sivilrettede 
operasjoner.  

4.3 Operasjonen Vigilant Resolve131 

4.3.1 Beskrivelse av operasjonen 
Den 31. mars 2004 ble fire amerikanske sikkerhetsarbeidere og fire soldater drept i av 
opprørerne. Dette resulterte i at koalisjonsstyrkene raskt bestemte seg for å starte en 
offensiv i Fallujah og dens tilstøtende områder. 1. Marine Expeditionary Force, sammen 
med Iraqi Civil Defense Corps innledet en offensiv i begynnelsen av april 2004. Målet 
var å ødelegge Mahdis private hærstyrke og fortsette med sivilmilitære operasjoner i hele 
området. Den første uken hadde koalisjonen gjennomført over 4600 patruljer, 58 utvalgte 
overfall, og pågrepet over 200 fiender. Det ble også gjennomført operasjoner langs 
grensen i vest i den hensikt å presse fienden sammen. Ett av operasjonens mål var at 
opprørerne skulle levere fra seg alle tunge våpen. Mange av opprørerne var tidligere 
soldater i Saddams fryktede republikanergarde. Opprørere i Fallujah brukte bebyggelsen 

                                                 
126 Associated Press, “Marines Take Over Fallujah”, 25 March 2004, hentet på 
http://www.military.com/NewsContent/0,13319,FL_control_032504,00.html, 2005-01-07. 
127 Donahoe, Patric J., ”Prepaing Leaders for Nationbuilding”, Miltary Review, May-June 2004, s. 24. 
128 Ibid, s. 24. 
129 Ibid. 
130 Fuentes, Gidget, “The ultimate squad war”, marinecorpstimes.com, 10 May 2004, hentet på 
http://www.marinecorpstimes.com/print.php?f=1-292925-477229.php, 2005-01-07. 
131 Beskrivelsen av operasjonen er skrevet med bakgrunn nettsidene til globalsecurity; Pike, John, 
”Operation Vigilant Resolve”, Global security.org, 5 April 2004, hentet på 
http://www.globalsecurity.org/military/ops/oif-vigilant-resolve.htm, 2005-01-07, øvrig litteratur er notesatt 
spesifikt. 
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og blant annet moskeer til å lagre våpen, og til å utføre militære operasjoner. De brøt slik 
sett internasjonal lov om krigføring og våpenhvileavtaler. Opprørere har også brukt 
kirkegårder som baser. Alt dette kan ses på som tilpasning til lokal virkelighet fra 
opprørernes side.  

Amerikanerne legitimerte sin operasjon ved de stadige voksende opprørsbevegelse i byen. 
Drapene den 31. mars satte fortgang i arbeidet med en militær offensiv. Imidlertid viste 
det seg at den nyinnsatte irakiske regjeringen ikke hadde godkjent vilkårene. Det var 
nettopp kritikk fra denne som gjorde at man mistet grepet og at operasjonen gikk i stå. 
Politisk legitimitet og medias makt står hverandre nært noe denne operasjonen fremviser. 
Et annet aspekt er at mange av kritikerne mot de amerikanske styrkene stilte 
spørsmålstegn ved at man brukte begrepet terrorisme i sammenheng med slik krigføring. 
De var uforstående til hvorfor man ikke karakteriserte hendelsen der amerikanske soldater 
skøt ned og drepte 15 sivile i en demonstrasjon i Fallujah i juli 2003 – som en 
terrorhendelse.132 Kampene i Fallujah viser at de irakiske opprørerne har skjønt verdien 
av politikk som symbol. Media viste bilder som påvirket opinionen, og medførte i andre 
omgang at man i sterkere grad spør hvorfor man fører denne krigen. 

4.3.2 Asymmetrisk metode 
Den amerikanske talsmannen brigadegeneral Mark Kimmitt sa at opprørere brukte 
irakiske sivile som skjold og skoler, moskeer og sykehus som baser.133 

Opprøret tar seg opp i denne perioden. Robert Fisk skrev 1. april i Independent:  

What has happened to the Coalition Provisional Authority, also known as the occupying 
power? Things are getting worse, much worse in Iraq. Yesterday's horrors proved that. Yet 
just a day earlier, Brigadier General Mark Kimmitt, America's deputy director of military 
operations, assured us that there was only an 'up tick' in violence in Iraq. Not a sudden 
wave of violence, mark you, not a down-to-earth increase, not even a 'spike' in violence--
another of the general's favorite expressions. No, just a teeny-weeny, ever so small, 
innocent little 'up tick'. In fact, he said it was a 'slight up tick'.... A marine vehicle blown 
off the road near Fallujah, a marine killed, a second attack with small-arms fire on the 
same troops.... All this was just 17 hours before Fallujah civilians dragged the cremated 
remains of a Westerner through the streets of their city.134 

For en vestlig borger vekker en slik form for krigføring avsky. Imidlertid viser dette at 
opprørere tyr til sterkere og sterkere virkemiddel, gjerne i kombinasjon med at 
overgrepene sendes over media. 

4.3.3 Humanitær innsats  
Ett av måle for operasjonen var å gjenåpne Fallujah sykehus som var tvunget til å stenge 
etter at beleiringen av byen var ett faktum. Etter som kampene om byen fortsatte 
rapportertes det at 600 irakere hadde blitt drept og 1250 såret. De irakiske kildene sa at 
mer enn halvparten av disse døde var kvinner og barn. Noen medlemmer av den 
amerikanskutvalgte regjeringen kritiserte sterkt de sivile tapene. De sa at de amerikanske 
styrkene har reagert uforholdsmessig hardt og diskriminerende. Imidlertid sa amerikanske 

                                                 
132 Raimondo, Justin, ”Lessons of Fallujah”, antiwar.com, 2 April 2004, hentet på 
http://www.antiwar.com/justin/?articleid=2232, 2005-01-05. 
133 Kimmett, Mark, “Coalition Provisional Authority Briefing”, United States Department of Defense News 
Transcript, 7 April 2004, http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2004/04/mil-040407-
dod01.htm, hentet 2005-01-07. 
134 Globalsecurity.org, “Iraq: Fallujah atrocities put americans resolve to the test” 7 April 2004, hentet på 
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iraq/2004/04/wwwh40407.htm, 2005-01-07. 
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kilder at de gjorde alt for å minimalisere tapene. De sivile i Fallujah ble ikke forsøkt 
evakuert før kampene, og de fikk heller ikke dra ut av byen før etter flere dagers kamp.135  

Det humanitære aspektet med operasjonen kan diskuteres. Irakiske og kritiske vestlige 
kilder kritiserer de amerikanske tiltakene, der de blant annet beleiret byen og ikke gav 
innbyggerne mulighet til å evakuere før etter flere dagers kamp. Derimot viser 
amerikanske kilder til at operasjonens mål var å få gjenåpnet byens sykehus. Dette var 
igjen okkupert av opprørere som igjen legitimerte amerikanske angrep. En avklaring 
rundt denne diskusjonen er omtrent like vanskelig som å diskutere hvem som kom først 
av høna eller egget.  

4.3.4 Fredsbevarende innsats  
Første del innebar en isolering av Fallujah med mange blokkeringer og sikkerhetsposter 
der all motorisert ferdsel ble kontrollert, med unntak av humanitære forsyninger. Denne 
isoleringen av byen satte forutsetningen for trinn to av operasjonen Vigilant Resolve, der 
nøkkelposisjoner skulle tas inne i byen. Gjennom hele kampen støttet irakisk 
polititjeneste og Iraqi Civil Defense Corps med sikring av nøkkelstillinger og 
trafikkreguleringer inn og ut av byen.136 På en pressekonferanse i Pentagon 7. april 2004 
ble det understreket at dette ikke bare var en isolert militær operasjon. I den politiske 
prosessen i nasjonsbyggingen var det satt inn mange tiltak. En side var den militære delen 
av operasjonen, en annen var de politiske og økonomiske tiltak som amerikanerne satte 
inn sammen med en rekke andre for å isolere fienden politisk og økonomisk.137 

“We will win the hearts and minds of Fallujah by ridding the city of insurgents,” said a 
squad leader with 1st Platoon, Company E, 2nd Battalion, and 1st Marine Regiment. 
“We're doing that by patrolling the streets and killing the enemy.”138  

Den 17. april 2004 en uke etter at koalisjonsstyrkene startet de offensive operasjonene i 
Fallujah var den overordnede situasjonen rundt byen uforandret. Den 19. april 2004 sa 
koalisjonen at de hadde inngått en avtale med lokale styresmakter for å redusere styrkene 
i den vestlige delen av Fallujah. Avtalen inkluderte felles patruljering med irakiske 
sikkerhetsstyrker.  

De amerikanske styrkene har som tidligere vist, prioritert denne formen for oppdrag, som 
patruljering, observasjon og veikkontrolltjeneste. Dette var likevel en av svakhetene ved 
operasjonen, da det viste seg at opprørere kunne komme og gå ut av byen som man ville. 
Dette igjen kan ha flere årsaker. Den ene som er åpenlys, var at de amerikanske styrkene 
ikke var tilstrekklige i antall til å isolere byen i den kritiske perioden. Den andre var at 
man brukte ICDF som sikringsstyrker, styrker som normalt er vesentlig dårligere trent og 
motivert enn USMC. 

4.3.5 Full krig  
Opprørstyrkene gjennomførte aksjoner mot de amerikanske styrkene den 27. april 2004. 
Styrker på bakken kalte på close-air support. Flyene kom inn og skjøt de flere sivile biler 
i brann. Opprørsstyrkene rømte inn i nærmeste hus og flyene avfyrte raketter mot huset 
som igjen antente et ammunisjonslager. Media filmet det hele og mange sivile ble drept. 
                                                 
135 Globalsecurity.org, “Iraq: Fallujah atrocities put americans resolve to the test” 7 April 2004, hentet på 
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iraq/2004/04/wwwh40407.htm, 2005-01-07. 
136 Kimmett, Mark, “Coalition Provisional Authority Briefing”, United States Department of Defense News 
Transcript, 7 April 2004. 
http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2004/04/mil-040407-dod01.htm, hentet 2005-01-07. 
137 Ibid 
138 Pike, John, ”Fallujah”, Global security.org, 9 January 2005, hentet på 
http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/fallujah.htm, 2005-01-10.  
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Alt dette bidro til økt politisk press mot koalisjonen. Dette er et dilemma som alltid vil 
oppstå når man med konvensjonelle styrker skal bekjempe en terror- eller geriljastyrke 
som ikke selv ser seg bundet av internasjonale konvensjoner. Problemet er at det er de 
konvensjonelle statlige styrker som oftest må ta det politiske ansvar for krigføringen ikke 
opprørstyrkene. Handlinger som blir gjort på lavt nivå får ofte store konsekvenser. Den 
avdelingen som ledet flyene til å bombe opprørstyrker, og som forårsaket at mange sivile 
ble drep, kunne ha blitt dekorert under andre verdenskrig for mot og djervhet. Men 
dagens kriger har en helt annen dimensjon, og det er også andre holdninger til bruk av 
militærmakt enn i andre verdenskrig. Det kreves at uskyldige blir spart og at man skal 
møte opprørere med de samme regler som når man kjemper mot konvensjonelle styrker. 
Derfor vil den enkelte soldats beslutningsevne være sterkt i fokus. Videre viser denne 
operasjonen at det er vanskeligere å vinne kriger der høyteknologiske våpen og 
langdistansevåpen ikke har de samme effekter som de vil ha i konvensjonell krigføring. 
Noen ganger oppnår man faktisk den motsatte effekten ved å bruke slike våpensystemer. 
Man treffer lett uskyldige, og i dagens krigføring er dette ikke sett på som akseptabelt.  

Til tross for enorme fordeler innen ISR-kapasiteter (intelligence, surveillance, and 
reconnaissance) fremskaffet av ubemannede farkoster (UAV), satellitter og 
elektrooptiske sensorer, viste det seg at disse hjelpemidlene ikke fullt ut dekket behovet 
for etterretninger. Teknikken er designet for å skaffe en komplett visulasjon, for deretter å 
sende denne informasjonen fra det operasjonelle nivå ned til det taktiske. Problemet er at 
operasjonsområdet er et komplekst bymiljø. Svakheten med dagens etterretningsmidler er 
at de ikke er dimensjonert for bykrigføring. Behovet for informasjon inkluderte 
lokalisering av vennlige og fiendtlige organisasjoner, status på byens infrastruktur, 
politisk og økonomisk situasjon og NGOs som arbeidet ved siden av det militære apparat, 
samt de kulturelle faktorene. Denne informasjonen er vanskelig å fremskaffe og behandle 
slik at de blir nyttig på det taktiske/stridstekniske nivå. 

Offensiven startet med de brutale drapene på amerikanske sikkerhetspersonell. Dette er 
personell som ikke deler samme etterretningsbilde som de militære styrker, og som ikke 
omfavnes av det militære sikkerhetsnettet. Dette viser igjen at i et slikt scenario er det 
nødvendig at det skjer en nitidig koordinering av sivile og militære oppdrag. Mange er 
skeptisk til at det overhodet er mulig å gjøre dette og fremholder at Fallujah og lignende 
oppdrag fullt og helt bør overtas av det militære system. 

4.3.6 Samtidigheten 
Operasjonen inneholdt høyintense kamper, samtidig som sikringsstyrker kontrollerte 
befolkningen. Humanitær innsats ble i stort ivaretatt av sivile organisasjoner.  

Operasjonen viser kompleksiteten som de militære avdelingene står overfor. Fienden er 
uklar og kan fort stikke seg bort i folkemengden. Avdelingene må i tillegg angripe mål 
som normalt ville ha vært fredet f eks sykehus og skoler. Dette viser at man må både ha 
kulturell forståelse for ikke å få normalt vennligsinnede mot seg, og i tillegg må man 
skyte opprørere før de skyter deg. 

4.3.7 Sluttsituasjonen 
De seks uker lange kampene endte i en våpenstillstandsavtale. Avtalen sa at sikkerheten 
av byen skulle overføres til Fallujah Brigaden – ledet av en tidligere general av Husseins 
demobiliserte hær. Brigaden kollapset imidlertid raskt, og kontrollen av byen falt igjen i 
hendene på opprørsstyrkene.139 Byen ble nå forbudt område for koalisjonstyrker i lengre 
                                                 
139 Pike, John, ”Fallujah”, Global security.org, 9 January 2005, hentet på 
http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/fallujah.htm, 2005-01-10. 
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tid.140 Ett av de avgjørende problemene til amerikanerne var opprørenes mulighet til å 
bevege seg ut og inn av operasjonsområdet. Etter denne offensiven ble det tilført mer 
tungt materiell og skyts fra amerikansk side. USMC fikk nå tilført større mengder 
stridsvogner, stormpanservogner, lettpansrede hjulkjøretøy og artilleri. Operasjonssjefen 
for U.S. CENTCOM, generalmajor John Sattler, sa i Pentagon at noe måtte gjøres fordi 
sikkerheten var i ferd med å undergraves. Nye ledende offiserer som ankom Irak så bare 
en utvei: det var nødvendig med nye tilførsler av tungt utstyr. BBCs Pentagon-
korrespondent Nick Childs understreker at dette var en markert endring av USAs strategi 
for Irak, og en erkjennelse av at vold spiralen gjør stadig nye omdreininger. De 
amerikanske styrkene ble blant annet tilført tunge stridsvogner av typen M1 Abrams.141 

4.4 Operasjon al-Fajr (Dawn)/Operasjon Phantom Fury.142 

4.4.1 Beskrivelse av operasjonen 
Denne operasjonen var initialt gitt navnet Phantom Fury av Pentagon. Den ble også gitt 
koden al-Fajr (arabisk for gryning eller soloppgang) av den irakiske forsvarsministeren. 
Mellom 10.000 og 15.000 soldater innledet operasjonen den 8. november 2004 gjennom å 
isolere byen. Sivile borgere fikk mulighet til å forlate byen. Et stort antall irakiske styrker 
deltok også i operasjonen. De amerikanske lederne forventet at ca. 2000 irakiske styrker 
skulle delta i operasjonen sammen med de amerikanske styrkene. Men general George W. 
Casey Jr, den øverste amerikanske sjefen i Irak, bekreftet at et ukjent antall av de irakiske 
styrkene ikke dukket opp.  

Angrepet på Fallujah var et forsøk på å ta tilbake kontrollen over byen før valget som var 
planlagt i januar 2005. Den amerikanske administrasjonen anslo at ca 2000 – 3000 
opprørere var isolert i byen idet angrepet startet. Imidlertid var det indikasjoner på at 
lederen for opprørerne, Abu Musab al-Zarqawi143, forlot byen den 9. november 2004. Den 
politiske forankringen av operasjon Phantom Furry var tydeligere enn hva som skjedde i 
forkant av operasjon Vigilant Resolve. Dette ble tydeliggjort når Iraks regjeringssjef Iyad 
Allawi gav grønt lys for operasjoner mot byen. Også Storbritannia uttrykte støtte til en 
storming av Fallujah. Statsminister Tony Blair sa at alle forsøk på å finne en politisk 
løsning på situasjonen i byen hadde slått feil. Men flere uttrykte også skepsis til denne 
operasjonen og var kritiske til at opprørproblemet i Irak bare kunne løses med militær 
makt. Allawi hadde åpenbart bestemt seg for en militær løsning på konflikten i Fallujah. 
For å bruke et bilde, blir det som ”å klemme på en ballong”. Opprøret kveles et sted, men 
blusser opp et annet, sa forsker Henrik Thune ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt 
(NUPI).144 Den kombinerte styrken fra USMC, U.S.Army, og Iraqi Army som initierte 
operasjonen var mange ganger større enn den styrken som gjennomføre operasjonen i 
april. 

                                                 
140 The Daily Telegraph, ”The fall of Fallujah”, 13 November 2004.  
141 NTB, ”Trekker ut av Falluja”, Dagbladet.net, 29. april 2004, hentet på 
http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/04/29/397156.html, 2005-01-04. 
142 Beskrivelsen av operasjonen er skrevet med bakgrunn i nettsidene til globalsecurity, Pike, John,” 
Operation al-Fajr (Dawn) Operation Phantom Fury [Fallujah]”, Global security.org; 8 November 2004, 
hentet på http://www.globalsecurity.org/military/ops/oif-phantom-fury-fallujah.htm, 2005-01-07  
143 Abu Mustab Al-Zarqawi is presented to World public opinion, as the upcoming terrorist mastermind, 
overshadowing "Enemy Number One",  Osama bin Laden.The U.S. State Department has increased the 
reward for his arrest from $10 million to $25 million, which puts his "market value" at par with that of 
Osama. Kilde: Chossudovsky, Michel, ”Who is Abu Musab Al-Zarqawi?”, globalresearch.ca, 11 June 
2004, hentet på http://www.globalresearch.ca/articles/CHO405B.html, 2005-04-03. 
144 Glendrange, Sølvi, ”Falluja skal renskes for terrorister”, Dagbladet.net, 8. november 2004, hentet på 
http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/11/08/413885.html, 2005-01-06. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  
Major Ove Staurset/ ChP 03-05 

C – UPPSATS 
2005-08-04 

19100:2041
Side 37 av 69  

  

 
 

 

 
 

4.4.2 Asymmetrisk metode 
Multi-National Forces in Iraq (MNF-I) rapporterte at opprørere gravde tunneler som de 
brukte som en fluktsvei, og som også gjorde det mulig for dem å omgruppere styrkene og 
skaffe forsyninger. Disse tunnelene gikk også via skoler og moskeer. Dilemmaet for de 
amerikanske styrkene var at disse bygningene var under beskyttende status i henhold til 
Genève konvensjonen. 

4.4.3 Humanitær innsats 

We don’t do a combat operation in Fallujah unless we are prepared to repair it.145 

Dette sa oberst John R. Bollard, sjefen for den fjerde Civil Affairs Group. Denne 
marineenheten, som blir kalt det hemmelige våpenet som fikset alt det andre ødela, rykket 
frem rett bak de fremste enhetene og reparerte eller betalte erstatning for ødeleggelsene. 
De hadde over 40 millioner dollar til disposisjon for å reparere Fallujah etter operasjonen. 
Som et eksempel ble det erstattet opp til 2500 dollar pr dødsfall.146 Ser vi på studiens 
utgangspunkt, Three Block War, er det på det rene at operasjonen i hovedsak dreier seg 
om de to siste kvartalene. Det humanitære aspektet i denne type operasjon synes koblet 
delvis ut. Amerikanerne beregnet at kampene skulle vare kun et par dager, og på grunn av 
dette ville de ikke slippe NGOs inn i området. Imidlertid viser det seg nok en gang at 
opprørsbekjempning er vanskelig, og at det krever tid og tålmodighet. På den annen side 
var den humanitære delen av operasjonen lite i fokus, selv om amerikanerne lyktes å 
tømme byen for hoveddelen av befolkningen før operasjonen startet. Dette gjorde at det 
første kvartalet – den humanitære delen – ikke var så dominerende som den kunne ha blitt 
hvis byen hadde alle innbyggerne (300.000) i byen under kampene. Som Røde halvmåne 
uttalte det: 

From a humanitarian point of view, it is a disaster; there is no other way to describe it, 
Firadoos al-Ubaidi, of the Red Crescent, said. And if we don’t do something about it soon, 
it will spread to other cities. We have asked for permission from the Americans to go into 
the city and help the people there but we haven’t heard anything back from them. There is 
no medicine, no water, and no electricity.147 

At opprørerne brukte moskeer, sykehus og skoler som baser gjorde operasjonen spesielt 
vanskelig. Her er det viktig å se at amerikanerne hadde erfart mye av operasjon Vigilant 
Resolve og la inn disse som viktige mål i sin plan.  

4.4.4 Fredsbevarende innsats 
Før Phantom Fury erklærte statsminister Ayad Allawi unntakstilstand i Irak og forventet 
en voldsøkning som resultat av angrepet på Fallujah. Portforbud ble innført, og en streng 
advarsel mot å bære våpen ble også utgitt. Amerikanerne isolerte byen og unngikk de 
problemene som dukket opp i operasjon Vigilant Resolve, der isoleringen ikke var god 
nok. Det ble også gjort forsøk på å forhandle med opprørerne, men disse forhandlingene 
gikk i stå og resulterte i  at den militære operasjonen ble satt i gang. 

Ved at amerikanerne tok seg god tid på å forberede denne operasjonen, fikk positive 
effekter for selve kampene. Det ble et sterkere skille mellom kvartalene. Byens 
innbyggere var praktisk talt fordrevet fra stridssonen. Det gjorde det enklere for styrkene 
som skulle inn i byen. Mindre innbyggere førte til en enklere selektering mellom vennlig 
                                                 
145 Spinner, Jackie, Washington Post Staff Writer, “Rebuilding What the Assault Turns to Rubble”, 
Washington Post, 10 November 2004, s. A20. 
146 Ibid 
147 Parry, Richard Lloyd og Hamdani, Ali, “Refugees claim that civilian casualities left to die”, The Times, 
11 November 2004. 
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og fiendtlig. Den fredsbevarende tjenesten var i hovedsak knyttet til isolering av byen. 
Operasjonen viser at det sivile og militære samarbeidet ikke var i høysetet, og at 
hovedvekten ligger på de to siste kvartalene. Imidlertid viser flere rapporter fra USMC at 
på lavt nivå oppleves det at situasjonen stadig skiftet mellom oppdragtypene. På kort tid 
kunne de oppleve at de måtte utføre fredsbevarende og fulle krigsoppdrag. 148 

4.4.5 Full krig 
I første fase av angrepet skulle en marineinfanterienhet ta og holde to strategiske bruer og 
et sykehus på halvøya formet av Euphrates River, som var et viktig område for opprørere 
som var drevet ut av den sentrale delen av Fallujah. Imidlertid var sykehuset i følge 
USMC MNF-I, også brukt som et senter for fiendtlig propaganda for å påvirke antall 
sivile tap. Den irakiske 36. Commando Bataljon var gruppert sentralt i Fallujah ved 
General Hospital som var holdt åpent for å utføre medisinsk støtte til sårede sivile.  

Den 9. november 2004 ødela amerikanske luftstyrker et bygningskompleks og en 
togstasjon samtidig som marinestyrker avanserte inn i den søndre delen av byen. MNF-I 
rapporterte at de brukte en kombinasjon av luft- og artilleristøtte når de entret byen. Kl 
1700 den 9. november var all elektrisitet i byen borte. De amerikanske styrkene gjorde 
den største fremgangen i nordre del av byen. Andre enheter var i kraftig ildstrid med 
opprørere. Sivile i byen fortalte New York Times at opprørerne var meget mobile og lett 
kunne manøvrere mellom bydelene for å omgruppere. I løpet av 9. november 2004 
rapporterte amerikanske talsmenn at trettiåtte opprørere var tatt og to marinesoldater drept 
etter en ulykke med en bulldoser. Den 10. november ble det rapportert at de amerikanske 
styrkene hadde kontroll over 70 prosent av byen, blant annet over borgermesterens 
kontor, flere moskeer og sentrale bygninger og installasjoner. Luftoperasjonen fortsatte 
med presisjonsvåpen som ble brukt til å ødelegge bygninger som var holdt av opprørerne. 
Amerikanske militære ledere sa at deres styrker sammen med irakiske sikkerhetstyrker 
sikret utkanten av byen, og at de møtte mindre motstand enn forventet. Også de 
amerikanske styrkene møtte mindre motstand enn forventet inne i selve byen. Imidlertid 
var det massiv motstand i den sørvestre delen av byen ved Resala og Nazal. General 
George W. Casey Jr., øverstkommanderende for MNF-I, sa at de forventet mer motstand 
når de nådde senteret av byen der de forventet minefelt og minefeller. Det ble rapportert 
at det ble skutt fra moskeer og det ble observert at både kvinner og barn bar våpen og 
beskøt de amerikanske styrkene. Rapportene viser at opprørerne også nå brukte moskeer 
som ammunisjons og forsyningsbaser. Lt. Gen. Thomas Metz rapporterte at det var gitt i 
oppdrag at alle moskeer skulle gjennomsøkes. U.S. CENTCOM annonserte den 10. 
november 2004 5 at 3. Brigade fra den irakiske Hæren hadde tatt Al Tawfiq Moskeen 
sammen med USMC. Amerikanske marinestyrker, fulgt av irakiske sikkerhetsstyrker, tok 
Muhammadia Moskeen i et av de største slagene i Fallujah. The New York Times 
rapporterte at Muhammadia Moskeen var av strategisk betydning fordi opprørere brukte 
denne som en kommando og kontrollsentral. Åtte marinesoldater og et ukjent antall 
opprørere ble drept i disse kampene.  

Den 11. november 2004 hevdet koalisjonen at de hadde oppdaget steder hvor henrettelser 
hadde skjedd. Samme dag overleverte marinestyrkene kontrollen over Jolan til irakiske 
styrker. Området var kjent for å være et nøkkelområde for opprørere. Etter hvert som 
intensiteten i kampene ble redusert, gjennomførte marinestyrker et hus til hus søk etter 
opprørere og våpen. De amerikanske styringsmaktene hevdet at de skulle ha kontroll over 

                                                 
148 MCB Quantico, ”Quantico Marines return from Iraq after tour of duty”, hentet på 
http://www.usmc.mil/marinelink/mcn2000.nsf/0/58560C90D27E934F85256F4A0047408F?opendocument, 
2005-01-06. 
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byen innen 48 timer, pluss en uke for å forsikre seg om at byen var tømt for opprørere og 
våpen. Den 12. november 2004 hevdet offisielle amerikanske kilder at de hadde 80 
prosent kontroll over byen, og at opprørere var fordrevet sør i byen. Mange var tatt til 
fange og uavhengige kilder hevdet at mange av disse var vanlige sivile. Noen rapporter 
indikerer at det fantes sovende opprørsceller som skulle aktiveres etter de initiale 
kampene.  

Den irakiske Røde Halvmåne, beskriver situasjonen som en stor katastrofe, og hevdet at 
de var blitt hindret i å utføre humanitær støtte til borgerne. Den irakiske regjeringen 
annonserte at de hadde sendt medisinsk og humanitær støtte til Fallujah, men at den ble 
forhindret av koalisjonsstyrkene. Den 13. november hevdet offisielle amerikanske kilder 
at de hadde oppnådd kontroll på hoveddelen av byen, og de fortsatte med ”hus til hus 
søk”.  

Den 14. november rykket et lag fra Charlie Company, First Battalion, Eight Marine 
Regiment inn og skjøt en ubevæpnet såret iraker. NBC hadde med en kameramann og 
filmet det hele. Det utartet seg slik: En avdeling amerikanske soldater ankommer en 
moské. Inne ligger fem sårede irakere på gulvet. Opptaket viser at soldaten løfter geværet 
mot en av fangene på gulvet. Det som skjer etterpå er sensurert i den offentliggjorte 
versjonen. Den usensurerte utgaven viser ifølge Associated Press at en kule treffer 
mannen på overkroppen, sannsynligvis i hodet. Blodet hans sprutet på veggen bak ham. 
Denne filmsnutten gikk hele verden rundt som en sjokkerende nyhet. NBC-filmingen i 
moskeen fikk en stor reaksjon fra verden. Dette viser hvordan en forholdsvis ”liten” 
hendelse har stor innvirkning for verdensopinionen – selvsagt avhengig av hvordan man 
ved TV-kanalen velger å vinkle stoffet. Soldatens handling får følger. Opprørerne får 
sympatien der de amerikanske handlingene fordømmes. Nok en gang spiller media en 
meget stor rolle i en uoversiktlig og vanskelig konflikt. De amerikanske soldatene viste 
liten respekt for moskeene, og viste dermed liten kulturell forståelse. Dette skapte uro og 
fordømmelse i den arabiske verden. Moskeen er hellig grunn for de fleste irakere, og skal 
behandles med respekt. Hvis ikke vil støtten gå over til opprørerne.149 

Den 15. november 2004 rapporterte amerikanske militære kilder at det fremdeles var 
kamper i isolerte lommer inne i Fallujah - primært i den søndre delen. De hevdet at de 
fortsatt måtte bruke noen dager til før de hadde fullstendig kontroll over byen. Dette da 
mange av husene var minelagt, dette resulterte i at operasjonen tok lengre tid enn normalt. 
Amerikanske militære kilder sier at denne operasjonen anses som en stor suksess. Ser 
man på tapstall så kan dette støttes, da tapene var ca 1500 opprørere og ca 50 amerikanske 
soldater. Likevel synes hovedgrunnen til denne suksessen den amerikanske overlegenhet 
innenfor teknologien, i kombinasjon med at dette var godt trente og motiverte styrker. I 
starten av denne operasjonen utnevnte de amerikanske planleggerne to 
hovedmålsetninger. Den ene var å drepe så mange opprørere som mulig og å ta Abu 
Musab al-Zarqawi som de trodde var isolert inne i byen. At amerikanerne ikke klarte å ta 
han ble et nederlag på grunn av hans makt og symbol for det videre opprør. Det andre 
målet var at Fallujahoffensiven skulle sammendrive 4000 – 5000 opprørere, og deretter 
uskadeliggjøre dem. Det viser seg at kun en fjerdedel av disse ble uskadeliggjort. 
Samtidig utnyttet opprørerne muligheten med at amerikanerne var overstrukket andre 
steder i Irak. En rekke anslag ble gjennomført mot blant annet politistasjoner.150 For 
                                                 
149 Berneson, Alex and Neilan, Terence, “U.S. Pushes New Offensive in Najaf in Bid to Cordon Old City”, 
The New York Times Company, 12 August 2004.  
150 Tailor, Scott, ”Fallujah–America’s hollow Victory”, Aljazeera.net, 23 November 2004, hentet på 
http://english.aljazeera.net/english/404.aspx?URL=http://english.aljazeera.net/NR/exeres/B2BC0770-1A7F-
4AA9-826C-FBF3D5BDDF, 2004-11-25. 
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amerikanerne var det også viktig å finne blant annet tortur steder (eller slakterhus) - for å 
vise verden hva opprørene har gjort av grusomheter. Ser vi på det etterretningsarbeidet 
som ble gjort, satset amerikanerne både på tradisjonell teknisk informasjonsinnhenting, 
men hadde også etterretninger innen HUMINT-arbeide. Til tross for dette fikk ikke 
amerikanerne tak i Abu Musab al-Zarqawi.  

4.4.6 Samtidigheten  
I utgangspunktet viser eksempelet at operasjonen var en mer sekvensiell operasjon, 
imidlertid er det grunn til å konkludere at på lavt nivå (tropp – kompani – bataljon) skiftet 
situasjonene raskt. Eksempelet viser at opprørere brukte moskeer som ildbaser. Samt de 
amerikanske rapportene viser at kvinner og barn bar våpen og beskjøt de amerikanske 
styrkene.  

4.4.7 Sluttsituasjonen 
Den 15. november 2004, rapporterte irakisk Røde Halvmåne at de fremdeles ikke var i 
stand til å levere ut mat, vann og medisinsk støtte til de flere tusen sivile som fremdeles 
var i byen. I stedet for å vente i området dirigerte sine innsatser til de omkringliggende 
landsbyene som husholdt titusener av omplasserte sivile som var rømt fra Fallujah. 
Samme dag rapporterte amerikanske offisielle kilder at 38 amerikanske soldater, 6 
irakiske soldater og ca. 1200 opprørere var drept.  

4.5 Sammenfatning av Three Block War i Fallujah 
Sammenfatningen er basert på analysen som er gjort med tanke på de tre delene av 
operasjonene i Fallujah. Som en sterk forenkling av de ulike kvartalenes aktualitet 
presenteres dette i en tabell. Tabellen viser en vurdering om faktorene var til stede i de tre 
deloperasjonene. Den baseres på en kvalitativ og subjektiv formening om i hvilken grad 
faktorene i Three Block War var fremtredende. 

Tabell 2 ; Sammenfatning av Three Block War i Fallujah 

Faktorer Initiale perioden Vigilant Resolve Phantom Fury 

Motstanderen bruker asymmetriske metoder  +++ +++ +++ 

Operasjonene innehar humanitære innsatser  +++ +++ + 

Operasjonene innehar fredsbevarende operasjoner  ++ ++ ++ 

Operasjonene innehar stridshandlinger ++ ++ +++ 

Avdelingene gjennomfører disse operasjonene innenfor 
samme operasjonsområde med stor grad av samtidighet.  +++ +++ ++ 

( +: faktoren er tilstede, ++; faktoren er i stor grad til stede , +++ ; faktoren er i meget stor grad til stede) 

4.5.1 Konklusjoner av eksempelet 
I følge tabellen, og det som fremgår av analysen, kan studien konkludere at Three Block 
War kan brukes som en beskrivelse av stridsfeltet  i Fallujah under de utvalgte periodene. 

Eksempelet viser at alle de tre fasene inneholdt trusselen med ikke-statlige aktører og at 
de benyttet asymmetriske metoder. Eksempelet viser at opprørerne ikke bare slår til mot 
kampstyrker, men også myke mål som forsyningstransporter og støtteelementer. 

Samarbeidet mellom militære enheter og sivile organisasjoner varierte imidlertid i stor 
grad. Den innledende fasen hadde en sterk deltakelse fra humanitære organisasjoner. 
Senere ble de angrepet. Dette nødvendigjorde behov for militær beskyttelse og 
koordinasjon. Studien har tidligere konkludert med at i første kvartal er det viktig med 
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multi-dimensjonal aspekt. Den løse strukturen hos de humanitære organisasjonene, og 
deres måte å operere på, står i skarp kontrast til det militære systemet. Under Vigilant 
Resolve var det et bevist forsøk på å koordinere. Under Phantom Fury synes dette 
nedtonet til et minimum. Imidlertid var ikke behovet så mye til stede da byen i store deler 
var tom for “vanlige innbyggere”. 

Eksempelet viser også at operasjonene innehar fredsbevarende aktiviteter. Den første 
perioden kjennetegnes med at de amerikanske avdelingene ønsket å stabilisere Fallujah. I 
denne perioden ble også spesialenheter som hadde sivilmilitær opplæring brukt i arbeidet. 
Videre viste det seg at de ikke kunne håndtere denne situasjonen fordi det krevde 
kampavdelinger som hadde bedre ferdigheter til å håndtere større folkemengder. 
Eksempelet viser at man må unngå bruk av virkemidler som kan føre til eskalering. Dette 
er et sentralt område innen fredsbevarende innsatser. De amerikanske styrkene i den 
initiale perioden hadde ikke prioritert en slik utdanning, og hadde derfor ikke den rette 
kompetanse.  

Lærdommene etter Vigilant Resolve ble tatt med i forberedelsen til operasjon Phantom 
Fury. I denne operasjonen ble det siste kvartal full krig, prioritert. Den kombinerte 
styrken fra USMC, U.S.Army, Iraqi Army som initierte operasjonen var mange ganger 
større enn den styrken som gjennomførte operasjon Vigilant Resolve. På mange områder 
kan man si at operasjonen ble en militær suksess. En delkonklusjon kan dras her ved å si 
at amerikanerne er tilbake til startpunkt – det eneste som fungerer er våpen og 
konsentrasjon av styrker. Eksempelet viser at det militære maktapparatet opplever to ulike 
situasjoner i samme by. Hadde operasjonen drøyd ut i tid, kombinert med flere sivile 
beboere tilstede, ville også Phantom Fury sannsynligvis ha strandet. Videre så viser 
denne operasjonen at amerikanernes enorme teknologiske overlegenhet gjorde at de klarte 
å opprettholde tempoet samtidig som vitale mål ble bekjempet.  

Eksempelet viser at soldater og avdelinger først og fremst må være godt trent for denne 
type konflikthåndtering. Det kreves gode ferdigheter og ikke minst forståelse på lavt nivå. 
Fallujah er et godt eksempel på opprør og opprørsbekjempning. Det er også en 
tankevekker for hva som er dimensjonerende innen militær trening og utdanning. 
Operasjon Phantom Fury viser at fullkrigskvartalet er dimensjonerende. Dette er ikke noe 
nytt for mange militære tenkere. Imidlertid kan man stille seg spørsmålet om det er nok å 
kun beherske denne for å delta i lignende operasjoner.  

5 Diskusjon 
I den etterfølgende diskusjon vil jeg diskutere de ulike faktorer i Three Block War basert 
på resultatene av den innledende redegjørelsen og delkonklusjonene fra operasjonene i 
Fallujah. Deretter vil studien konkludere hvorvidt disse faktorene er dekkende, eller om 
det er andre forhold som påvirker metaforen. Det vil bli tatt inn ytterligere militære tanker 
for å prøve disse faktorene i diskusjonen. Til slutt vil diskusjonen fokusere på hvilke 
konsekvenser dette kan få for småstatene og deres militære avdelinger, om de skal 
operere i dette stridsfeltet.  

5.1 Kritisk diskusjon om metaforen 

5.1.1 Asymmetriske metoder 
Asymmetrisk konflikt handler om vilje, og den kjempes av individer. Følgelig må man 
sette seg inn i de kulturelle, militære og politiske motiveringene til motstanderen.151 En 

                                                 
151 Adamson, Martin ,”War in the 21st century- The good, the bad, and the ugly: Knowing and finding the 
adversary in the three block war”, Canadian Forces College, 25 October 2003, s. 9. 
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kritisk del innen etterretning er å forstå motstanderen, og derfor nødvendiggjøres behovet 
for menneskelig faktoranalyse. Denne delen blir meget viktig innenfor asymmetrisk 
krigføring. Som tidligere nevnt ble Somalia en erfaring som forsterket dette.152 Under  
Iraqi Freedom kan man si at amerikanerne lærte underveis, etter som operasjonene skred 
fram. De første styrkene som ankom Fallujah i 2003 viste mye mindre om kultur og 
bakgrunn  enn de soldatene som deltok i Phantom Fury. 

Martin van Creveld mener at asymmetrisk krigføring blir mer og mer aktuelt og dermed 
blir de konvensjonelle trusler irrelevante.  

Armed conflict will … have more in common with the struggles of primitive tribes than 
with large scale conventional war…it will be a war of listening devices and of car bombs, 
of men killing each other at close quarters, and of women using their purses to carry 
explosives and the drugs to pay for them. It will be protracted, bloody and horrible.153 

For å forhindre at van Crevelds syn blir en realitet, må vestlige forsvarsmakter ta tak i 
utfordringene innen asymmetri. Dette innebærer blant annet at en bør bli bedre på å 
detektere og forfølge små grupper. Videre handler det om store etterretningsressurser og 
teknologi som er blitt mer utviklet enn den man disponerte under den kalde krig. Det 
gjelder ikke bare å identifisere individer og grupper, men også å forstå motivene og 
kulturen til motstanderen.154 Dette styrker det studien tidligere har kommet fram til. De 
som vinner på det taktiske og psykologiske plan, kan tape på det operasjonelle og 
strategiske plan. De politiske motsetningene mellom stater i synet på legitimitet bak 
krigen i Irak, er et høyaktuelt eksempel på utfordringene som ligger i tolkninger av hvilke 
konvensjoner og rettsoppfatninger som bør gjelde for krigføring. Selv om konvensjonene 
er i stadig endring, er vestlig tradisjon bundet av internasjonale konvensjoner.155 Derfor 
blir opprørsbekjempningen en kamp mellom David og Goliat – en asymmetrisk kamp. 
For at Goliat skal vinne bør man se nærmere på hva som skal til for å gjøre han til en 
bedre opprørsbekjemper ved å spesielt forbedre etterretningssiden, men også ved å forstå 
de lokale kulturelle aspektene ved en slik krigføring. 

Ser vi på eksempelet kan man fort se at dette dreide seg om en kamp der opprørsstyrker 
kompenserte amerikanernes overlegenhet i militær styrke ved bruk av tettbebyggelse og 
utnyttet velkjente geriljateknikker. De brukte lokalkunnskap, utnyttet geografiske 
fordelene, og også amerikanernes bindinger til internasjonale konvensjoner. I første del av 
perioden ser vi at opprørerne vrir sine anslag fra det tredje kvartalets soldater, mot det 
første og andre. Dette er en interessant observasjon, og det forteller oss at motstanderen 
selv velger i hvilket av kvartalene han gjør sine anslag. Hvis han velger et anslag mot det 
første kvartalet reagerer man med det tredje kvartalets midler. Her svinger situasjonen fort 
fra kvartal til kvartal. 

Innenfor metaforen blir det en asymmetrisk kamp innenfor alle de tre kvartaler. En 
opprører som slår til mot det tredje kvartalet møter en vestlig styrke med høyteknologiske 
våpen. Dette blir en asymmetri, og velger opprørerne å slå til mot de mer myke målene, 
blir det også en asymmetri. Velger opprøreren å slår til mot de to første kvartal er den 
militære styrken sannsynligvis svakere og mindre forberedt mot et anslag. Vi ser her at 

                                                 
152 Cooling, L. Norman, “Operation Restore Hope in Somalia: A tactical action turned strategic defeat.” 
Marine Corps Gazette, September 2001, s. 105. 
153 van Creveld, Martin, The transformation of war (New York: The Free Press, 1991), s. 212. 
154 Adamson, Martin ,”War in the 21st century- The good, the bad, and the ugly: Knowing and finding the 
adversary in the three block war”, Canadian Forces College, 25 October 2003, s. 7. 
155 Skinnarland, Tonje Fjerde generasjons krigføring, Oslo:, Forsvarets stabsskole, 2003, s. 21. 
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asymmetri gjelder over hele metaforens tre kvartaler. Faktoren asymmetri er derfor sterk 
innenfor metaforen Three Block War. 

5.1.2 Humanitære innsatser 
Resultatet fra Fallujah viser at operasjonene gled fra å ha tyngdepunktet på de to første 
kvartalene over til det siste kvartalet.  

De åpne kildene studien har brukt forteller at operasjon Phantom Fury inneholdt en lav 
grad av humanitær innsats. Den militære planen er gradert, og det er derfor vanskelig å 
dra for sterke konklusjoner her, men det kan tenkes at denne inneholdt en større 
humanitær del enn hva de åpne kildene forteller.  

De militære tiltakene skal selvsagt sette press på opprørerne, men den militære løsningen 
er kun en del av en totalløsning. Den militære innsatsen må planlegges som en av flere 
former for koordinerte ”angrep” rettet mot målsetningen som opprørerne har erklært at 
man vil nå. Mens de militære styrker normalt vil ha en sentral rolle i visse faser av denne 
motoffensiven mot opprørerne, vil deres innsats likevel kun være en sekundær innsats i 
forhold til de nødvendige sosiale og politiske tiltak som kreves om regimet skal kunne 
overleve i et lengre perspektiv.156 Derfor kan ikke de militære styrkene gape over for 
mye. Det militære maktapparatet er ikke dimensjonert for å håndtere hele spekteret av 
utfordringer innenfor et multi-dimensjonalt operasjonsområde. 

Dette underbygger at de militære styrker som skal virke i et slikt område må inneha en 
kapasitet for å kunne sette et militært press når dette er nødvendig for å nå de strategiske 
målene. Den militære styrken må også kunne operere etter et konsept for å vinne 
befolkningens støtte. Det innebærer humanitær hjelp og sørge for at miljøet i området er 
så sikkert som mulig slik at uskyldige ikke blir rammet. 

Under gjennomføring av operasjoner må det være et nært samarbeid mellom sivile og 
militære. Dette er en fremgangsfaktor i det ideelle bildet av multi-dimensjonale 
operasjoner. Imidlertid viser eksempelet i Fallujah at dette ikke kan betegnes som allment 
gyldig. I den siste operasjonen kom det militære maktapparatet i fokus igjen og regelrett 
isolerte byen før man renset den for gjenværende opprørere. Phantom Fury kan på en 
forenklet måte bli karakterisert som et tradisjonelt amerikansk konsept kalt search and 
destroy missions i Vietnam, der det er viktig med maksimal ildkraft for å holde egne tap 
nede.  

Siden operasjonene innen Three Block War ofte blir gjennomført i tettbebyggelser, vil 
man nesten alltid påføre lokale tap av liv og hjem. Resultatet har gjerne blitt at 
lokalbefolkningen blir mer fiendtlig innstilt til de utenlandske styrkene pga. de store 
ødeleggelsene under kampene, og sympatisk innstilt til opprøreren. Når man i ettertid 
sender inn spesialstyrker og andre former for militære enheter (inklusive politi og sivile 
tjenestemenn) for å pasifisere det nå i teorien rensede området, viser dette seg vanskelig 
og langvarig.157 Det er imidlertid for tidlig å si noe om de langsiktige virkningene etter 
Phantom Fury, men det er god grunn til å tro at opprørsbevegelsen i dette området er 
fjernet i store trekk. Men det er også grunn til å tro at amerikanerne på langt nær fjernet 
denne opprørsbevegelsen for godt i Irak, da lederen Abu Musab al-Zarqawi ennå ikke er 
tatt.  

                                                 
156 Rekkedal, Nils Marius, Opprør og opprørsbekjempning (Stockholm: Försvarshögskolan, preliminær 
elektronisk utgave, 27. februar 2005), s. 99. 
157 Ibid, s. 106. 
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Dagens diskusjoner og fokus på effekttenkning vil være viktig for hvordan slike 
operasjoner planlegges og gjennomføres i fremtiden. Effects- Based Operations (EBO) vil 
på sikt kunne fokusere mot de egentlige hensikter og mål. Problemet sett ut i fra 
metaforen er om de humanitære operasjonene kun skal settes under militær kommando 
eller om de skal ligge under en sivil del, sortert under andre politiske tiltak. Ser vi tilbake 
til Phantom Fury, ble NGOs utelukket fra stridssonen, og i Fallujah ble det da viktig at 
det militære humanitære apparatet overtar. Problemet er at ved å utelukke NGOs vil også 
dette påvirke oppunionen negativt og derigjennom svekke legitimiteten av operasjonen. 

Av dette vil jeg konkluderer at faktoren er gyldig innefor metaforen, men at det er noen 
viktige spørsmål som står igjen. Hvor stor del av operasjonene skal inneholde humanitære 
innsatser, og skal Three Block War føres i en parallell linje med stridshandlingene? Eller 
skal de militære operasjonene være isolerte militære anliggende uten noen kobling til de 
andre politiske virkemidlene? Dette kan synes å være et av kjerneområde innenfor 
metaforen, og noe jeg vil å diskutere videre senere i studien. 

5.1.3 Fredsbevarende operasjoner 

Walter J. Boyne sier dette i sin bok om forberedelsene til Iraqi Freedom: 

The failure to estimate the value of the Fedayeen Saddam to Iraqi resistance stems from a 
generic American and a particular military problem. The nation and its armed forces have 
not received the training necessary to understand the Arab/Islamic mentality at almost 
every level, and the level of the radical Muslim. The means to conduct this training are still 
not available, and there is an apparent antipathy to the subject that will make such training 
difficult. In the continuing war on terrorism, one of the United States greatest weaknesses 
will continue to be this fundamental blindness to the mind-set of a dedicated enemy.158 

Skal vestlige styrker kunne brukes effektivt mot opprør og terroraktiviteter, er det 
nødvendig å ha kunnskaper om hva som karakteriserer denne form for langvarige 
konflikter: hva som gjør at konfliktene bryter ut, og hvem som normalt leder og 
rekrutterer til den aktuelle opprører. Eller terrororganisasjoner, hva konfliktene påståes å 
handle om, og ikke minst om det er andre eller tidligere konflikter som man eventuelt kan 
lære noe fra.159 Ikke minst i USA har det etter den vanskelige stabiliseringsperioden i Irak 
vært en omfattende diskusjon om hvordan forsvaret bør organiseres og utrustes. 
Problemet er at man i etterkant av den konvensjonelle krigsfasen har måttet holde i gang 
langvarige operasjoner for å bekjempe militante opprørere, som sammen med kriminelle 
elementer og utenlandske ”krigere” har gjort det vanskelig å reetablere en irakisk 
statsmakt.160 Dette er stort sett det som er dilemmaet i dagens kriger; hvordan vinne 
freden? 

Alexander the Great was a master of both aspects of warfare. One of the reasons he 
conquered Persia is because he had an enlightened policy for the lands he won. To him, 
war was not just about beating the Persians. It was about building as well as destroying; 
ruling as well as defeating.161  

                                                 
158 Boyne, Walter J., Operation Iraqi Freedom (New York: Tom Doherty associates LLC, 2003), s. 83. 
Fedayeen Saddam var en spesialrekruttert innenriksenhet som gjorde mye motstand i kampene rundt Tirkit 
I tiden før april 2003. 
159 Rekkedal, Nils Marius, Opprør og opprørsbekjempning (Stockholm: Försvarshögskolan, preliminær 
elektronisk utgave, 27. februar 2005), s. 115. 
160 Ibid, s. 20. 
161 Leonhard, Robert R. The Principles of War for the Information Age (Novato, CA, Presidio Press, 1998), 
s. 233. 
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Dette sitatet treffer bra i forhold til metaforen. Det er denne balansekunsten det dreier seg 
om. Både bygge opp og ødelegge, samt lede og påvirke samtidig som man slår.  

Andre kvartalet vil være midt i mellom det å utføre krig og humanitær støtte. Dette 
kvartalet består av soldater der våpnene ikke har som hensikt å bekjempe motstanderen, 
men skal bevare sikkerhet for egne styrker og sivile. I et slik kvartal vil det kreves andre 
kvaliteter enn i det humanitære kvartalet, og særlig i det siste kvartalet. I metaforens 
andre kvartal dreier det seg om ikke bare et midt i mellom – fysisk, men det er også midt i 
mellom på det psykiske plan. En midt i mellom tilstand som kan være langvarig eller bare 
en forbifarende tilstand fra humanitært bistand til full krig. Derfor er det andre kvartal et 
paradoksets kvartal. Det er skjørt, med verken fred eller krigshandlinger. Å være en 
fredssoldat er på mange måter et paradoks. Dette paradokset dreier seg om mange 
faktorer, men en av de viktigste er bruk av minimal makt for å unngå en voldsspiral. 
Bruker man for mye makt, glir man over i kvartal tre. Dette ønsker man ikke, da det er 
ønskelig at konflikten får et fredelig utfall og helst så fort at man kan utføre effektive 
operasjoner i kvartal en. Derfor er grenselinjen mellom kvartalene spesielt viktig. Jeg 
ønsker å se videre på dette.  

5.1.4 Stridshandlinger 
Som Krulak uttrykte det må dagens og morgendagens soldater være forberedt på å møte 
en mye mer sofistikert motstander enn tidligere. Den tradisjonelle vestlige soldaten hadde 
fly eller stridsvogner som sin motpart (eller kanskje begge deler). Opprørere kan fritt 
velge om en selv vil bruke militære midler, eller om en vil unngå kamp med en overlegen 
militær styrke. Det vil si at opprøreren har det operative overtaket, ved at de alltid kan 
forvente at de vil kunne taktisk overraske fienden.162  

Hovedutfordringen blir da å snu dette bildet, slik at opprøreren ikke kan overraske taktisk. 
Det er en tankevekker at vesten i dag bruker forsterkede bataljoner til å nedkjempe en 10-
mannsgruppe. I eksempelet i Fallujah var styrkeforholdet 15000 koalisjonssoldater mot ca 
1500 opprørere.163 Det vil si at styrkeforholdet viste 10:1. I en slik situasjon er det 
vanskelig å se at innsatsen står i forhold til resultatet.164 Ved bakkestrid bestemmer 
terrenget en hel del. Om tilsvarende strid gjennomførtes i ørkenen hadde kanskje bare 
tekniske sensorer og bekjempningssystem behøvdes. Mange av de 15000 var på plass som 
biologiske sensorer med gradert virkende bekjempningssystem.Utviklingen av krigføring 
styres av hvilken teknologi som blir benyttet. Det er USA, den eneste superstat, som fører 
an og er dominerende på området. I 1991 hevdet Creveld følgende165: 

Weapons will become less rather than more sophisticated – The shift from conventional 
war to low intensity conflict will cause many of today’s weapons system, including 
specifically those that are most powerful and most advanced, to be assigned to the scrap-
heap. Very likely it also will put an end to large-scale military-technological research and 
development, as we understand it today. 166 

                                                 
162 Rekkedal, Nils Marius, Opprør og opprørsbekjempning (Stockholm: Försvarshögskolan, preliminær 
elektronisk utgave, 27. februar 2005), s. 105. 
163 Tallene er en beregning av antall koalisjonsstyrker og opprørsstyrker hentet fra nettsidene til 
globalsecurity; Pike, John,” Operation al-Fajr (Dawn) Operation Phantom Fury [Fallujah]”, Global 
security.org, 8 November 2004, hentet på http://www.globalsecurity.org/military/ops/oif-phantom-fury-
fallujah.htm, 2005-01-07. 
164 Rekkedal, Nils Marius, Opprør og opprørsbekjempning (Stockholm: Försvarshögskolan, preliminær 
elektronisk utgave, 27. februar 2005), s. 105. 
165 van Creveld, Martin, The transformation of war, (New York: The Free Press, 1991). 
166 van Creveld, Martin, The transformation of war, (New York: The Free Press, 1991). s. 205. 
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Avanserte våpenplattformer vil være vanskelig å benytte mot en fiende som holder seg 
skjult blant sivilbefolkningen, da disse er myntet mot en symmetrisk motstander. Han sier 
også at dagens våpensystemer vil bli erstattet med billigere våpen som kan brukes i alle 
miljøer. Jeg er noe tvilsom til om dette er riktig. Det kan være slik at man i større grad 
kan utvikle våpen med gradert virkning. Våpen som løser problemet – det militære målet 
– uten å gjøre for stor skade. Det tredje kvartalet er en tilstand man ønsker skal være 
kortvarig, samtidig som at skadene blir så små som mulig.  

I det tredje kvartalet handler det om å føre en kamp mot en asymmetrisk motstander. Som 
eksempelet viser er det mulig å vinne en slik kamp. Taktisk krevdes det store styrker og 
massiv bruk av ild. Spørsmålet er om dette er en metode vestlig militære styrker må 
benytte, eller om det er slik at dette kan løses med andre metoder som både er billigere og 
mer effektive? Her er studien inne på noe essensielt. Er det slik at krigen bare kan 
avgjøres ved å slå i hjel motstanderen, eller er det slik at det er viljen som skal beseires? 
Studien tar med seg dette viktige spørsmålet til den avgjørende diskusjonen om 
metaforen. 

5.1.5 Samtidighet  
Tidligere har studien kommet frem til at Three Block War utføres så og si parallelt. 
Krulaks opprinnelige uttalelse var at dette skjedde med bare noen minutters mellomrom. I 
og med at dette føres med så knappe tidsmarginaler, vil dette kreve en stor fysisk og 
psykisk fleksibilitet hos styrkene. Her blir derfor fleksibilitet et viktig prinsipp. Som 
studien tidligere har pekt på, skifter tempoet i slike operasjoner radikalt. Derfor må 
fremtidens avdelinger både ha mental og fysisk styrke til å gjøre alle tre operasjonene 
innenfor samme operasjonsområde. Samtidigheten synes som en viktig faktor innenfor 
metaforen. Studien har tidligere drøftet dette med sekvensiell eller parallelt synsett på 
metaforen. Det kan synes her at faktoren samtidighet griper inn i dette. Er det slik at 
Krulak mente at operasjonene i kvartalene skulle skje samtidig, og hva har det å si for 
forståelsen av metaforen?  

5.2 Metaforens kjerne  
Diskusjonen har så langt kretset rundt resultatet av Fallujah og hvilken grad faktorene kan 
forklare metaforen. Under denne diskusjonen har en del forhold kommet fram. Disse 
synes å ha en viktig kobling til metaforen og dens forklaring. Først vil diskusjonen dreie 
seg om politikkens og krigens målsetning. 

5.2.1 Politiske mål versus militære mål 
Studien vil gå tilbake til Carl von Clausewitz som sa følgende om bruk av militær makt 
(vold): 

Våldet, dvs det fysiske våldet, är medlet, att påtvinga fienden vår vilja är målet. För att 
säkert uppnå detta mål måste vi göra fienden värnlös och detta är begreppsmässigt det 
egentliga målet för krigshandlingen.167 

Man kan tolke dette slik at de militære styrkene utgjør middelet i en konflikt for å gjøre 
fienden forsvarsløs. Mens det politiske målet er å påvirke motstanderens vilje. Det 
militære maktinstrument er en del av de politiske midlene. 

I Robert R. Leonhards tredje bok innfører han begrepene subjective og objective 
krigføring.168 

                                                 
167 von Clausewitz, Carl, Om kriget, Mårtenson, Hjalmar, Böhme, Klaus-Richard og Johansson, Alf W. (ed) 
(Stockholm: Bonnier, 2002), s. 29. 
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Clausewitz understood the dual nature of conflict and described the aim of war (disarming 
the enemy) as different from the objective of war (imposing our will on the enemy).169 

Leonhard legger til to nye begrep, men mener i store trekk det samme som Clausewitz. 
Han mener dette er et av problemene i dagens krigføring da det er vanskelig både å gjøre 
fienden forsvarsløs samtidig som man oppfyller politikkens målsetning med å påvirke 
hans vilje. Vi ser dette tydelig i dagens Irak, der det er vanskelig å bekjempe opprøreren 
samtidig som man påvirker viljen hans. Det kan være slik at mer bruk av vold, styrker 
opprørsviljen. Bruk av militær makt for å gjøre opprøreren forsvarsløs skaper faktisk en 
motsatt effekt enn det som i utgangspunktet var meningen.  

5.2.2 Sekvensiell krig versus parallell krig 
Videre mente Clausewitz at: 

Kriget inte bara är en politisk akt utan ett verklig politisk instrument, en fortsättning av den 
politiske dialogen, ett genomförande av denna med andra medel.170 

Krigen blir et middel for politikken. Når krigens mål oppnås innebærer det at 
forutsetningene for å igjen å fortsette mot det politiske målet med andre politiske middel 
er skapt. Dette kan sees på som et sekvensielt synsett. Med Three Block War skulle man 
kunne påstå at man har et mer parallelt synsett – eller det som studien tidligere har kalt 
samtidighet. Første kvartal er i denne sammenhengen å betrakte som et mer politisk 
middel og det tredje kvartalet er der fysisk militær vold blir brukt, mens det andre 
kvartalet er midt i mellom. Dersom Three Block War betyr at krigen eksisterer parallelt, 
reduseres krigens eksklusivitet til å bli et middel i mengden. I teorien burde det innebære 
at man i mindre grad vil ødelegge samfunnet for siden å bygge det opp igjen. 

5.2.3 Motstanderen 
Hvordan ser motstanderen på Three Block War? Han er som tidligere beskrevet, en 
opprører som er vanskelig å detektere. Dette gjør at han stort sett har initiativet. Så lenge 
opprøreren har initiativet, vil han sette sine motstøt der han ønsker det for å få størst 
mulig effekt. Effekten vil være sannsynlig størst ved de to første kvartal. De militære 
styrkene må være forberedt på et kvartal tre i de to første, så lenge opprøreren har 
initiativet. Imidlertid så kan dette bildet snus ved å detektere opprøreren. Og da 
forberedes kvartal tre på en helt annen måte. Man kan se det slik at styrkene agerer i stede 
for å reagere. Nøkkelen er derfor å ha gode etterretningsressurser. 

Første kvartal skal i denne sammenhengen betraktes som et politisk middel fordi 
lindring av lidelser er viktig for å skape grunnlag for fred. For de militære medfører dette 
at man skaper forutsetning for dette og sågar deltar i selve humanitærarbeidet. I dette 
kvartalet kan det vise seg at våpen til og med kan være til hinder for å løse oppgavene. En 
stridsvogn laster færre vanndunker og tepper enn en lastebil. Innebærer det da at 
fremtidens stridsvogn skal ha en mindre besetning og samtidig kunne laste nyttelast?  

For å vende tilbake til de clausewitziske og leonhardske resonnementene om krigens mål 
(gjøre forsvarsløs) respektive politikerens hensikt (påtvinge vilje) kan det være av 
interesse å diskutere hvordan det andre kvartalet skal betraktes. Studien har tidligere 
betraktet dette som et midt i mellom kvartal og det er lett å se at dette kvartalet inntar en 
                                                                                                                                                  
168 Leonhard, Robert R., bok The Principles of War for the Information Age blir brukt her. Han har også gitt 
ut bøkene Fighting by minutes og Art of Maneuver. 
169 Leonhard, Robert R., The Principles of War for the Information Age (Novato, CA: Presidio Press, 1998), 
s. 226. 
170 von Clausewitz, Carl, Om kriget, Mårtenson, Hjalmar, Böhme, Klaus-Richard og Johansson, Alf W. (ed) 
(Stockholm: Bonnier, 2002), s. 42.  
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grenselinje posisjon. Fredsbevaring gjennomføres av soldater med våpen (potensial til å 
gjøre forsvarsløs) men våpnene finnes med i bildet med den uttalte hensikt å ikke komme 
til bruk (altså her et middel for å påtvinge viljen). Hvis våpnene blir brukt er 
fredsbevaringen mislykket og man er over i kvartal tre. 

I det tredje kvartal er den uttalte hensikten å gjøre motstanderen forsvarsløs. På grunn av 
at krigen stiller det høyeste kravet av de tre kvartalene for de militære styrkene, blir den 
også dimensjonerende for utformingen av styrken. Det er dermed ikke mulig å la noen 
annen enn militære styrker gjennomføre Three Block War. Vold må nyttes med varsomhet 
fordi man ellers kan havne i en voldsspiral (krigens natur). Det viktige er at bruken av 
vold er så kortvarig, effektivt og geografisk (lokalt) avgrenset, som mulig. I fremtiden kan 
slike operasjoner skje med små og mer integrerte styrker. På grunn av parallelliteten og 
motstanderens påvirkning innebærer det at de øvrige kvartalene må løses med samme 
utrustning og trening. Med dette som utgangspunkt er det rimelig å gå videre og påstå at 
materiell for Three Block War må ha en større multi-rolle kapasitet (eller svingrolle – som 
brukes i Luftforsvaret) enn dagens materiellgenerasjon som bare er utviklet for å gjøre 
motstanderen forsvarsløs. 

5.2.4 Ressursene 
Skal forskjellen mellom kvartalene ikke bestå av materiellslag, men heller 
materiellmengde? Flere stridsvogner i det tredje kvartalet og færre i det første? Et konsept 
som det svenske SEP171 skulle da kunne være en løsning som sett over en region skulle gi 
et fleksibelt konsept for kraftsamling. Beltegående lette stridsvogner og tung ildstøtte for 
det tredje kvartalet, hjulgående nyttekjøretøy for det første og kanskje et belte 
stridskjøretøy for det andre kvartalet. Det er viktig at det i tredje kvartal må finnes 
kraftige militære midler som kan lykkes hvis det utvikler seg til harde kamper.  

5.2.5 Three Block War i et større perspektiv 
Krulaks hensikt er først og fremst å beskrive en situasjon på det taktiske nivået. På det 
operative nivå vil det bli et mer geografisk oppdelt skille. Et spørsmål som kan kobles til 
opprørsbekjempningen blir da: er det mulig å ha skarpere grenser mellom kvartalene? Det 
vil si å isolere kvartal tre med en kvartal to sone? En stor geografisk syn på Three Block 
War kan fort få rene og enkle grenselinjer mellom blokkene, men motstanderen vil 
fremdeles velge tid og sted med anslag mot de to første kvartalene, og da er man like 
langt. På den andre siden vil kanskje dette synet på metaforen føre til at den mister litt av 
sin kraft og betydning.  

5.2.6 Aktualiteten og den politiske dimensjonen 
Man kan spørre seg hva som egentlig er nytt med den foregående diskusjonen, og hvorfor 
dette er aktuelt i dag? Vi ser at dagens bruk av militær makt skjer etter mer stramme 
politiske føringer og kontroll enn tidligere. Vi ser også at dagens militære operasjoner 
innenfor opprørsbekjempning skjer i et tett samarbeid med andre organisjoner. 
Organisasjoner som opererer innenfor alle kvartaler, men har sitt hovedvirke innenfor 
første og andre kvartal. Det er derfor viktig at de militære sjefene har sivil innrettet 
elementer Civil-military cooperation (CIMIC) i sine staber, og kanskje en politisk 
rådgiver ved sin side (POLAD – Political Advisor). 

Dilemmaet for de militære styrkene er bruk av massiv militær makt for å slå ut 
motstanden. Man vil gjerne ha et kortvarig kvartal tre, og til dette trengs massiv bruk av 
styrker. I et område der motstanden er slått ut, kan det andre kvartalet overta. Noe som på 

                                                 
171 SEP betyr: Splitterskyddad EnhetsPlatform – (Modular Armored Tactical System) 
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sikt fører til at en overgang til det første kvartalet kan iverksettes. Slik henger kvartalene 
sammen. Dette kan vise seg vanskelig å svelge for vestlige politikere som i altfor mange 
tilfeller vil vri på den militære kranen sakte men sikkert.  

5.3 Revidert syn på metaforen  
Studien har kommet fram til at metaforen er mye mer kompleks enn den ved først 
øyenkast kunne virke. De innledende faktorene synes gjeldende, men de kan virke litt 
enkle og selvsagte. Metaforen er betydelig styrket sett i forhold til det clausewitziske og 
leonhardiske tankene om krigens målsetning og middel. Three Block War beskriver en 
slagmark der koblingene mellom det militære systemet og det politiske er meget synlig, 
og de virker parallelt. Det gjennomføres parallelle operasjoner som har til hensikt å nå det 
politisk målet. Selve krigen – i metaforen representert med kvartal tre – når krigens 
målsetning, og det er å gjøre motstanderen forsvarsløs. Krigføringen vil dermed bli et 
middel i mengden. Nøye balansert med de andre politiske virkemidlene.  

Beskrivelsen av det første kvartalet handler om å påvirke viljen, ikke bare i 
verdensopinionen, men også den involverte befolkningens vilje. Middelet til å påvirke 
opinionen blir her media. Derfor er media en eget middel, et middel som er ekstra viktig å 
benytte seg av. Krigen er som en tvekamp, en voldsakt for å påtvinge motstanderen vår 
vilje.172 Metaforens tredje kvartal handler om å tvinge fienden slik at han blir forsvarsløs. 
Det andre kvartalet svinger mellom det første og tredje kvartal, som en duell ved å bevare 
freden med voldsmiddel. Dette er de andre kvartals paradoks. Og disse kreftene virker 
hele tiden, og metaforen får en ekstra dynamikk, der man søker å nå de politiske målene 
samtidig med de militære. 

5.4 Konsekvenser for småstaten 

5.4.1 Småstatens perspektiv og utfordringer 
En nordisk småstats perspektiv er preget av et svært begrenset økonomisk og militært 
bidrag sammenlignet med USA og Storbritannia. Tradisjonelt har spesielt Sverige og 
Norge vært aktive innen fredsbevarende oppdrag. Vår militære tradisjon har i lang tid 
vært knyttet til eget territorium der utenlandsmisjoner er blitt sett på som en bi-oppgave. I 
dag er dette bildet snudd på hodet. Dagens politiske situasjon, kombinert med en 
ekspanderende bruk av koalisjonsstyrker på tvers av tidligere allianser setter nye krav til 
Forsvaret.  

Norge har begrensede militære ressurser og vil ikke delta i alle typer militære operasjoner 
og heller ikke under alle forhold. FN-mandat, internasjonal solidaritet og særlig 
alliansesolidaritet, gir likevel sterke føringer som tilsier norsk medvirkning i de 
operasjoner som vi støtter.173 Sveriges rolle er ikke så forskjellig siden forhold til EUs 
felles militære samarbeid er et veiskille i så måte. Både Sverige og Norge står i dag foran 
en storstilt militær tilpassing og omorganisering.  

Et bredt og sammensatt risikobilde vil prege Norges og Sveriges globale 
sikkerhetspolitiske omgivelser i fremtiden. Utfordringene og de potensielle trusler er mer 
diffuse enn før og kjennetegnes av glidende overganger mellom det nasjonale og det 

                                                 
172 von Clausewitz, Carl, Om kriget, Mårtenson, Hjalmar, Böhme, Klaus-Richard og Johansson, Alf W. (ed) 
(Stockholm: Bonnier, 2002), s. 29. Kriget är ingenting annat än en utvidgad tvekamp. På side 31 står det 
videre: Om motståndaren skall tvingas att underkasta vår vilja genom krigshandlingar, måste vi antingen 
att underkasta sig vår vilja genom krigshandlingar, måste vi antingen göra han direkt värnlös eller försätta 
honom i ett tillstand,  där han kännar sig stark hotad att bli värlös.  
173 Forsvarsdepartementet, Styrke og relevans, Norges strategiske konsept (Oslo: FD, 2004), s. 56. 
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internasjonale, og mellom fred, krise, væpnet konflikt og krig.174 På det nasjonale plan må 
Forsvaret i fremtiden være i stand til å stille militære ressurser til rådighet for å bidra til å 
løse oppgaver som i utgangspunktet er sivile, men som sivile institusjoner ikke har 
ressurser til å løse alene. Forsvarets mer fremtredende rolle for å bidra til 
samfunnssikkerhet, inkludert tiltak i samarbeid med andre nasjonale myndigheter for å 
forebygge og bekjempe terrorisme, illustrerer denne endringen.175 

Målet med militær transformasjon er å skape et forsvar som er bedre i stand til å håndtere 
uforutsigbarhet og et bredt oppgavespekter. Transformasjon er en vedvarende og proaktiv 
prosess, der konsepter, doktriner og kapasiteter utvikles og integreres for å tilpasse, 
forbedre og/eller effektivisere Forsvaret, herunder styrke dets evne til operativt samvirke 
nasjonalt og internasjonalt. For den langsiktige forsvarsplanleggingen og 
strukturutviklingen innebærer transformasjon at økt vekt legges på Forsvarets evne til 
fleksibilitet og kontinuerlig tilpassing.176 

Den sikkerhetspolitiske situasjon på kort og midlere sikt må antas å ville bli preget av at 
det i betydelig grad vil være vanskelig å forutsi hvor, når og hvordan det vil bli behov for 
å sette inn militære kapasiteter. Det innebærer at Forsvaret i fredstid må ha reelle, 
relevante og fleksible kapasiteter med høy beredskap, slik at de hurtig kan bli satt inn for 
å håndtere et bredt spekter av oppgaver og sikkerhetsutfordringer. Fordi akutte hendelser 
ofte vil være uforutsigbare, både med hensyn til type og geografisk opprinnelse, er evne 
til hurtig å bidra til maktprojisering et sentralt krav til Forsvaret – både i og utenfor 
Norge.177 

Sveriges og Norges internasjonale bidrag har vært fokusert på fredsbevarende oppdrag. 
Tradisjonelt har de nordeuropeiske småstatsbidrag vært innenfor dette området. Ser vi i 
forhold til Three Block War er bidragene konsentrert om de to første kvartal. De militære 
bidragene har vært med et klart tyngdepunkt til andre kvartalet– fredsbevaring. Dette selv 
om de nordiske forsvarsmakter har hatt en fokus på en konvensjonell krigføring på egen 
jord. Vi kan dra delkonklusjonen så langt at småstatene også har en betydelig kompetanse 
innen kvartal 3, men dog myntet på en tradisjonell konvensjonell motstander. Krulaks 
metafor handler om et mer komplekst scenario. Dette scenarioet står i en skarpt kontrast 
til det gamle tradisjonelle scenarioet som Norge og Sverige tidligere prioriterte innen 
tredje kvartal– full krig. Selv om det er en betydelig endring innenfor kunnskapen og 
trening av militære styrker, er det på det rene at for å kunne operere innenfor Krulaks 
metafor kreves en kraftig endret fokus for småstatene.  

Nye doktriner skrives der dagens og fremtidens innsatsforsvar er skissert. Det tar lang tid 
å implementere en militær doktrine. Effekten av endringer vil sannsynlig ikke synes før 
10-15 år fram i tid. Innføring av materiell kan fort kreve et lengre tidsperspektiv. 

Et annet moment er reaksjonsstyrkene som Norge og Sverige i dag har innført i 
innsatsforsvaret. Begge land har gjennomført organisasjonsendringer der store deler av 
styrken er tilpasset dagens sikkerhetssituasjon. Begge land har i dag en forholdsvis liten 
hær med få innsatsavdelinger. Et av de problemområdene som begge land vil stå overfor 
er at man kun har en avdeling klar til innsats i et stort oppgavespekter. Ikke ulikt det 
Krulak forteller om i sin metafor. Kommer anmodningen om bruk av innsatsstyrken vil 
man kun kunne bruke den i ett område. Det kan være alt fra innsats i et katastrofeområde 
til fredsopprettende oppdrag.  
                                                 
174 Forsvarsdepartementet, Styrke og relevans, Norges strategiske konsept (Oslo: FD, 2004),. 7. 
175 Ibid, s. 9. 
176 Ibid, s. 78. 
177 Ibid, s. 72. 
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5.4.2 Innsatsmiljøet 
Man kan da spørre seg om det er aktuelt å dimensjonere styrker etter et stridsmiljø likt det 
studien har prøvd å skissere. Dette er et meget sentralt spørsmål. 

Innenfor den Europeiske Unionens (EU)  Battle group konsept skal avdelingene være i 
stand til å gjennomføre alt fra felles avrustningsoperasjoner, humanitære og 
evakueringsoperasjoner, støtte til militærrådgivning, fredsbevarende og 
fredsforebyggende operasjoner til væpnet strid innom rammen av krisehåndtering og 
terroristbekjemping.178 

På den ene siden så er det lite trolig at en større styrke fra de nordiske landene skulle vært 
involvert i Phantom Fury. På den andre siden er et lignende scenario ikke utenkelig i 
fremtiden sett ut ifra den politiske viljen til økende internasjonalt engasjement. Det er 
med stor usikkerhet vi beveger oss innen bruk av militære styrker i kampen mot 
terrorisme. Utviklingen er i støpeskjeen innefor EU Battle Group konseptet. Dagens 
stridsfelt er utvilsomt et multi-dimensjonal og komplekst miljø og det er god grunn til å 
tro at det vil fortsette å være det i tiden som kommer.  

Sverige har innført væpnet strid som sin hovedoppgave. Spørsmålet er om dette holder 
når vi ser på hvilken spennvidde stridsfeltet innholder av oppdragtyper. 
Tsunamikatastrofen avdekket et behov for internasjonale humanitære reaksjonsstyrker. 
Det kan tenkes at dette må dekkes innenfor nåværende militære reaksjonsstyrker. I så fall 
vil væpnet strid føles litt malplassert. På den andre siden er det også slik at hvis man har 
kun ett eksemplar av en styrke vil man alltid nøle med å sette den inn. Og hvis man får to 
oppdrag, hva da? Det er slik at visse spesifikke kapasiteter må velges bort fra småstaten. 
Noen kapasiteter må alle ha, og det gjelder først og fremst å ha en viss evne til å hevde 
suverenitet av eget territorium.  

Dagens forsvarsmakter står midt oppe i dilemmaet med å forberede seg på neste krig, om 
det blir en stor konvensjonell eller mindre krig. Martin van  Creveld er en av de som 
mener at det trolig ikke blir nye større tradisjonell kriger. Jeg er en av de som tror Creveld 
tar feil på dette punkt, da slike tanker er presentert før og bevist feil.179 På den andre side 
rettes dagens og morgendagens innsatsforvar mot en kamparena som er lik stuidens tema.  

Det kreves forskning og deretter en nødvendig militær tilpassning av de eksisterende 
styrker, operasjonskunst og taktikk, dersom man skal kunne møte den voldelige og klart 
antivestlige tendens. Man må selvsagt også kunne skaffe seg innsikt i hva som 
karakteriserer de moderne former for opprør.180 

Fremtiden kan bestå av å levere nisjekapasiteter som skal integreres i multi-nasjonale 
strukturer. En konsekvens kan være at disse nisjekapasitetene ikke dekker det man ønsker 
ut i fra et rent nasjonalt behov. For Norges vedkommende kan problemene reduseres ved 
å integrere Forsvaret i multi-nasjonale, forpliktende strukturer med kapasiteter som også 
har effekt i situasjoner hvor de må brukes nasjonalt, i det minste i en avgrenset, 

                                                 
178 Quille, Gerrard, ”Battle Groups’ to strengthen EU military crisis management?”,isis-europe, European 
Security Review, hentet på http://www.isis-europe.org/ftp/Download/ESR%2022%20Battle%20Group.pdf, 
2005-05-02. 
179 Av historiske eksempel er det et mangfold å ta av. Det klassiske er fra mellomkrigstiden (mellom første 
og andre verdenskrig der ”alle” trodde at de store krigers tid var over. Crevelds bok ble gitt ut kort tid før 
Kuwaitkrigen startet i 1991, og tok dermed brodden av hans tanker.  
180 Rekkedal, Nils Marius, Opprør og opprørsbekjempning (Stockholm: Försvarshögskolan, preliminær 
elektronisk utgave, 27. februar 2005), s. 115. 
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innledende periode.181 Et relevant spørsmål her er å se på om det er slik at små 
forsvarsstater ikke kan levere komplette avdelinger som skal dekke hele spekteret av 
oppdragstyper som diskutert i oppgaven, men kun levere nisjekapasiteter. 

Uansett må småstatens bidrag kunne konfrontere en asymmetrisk motstander, løse hele 
oppdragspekteret effektivt innenfor Three Block War. For å møte denne utfordringen, må 
personellets kompetanse styrkes, og teknologi og trening rettes mot blant annet urban 
krigføring. Dette fordi de fleste av vestens motstandere anerkjenner USAs og vestens 
konvensjonelle militærdominans, og de vil sannsynlig bruke et urbant miljø som 
stridsarena. Et annen vesentlig aspekt er at en småstat ofte stiller med små ressurser. 
Disse ressursene blir derfor innkomponert med andre lands styrker. Småstatenes ressurser 
blir vanligvis ikke premissleverandører i en stor internasjonal operasjon, derfor må 
småstatens ressurser være godt tilpasset et internasjonalt miljø både i form av 
eksempelvis kunnskap, ferdigheter og materiell. 

5.4.3 Fleksibilitet hos småstatene 
Den teknologiske utviklingen må rettes mot dagens og morgendagens komplekse 
stridsfelt. La oss se litt videre på hvordan dette har påvirket andre lands militære styrker. 

Storbritannia holdt India innenfor kolonimakten i nesten 200 år, til tross for de var 
dramatisk underlegne og konstant påvirket av opprør. Imidlertid klarte de å ri dette av, og 
man utviklet militære og politiske offiserer som viet karrieren til India. De overlevde 
sykdom, kunne språkene, kjente kulturen og det mest viktige - de kjente sine 
motstandere.182 Det er få armeer som virkelig har adoptert britenes erfaringer og 
teknikker, der fleksibiliteten er et viktig prinsipp. Imidlertid har flere armeer utviklet 
tilsvarende konsepter. Dette gjelder spesielt den indiske hæren og den israelske hæren, 
som også har stått overfor langvarige opprør.183 

De britiske styrkene har opparbeidet seg en unik erfaring innen strid i urbane områder ved 
operasjoner i Nord-Irland og Balkan. I Irak har britene vist en god evne til å tilpasse seg 
trusselen. I praksis reagerte disse styrkene raskt og effektivt til irakisk taktikk, i form av 
skjult krigføring, håndtering av raids, forhindre selvmordsbombere, og håndtering av 
bakmenn som indirekte støttet opprørere. Erfaringene fra Nord-Irland og Afghanistan er 
brukt i styrkenes trening for å møte en asymmetrisk motstander. Og dette har gitt 
resultater.184 Den britiske erfaringen innen asymmetrisk krigføring i Nord Irland viste seg 
verdifull under operasjonene i Sør-Irak. Men også britene fremhevet at hoveddelen innen 
treningen var myntet mot en konvensjonell motstander før Iraqi Freedom. Som en 
generell observasjon var britiske styrker mer trent og bedre utstyrt for en konvensjonell 
motstander, enn til asymmetrisk motstand.185  

Småstatene må henge med i utviklingen, både for å være oppdatert, og for å være 
interoperable med samvirkepartnere både internasjonalt og på egen jord. Krigføring vil 
være kaotisk, og vi vil aldri få den perfekte oversikten over stridssonen. Krigføring vil 
alltid inneha krigens tåke, friksjoner og usikkerhet. Dens kompleksitet forsikrer at ingen 

                                                 
181 Fransen, Henning, ”Hva slags Hær trenger Norge”, Den norske Atlanterhavskomité, publikasjoner, 
kortinfo nr. 7, 2002, s. 3. 
182 Collier, Richard, The sound and the fury: an account of the Indian mutiny (London: Collins, 1965), s. 86. 
183 Beckett, Ian F. W., Modern Insurgencies and Counter-Insurgencies (London: Routledge, 2001), s. 217. 
184 Cordesman, Anthony H, The Iraq War: Strategy, Tactics and Military lessons (Westport: Praeger 
Publishers, 2003), s. 231-232. 
185 Cordesman, Anthony H, The Iraq War: Strategy, Tactics and Military lessons (Westport: Praeger 
Publishers, 2003), s. 232. 
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sjef kan være sikker i sin situasjonsforståelse, selv med riktig materiell til stede.186 I 
designet av vårt personellsystem og militære styrker, må fleksibilitet være det sentrale 
prinsippet. Bare med en høyt fleksibel organisasjon kan man hanskes med utfordringene 
innenfor Three Block War. For å kunne skifte raskt må det derfor skje en radial økning av 
multi-rolle materiell og avanserte overvåkningsteknologier for å optimalisere 
situasjonsforståelsen. Videre må teknologien utvikles mer innen strid i bebygde områder. 
Studien viser at dette er essensielt for å kunne operere i dette kompliserte miljøet. Etter 
mitt synspunkt har man i liten grad tatt hensyn til dette feltet innenfor Sveriges og Norges 
hærorganisasjoner, og i mindre grad utviklet egnet materiell for dette. 

Fremtidens satsningsområde innen teknologien er å utvikle nettverkstanken i Forsvarets 
organisasjon.187 Nettverksteorien som viser hvordan nettverk settes sammen, involverer, 
organiseres og opereres, bør studeres. For småstatene er det viktig at Nettverksbasert 
Forsvar (NBF) blir interoperable med fremtidige koalisjonspartnere. I studiens tidligere 
slutninger er spesielt historisk og kulturell forståelse trukket ut for å kunne være i stand til 
å bevare freden. Innen fredsbevarende operasjoner kan en overdreven tillit til teknologi 
være kontreproduktive. Fysisk tilstedeværelse og Human Intelligence (HUMINT) er 
viktig. I lavintensitetsoperasjoner kan f.eks. teknisk overvåkningsutstyr supplere 
HUMINT, men ikke erstatte dette virkemidlet. Utnyttelsen av Operational Net 
Assessment (ONA)188 vil være et viktig hjelpemiddel der det vurderer potensialet til 
motstanderen.189 

USMC obersten Thomas X. Hammes peker på tre store endringer innen tilpassing av 
militære styrker i forbindelse med 4GK. Det er å endre på personellsystem, en dypere 
analyse av motstanderen og innføring av fleksibilitet. Det må sørges for at de militære 
styrkene kan tilpasse seg det ukjente.190 

Fortunately, the personnel and organization needed to create and man a 4GW force are 
inherently flexible. It is essential that we build such an organization, in which people are 
free to explore, experiment, and understand. Even more important, they must be free to 
share that understanding through the network rather than by passing everything through a 
vertical bureaucracy.191 

Den første nye vitenskap vi trenger å se på er kaosteori, eller kompleksitet. Det er et 
relativt nytt vitenskapelig konsept – et som støtter et Clausewitzisk syn på krigen.192 
Kaosteori hevder at komplekse system er sensitive til input, spesielt i den innledende fase. 

                                                 
186 Hammes, Thomas X., The Sling and the Stone. On War in the 21st Century (St. Paul, MN: Zenith Press, 
2004), s. 273, s. 285. 
187 Ibid, s. 287. 
188 Med ONA menes: Operational Net Assessment (ONA), a comprehensive intelligence picture developed 
by fusing information from military sources, government agencies and non-governmental organizations. 
The objective is to have a holistic understanding of the enemy and identify the most appropriate actions that 
may be taken across the diplomatic, information, military and economic (DIME) spectrum of operations 
Kilde: United States Joint Forces Command, “Joint Forces Command Glossary”; hentet på 
http://www.jfcom.mil/about/glossary.htm#ONA; 2005-05-04. 
189 Adamson, Martin ,”War in the 21st century- The good, the bad, and the ugly: Knowing and finding the 
adversary in the three block war”, Canadian Forces College, 25 October 2003, s. 9. 
190 Hammes, Thomas X., The Sling and the Stone. On War in the 21st Century (St. Paul, MN: Zenith Press, 
2004), s. 273. 
191Hammes, Thomas X., The Sling and the Stone. On War in the 21st Century (St. Paul, MN: Zenith Press, 
2004), s. 275 
192 Clausewitz sier: ”I krig är allt mycket enkelt, men även det enklaste är svårt. Svårheterna hoper sig och 
åstadkommer friktioner, som ingen riktigt kan föreställa sig, som inte upplevt kriget”. Fra von Clausewitz, 
Carl, Om kriget, Mårtenson, Hjalmar, Böhme, Klaus-Richard og Johansson, Alf W. (ed) (Stockholm: 
Bonnier, 2002), s. 79. 
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En de mest sentrale områder som studien har berørt er at Forsvaret må legge fleksibilitet 
som et førende prinsipp for å tilpasse seg dagens og morgendagens stridsfelt. 
Nettverkstankegangen må gjennomsyre organisasjonen helt ned på lavere nivå. Forsvarets 
organisasjon står her foran en stor endring – kanskje den største. Forsvaret kommer ikke 
videre ved å konstruere stadig nye sentraliserte og topptunge avdelinger. 

5.4.4 Kompetansen  
Hammes har mange spennende tanker om utfordringer innen dagens stridsfelt. Han sier 
blant annet: 

To fix our personnel system, we need to reform how we evaluate, train and educate out 
personnel. First we must replace the top-down report system with a 360-degree system. 
Second, free-play exercises in chaotic, uncertain environments must become an integral 
part of our training program. Finally, we must greatly lengthen each tour and make the 
majority of them with operating forces rather than with headquarters.193 

Hammes setter fingeren på utvelgelse, trening og utdannelse av personell. Utvelgelse av 
personell innen forsvaret må baseres på de myke sidene som kunnskap, ferdigheter, 
beslutningsevne og intellekt. Det er også viktig med et beslutningstreningssystem som 
kan øke ferdighetene til personellet. Det er derfor viktig at det settes fokus på hvilke 
evner som skal være dimensjonerende for utdanning/trening innen forsvarets 
omstrukturering fra invasjonsforsvar til innsatsforsvar. Her må hele spekteret vurderes fra 
warriors til peacekeeping og konsekvensene av at det lavere nivået blir mer og mer viktig 
(et begrep innenfor dette synet er den strategiske korporal). Det må forskes innenfor 
hvilke krav det settes til ledelse. 

Krulaks power down har et overordet mål; det er at underoffiserer skal få og ta mer ansvar 
for sin avdeling under utdannelsen for å gjøre den i stand til å kjempe i fremtidens 
stridsfelt. De må tjenestegjøre mer i avdelingene for å ivareta kompetansen på dette 
nivået. En styrket avdelingsbefalstruktur som ivaretar kompetansen innenfor avdelingen 
er ett område som både Sverige og Norge bør se nærmere på.  

Skal man bevege seg på det overordnede nivå, vil dette kreve store konsekvenser for 
utdannelsen av vårt personell. Under årets Taktiska Stabstjänst Övning (TSÖ 05) ble det 
forsøkt med et scenario som kan sammenlignes med Three Block War. Forfatteren var 
selv innsatt som sjef for Arméns Taktiska Kommandos (ATK)G-TOC (Ground-Tactical 
Operation Center). Erfaringene som jeg dro, var at man trenger mer øvelse for å kunne 
forstå denne formen for operasjonskunst. Et eksempel som understreker at dagens 
militære system ikke er dimensjonert for studiens scenario er den svenske inndelingen 
av”V –et”194 i G-TOCen. Den innehar ikke funksjoner som CIMIC og informasjons 
operasjoner. Disse funksjonene er de mest sentrale innefor et slikt scenario.  

Som Krulak påpeker gjør kompetanse til en kritisk ressurs. Konfliktens kompleksitet 
stiller store krav til personellets kompetanse. Forsvaret må ha fleksibilitet til å kunne 
omstille seg til bekjempning av opprør. Som studien flere ganger har påpekt, er 
kulturforståelse en grunnlegende forutsetning for oppdragsløsingen. Som et eksempel her 
har Universitetet i Oslo i samarbeid med Forsvarets Skolesenter startet et 30-studiepoengs 
studium i Kultur og Konflikt for Forsvarets ansatte. Studiet tar for seg kultur, religion og 
etikkforståelse, og skal øke deltakernes innsikt i og forståelse for andre kulturer. Med økt 

                                                 
193 Hammes, Thomas X., The Sling and the Stone. On War in the 21st Century (St. Paul, MN: Zenith Press, 
2004), s. 237. 
194 ”V-et” er en betegneslen av et v- formet operasjonssenter der de viktigste funksjonene er representert. 
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deltakelse i internasjonale operasjoner gir studiet svært relevant kompetanse. Dette er et 
skritt i riktig retning. 

This reform will be more expensive and will take more time than changing our 
performance system. It will require major investments in training facilities, trainers and 
first-class opposition forces.195 

Som en del av vår arv fra invasjonsforsvaret så er dagens militære styrker lokalisert i 
glisglente strøk. Dette gjør det vanskelig å bruke et urbant miljø som øvingsfelt. På den 
ene siden er det praktisk da det vanskelig kan øves med større styrker i bebodde områder. 
På den andre siden krever det nye stridsfeltet mye urban trening og tilpassing. Det holder 
ikke med noen få hus. De militære styrkene må stilles overfor et mer uoversiktlig 
stridsmiljø mot en potent fjerdegenerasjons fiende, og ikke adhoc- markørstyrker. 
Fremtidens markørstyrker må utdannes og trenes for å utgjøre en potent fjerdegenerasjons 
motstander, der hele spekteret av midler blir brukt. 

Et annet problem er at langvarige operasjoner i et lavintensitetsområde sløver ned 
kampavdelingene. Jeg tok opp dette problemet ved U.S Army TRADOC Future Center i 
Norfolk.196 Representantene ved TRADOC svarte bekreftende på at det er et problem å få 
god nok trening i innsatsområdet for å vedlikeholde kampkapasiteten i avdelingen. Dette 
fenomenet er kjent blant de som drar ut i fredsbevarende innsatser med kampavdelinger. 
Den avdelingen som trekkes ut av et lavintensitetsområde er mindre egnet for direkte 
stridshandlinger umiddelbart. En omfattende skjerping av de krigsmessige kapasiteter er 
nødvendig for å få avdelingen opp på en akseptabel standard igjen. 

Et opplagt problem i forbindelse med å utdanne slike avdelinger er den korte tiden man 
har til rådighet innenfor vernepliktsrammen. Legger vi verneplikten som grunn er det 
ekstra viktig med riktig utdanning. Etter forfatterens mening er stridsfeltet studien 
beskriver, lite egnet for en vernepliktig soldat med kun tolv måneders utdanning. Det er 
meget begrenset tid for å beherske de ulike situasjoner soldatene kan møte. En annen side 
er den kulturelle bakgrunnen og forståelsen kombinert med å beherske høyteknologiske 
våpensystem, i tillegg til å være så godt trent at man kan svinge fra å utføre humanitær 
støtte – til å utføre fulle krigshandlinger innenfor en meget kort tidsperiode. Treningen 
bør også legges opp slik at man trener et integrert maktapparat med flere midler, slik at 
offiserer og andre ledere kan samhandle. En høyere grad av profesjonalitet innen de 
militære styrkene er nødvendig for å inneha alle de ferdigheter som studien beskriver. 
Forfatteren har selv vært avdelingssjef i en kampavdeling som ble omorganisert til innsats 
i Kosovo. Det er ikke uproblematisk å omforme en styrke som har trent ni måneder på full 
strid til fredsbevarende operasjoner. Forfatteren mener at man har trent enten eller og ikke 
både og. En mer integrert utdanningsmodell med Three Block War scenario som et bilde 
vil kunne få fram en mer fleksibel løsning. 

6 Refleksjon  
Jeg vil som en avslutning reflektere rundt studiens resultat, hvilke felt som bør sees på i 
fremtiden og mitt eget arbeid. 

6.1 Emnet Three Block War 
Metaforen gir uttrykk for en kunst hvor de militære og politiske tiltak blir parallelt brukt 
hånd i hånd, der den militære volden må brukes selektivt og varsomt. De tre kvartalene 

                                                 
195 Hammes, Thomas X., The Sling and the Stone. On War in the 21st Century (St. Paul, MN: Zenith Press, 
2004), s. 239. 
196 Forfatterens besøk i Norfolk i Virginia var en del av den operative profileringens studietur til USA. 
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beskriver spennvidden av hva dagens militære styrker må kunne beherske. Kvartalene er 
samtidig en billedlig forestilling om at situasjonene skifter raskt i tid og at avstandene er 
korte. I tillegg til militære kvaliteter er det nødvendig med politisk- militær innsikt og 
erfaring. En innsikt som er viktig både for militære og sivile som må koordinere for å nå 
politikkens hensikt og målsetning. Betydningen av denne kompetansen er viktigere en 
noen gang, da dagens media følger utviklingen i operasjonsområdet nøye.  

6.2 Konsekvensene 
I og med at parallelliteten er så fremherskende innen metaforen vil dette medføre et tett 
bånd mellom de ulike politiske midler. Disse midlene må derfor i større grad samøves for 
å få en større evne til å samvirke. Dette gjelder også bruk av media. 

Kompetanse er et bærende element innen Three Block War, og for småstatene handler det 
først og fremst om å delta aktivt i utviklingen og skaffe kompetanse innenfor opprør og 
opprørsbekjempning. Videre har jeg kommet fram til at man må ha en økt prioritering 
innen religion-, kultur- og etikkforståelse. 

Fleksibilitet må være det førende prinsipp innen den konseptuelle, mentale og fysiske 
arena. Innen materiellprosjekter bør satsningen ligge innen multi-rollekapasiteter. For å 
kunne beherske et slikt komplekst område, handler det om å øve innen et Three Block 
War scenario i bystrid mot kompetente motstandere (opprørere/4GK). 

Det må forskes mere og utvikles nye tanker rundt kaos og kompleksitetshåndtering innen 
de militære styrker. Det er viktig at man får fleksibelt og tilpassningsdyktig personell. Et 
360 graders personellutvelgelseskonsept må vurderes. Metaforen viser en økt 
kompleksitet og det krever økt profesjonalitet innenfor de militære styrkene. 

Metaforen forklarer et skiftende og dynamisk miljø, der det er viktig å detektere 
opprøreren for å kunne agere. Derfor må det satses på å tilegne gode etterretningsmetoder. 

6.3 Refleksjonsspørsmål til Three  Block War 
For å gi inspirasjon og skape refleksjon for en videre utvikling av militærmaktens 
utfordringer innenfor konfliktområdet som studien har tatt som utgangspunkt - vil jeg her 
stille noen almene spørsmål innen emnet: 

Er det slik at det er de militære styrkene som skal håndtere problemer i alle kvartalene? 
Eller er det slik at militære bare skal trenes opp til væpnet strid?  

Om de militære lederne får et overordnet ansvar for de tre kvartalene, vil de få en annen 
rolle en det vi tradisjonelt har hatt for militære styrker? Vil da en offiser bli mer som en 
prosjektleder som setter sammen en gruppe for å løse en spesifikk oppgave? 

Hvilken grunnkompetanse skal soldatene inneha, og hvordan skal de trenes for å beherske 
alle kvartalets utfordringer?  

Hvordan skal vi nytte oss av den kritiske tiden vi har til disposisjon? F. eks 70% på 
væpnet strid 20 % på fredsbevaring og 10 % på humanitære innsatser? Hvordan bør 
denne fordelingen være? 

6.4 Forslag til fremtidig forskning 
Et problemområde studien har møtt på er tilgjengelige kilder, spesielt til eksempelet. De 
kritiske bøkene om Fallujah kommer ikke før om noen år. Da operasjonene fremdeles 
pågår og det er usikkert når de eventuelt ender, vil det ta lang tid før de kritiske og 
kvalifiserte bøkene kommer ut. I den sammenheng kan det være interessant å studere i 
hvilken grad man tok i bruk de nye konseptene som er beskrevet for fremtiden som 
Objective Force, Effects-Based Operations, Rapid Decisive Operations osv.  
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Et forskningsområde innenfor ledelse er konsekvensene av Three Block War og at det 
lavere nivået blir mer og mer viktig (et begrep innen for dette synet er den strategiske 
korporal). Det må forskes på hvilke krav det settes til utvelgelse og utdanning av ledere 
på lavt nivå. I samsvar med dette må det forskes og utvikle nye tanker rundt kaos og 
kompleksitetshåndering i et Three Block War scenario. 

Et annet område som studien har belyst er viktigheten av å forske innenfor teknologiske 
hjelpemidler. Disse hjelpemidlene må rettes mot etterretning og behovet for å detektere 
og forfølge enkeltindivider eller små grupper, samt forståelse av motstanderens motiver 
og kultur.  

Avslutningsvis blir det viktig å forske videre på de teknologiske våpnene, og da spesielt 
på våpen som gir gradert virkning. I den forbindelse blir det også viktig at disse våpnene 
sees i sammenheng med plattformer som kan gi svingrolle kapasiteter. 

6.5 Arbeidet med studien 
Jeg ønsker videre å reflektere over hva emnet har gitt meg under arbeidets gang. Jeg 
møtte metaforen Three Block War for første gang under et seminar på Krigsskolen i 2003, 
hvor erfaringene med de innledende operasjonene under Iraqi Freedom ble drøftet. Dette 
fanget min interesse og jeg ble nysgjerrig. Da jeg bestemte meg for å skrive C-uppsatsen 
ved Försvarshögskolan ble det en gylden mulighet til å fordype meg i teorien, og kanskje 
ville jeg få et endret syn på Three Block War. På mange måter ble dette en utrolig og 
meget lærerik reise.  

Som teoriforankring har jeg valgt å bruke flere perspektiv, for å styrke 
operasjonaliseringen. Ved å føre inn Clausewitz og Leonhard på slutten ønsket jeg 
ytterligere å belyse kompleksiteten i militære operasjoner. Clausewitz tese om at krig er 
politikk med andre middel blir, etter hvert som kriger og konflikter utvikler seg, mer og 
mer styrket. Bruk av militær makt er et viktig politisk middel som kommer til anvendelse 
i samspill med andre midler. Derfor må politiske beslutningstakere nøye vurdere det 
samspillet som trengs for at operasjonens mål skal nås. Opprørsbekjempning er 
komplisert, og det er viktig å sette seg inn denne konflikttypens karakteristikk og bruk av 
de strategiske virkemidlene. Dette gjelder både for militære og politiske ledere.  

Til slutt kan man diskutere om selve spørsmålstillingen er realistisk. Er det i det hele tatt 
mulig å tenke seg at Norge og Sverige utøver operasjoner som studien beskriver? 
Politikerne har en økt vilje til å vise fram militær makt på den internasjonale arena, 
spesielt i Norge. Trenden er økende og terskelen er lavere for militært bidrag. Mange har 
pekt på at krigens karakter er i en stor endring i årene etter den kalde krigen. Jeg er enig i 
dette. Problemet slik som jeg ser det, er at mye av tenkingen rundt bruk av militærmakt 
henger igjen i denne tid. Som studien har vært inne på er dagens stridsfelt og de militære 
oppgavene dramatisk forandret. Det er viktig at denne holdningen setter seg i den 
militære organisasjonen. Det er viktig at Forsvarets personell har kompetanse for 
samvirke med andre aktører på stridsfeltet, og vis a versa. Et nært samarbeid med sivile 
organisasjoner, både statlige og ikke-statlige aktører, er nødvendig for å få et felles 
utgangspunkt for operasjoner. Dette er et vanskelig felt, men det er derfor av denne grunn 
ekstra viktig at prinsipper og handlingsplaner for et slikt samvirke blir trukket opp og 
trent. De militære må være godt innsatt i andre organisasjoners oppgaver og utvikling. Vi 
lever i en tid der isolert bruk av militære styrker ikke lenger er fruktbart.  

Studien har forhåpentligvis med sine tanker om dagens og morgendagens utfordringer 
innen bruk av militær makt, gitt ettertanke. 
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Vedlegg 
Vedlegg A: Abstract  
 

Three Block War 
Three-Block War - A Metaphor, which Describes Today and Tomorrow's Challenges 

for Military Forces? 
America is at war – and war normally transforms armies. In Iraq and particularly in 
Fallujah the American forces met an unconventional and difficult opponent – the 
insurgent.  

Insurgency is hardly a new phenomenon and it causes long-lasting “small wars”, with 
unstable, dangerous, and frequently violent political environments, in situations like these 
there is a desperate need for stabilization and humanitarian aid. In the future small states 
may also be involved in similar battlefields within a coalition or an alliance.  

The former U.S. Marine Corps Commander Charles C. Krulak describes this battlefield as 
the Three-Block War: – one moment the soldiers will be feeding refugees and providing 
other soldiers with humanitarian relief. A few hours later the same soldiers will be 
separating fighting warlords and their followers – later that day, they may well be 
engaged in mid-intensity, highly lethal conflict - and all this will take place within three 
city blocks.  

The aim of the study is to gain more knowledge concerning the Three-Block War 
metaphor, which seems to be a good description of today’s and tomorrow’s challenges 
compressed in time and space. The ambition is to give small states inspiration and 
opportunity for reflection in future use of military forces, and to look into what 
consequences this kind of battlefield creates. 

This study answers the following questions; what is the metaphor Three-Block War? To 
what degree did the American forces meet Three Block War reality in Fallujah during 
Iraqi Freedom? And what consequences will the Three-Block War metaphor gives in the 
future? 

The study uses an abductive method and operationalizes the metaphor from three 
perspectives: Low tech-, high tech- and multi-dimensional operations.  

The preliminary result gave five indicators: Asymmetric warfare, humanitarian 
operations, peace-keeping, lethal conflict, and simultaneousness. These indicators are 
used as tools in the analyses of the case study- Fallujah.  

During the discussion the metaphor is tested against other military thinking and the result 
describes a deeply political and military connection. A connection which hardly is new, 
but the implications of the results, strikes the deepest heart of military theory and practice. 
 
 
Key words: Three-Block War, Insurgency, Asymmetric warfare, Humanitarian 
operations, Peace-keeping, Highly lethal conflict, Parallel operations, Fallujah. 
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Vedlegg B: Forkortningsliste 
AK-47   Automatic Kalaishnikov 47  

ATK   Arméns Taktiska Kommando 

BBC   British Broadcasting Corporation 

CIMIC   Civil-military co-operation 

CMO    Civil-Military operation  

DIME    Diplomatic, Information, Military and Economic  

EBO    Effects- Based Operations  

EU    Europeiske Unionens  

FN    De Forente Nasjoner  

FNL    Den nasjonale front for frigjøringen av det sørlige Vietnam 

GST    Government Support Team 

G-TOK:   Ground Tactical Operation Center. 

HUMINT   Human Intelligence  

ICDC    Iraqi Civil Defense Corps  

ICRC    International Committee of the Red Cross 

ISR   Intelligence, Surveillance, Reconnaissance 

MNF-I    Multi-National Forces in Iraq  

MOOTW   Military Operations Other Than War  

NBC   National Broadcasting Company 

NBF    Nett Basert Forsvar  

NCO    Non-Commission Officer 

NGO    Non Governmental Organizations 

ONA    Operational Net Assessment  

POLAD –   Political Advisor 

RMA    Revolution in Military Affairs  

ROE    Rules Of Engagement 

RPG.   Rocket Propelled Grenade Launcher 

SEP    Splitterskyddad EnhetsPlatform 

TOC   Tactical Operation Center 

TRADOC   Training and Doctrine Command 

TSÖ    Taktiska Stabstjänst Övning  

U.S. CENTCOM  U.S. Central Command  

USMC   U.S. Marine Corps 

3GK    Tredjegenerasjons krigføring  

4GK    Fjerdegenerasjons krigføring 
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Vedlegg C: Kart og Bilder over Irak og Fallujah 

 
Dette kartet viser plassering av Fallujah – vest for Baghdad. Legg merke til at Fallujah er på dette bildet fra 
april 2004 i et område klassifisert som Terrorist/Extremists i tillegg til elementer fra det tidligere regimet.  

Kilde: Abizaid, John, Commander U.S. Central Command, briefing, 30 April 2004, Hentet på 
http://www.globalsecurity.org/military/ops/images/040430-d-6570c-006.jpg, 2005-05-04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde:U.S. Central Command, ”Telling the Fallujah Story to the World”, Brief IMEF & MNC-I EFFECTS 
Exploitation Team, 20 November 2004. Denne briefen fikk forfatteren ved besøk U.S. CENTCOM, 20. 
mars 2005. 

Euphrates 

Bruene 

Hovedvei 

Kart over sentrale deler av Fallujah. Til venstre ser man elven Euphrates og de viktige bruene. På halvøyen
befinner seg det også et sykehus som spilte en sentral rolle for operasjon Phantom Fury. Legg også merke til
hovedveien som praktisk talt deler byen i to. Husene er lave bygninger i hovedsak 2 – 3 etasjer.  

Halvøy 
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Vedlegg C forts. 

Bilder Phantom Fury 

 

 
Kilde på begge bildene: Pike, John, “Fallujah, Iraq Satellite Imagery”, Globalsecurity.org, 30 November, 
2004, hentet på http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/fallujah-imagery.htm, 2005-01-07. 

 
Kart med inntegning av stridsgruppenes teiger 10. november 2004. 
 

 
Kart med inntegning av stridsgruppenes teiger 9. november 2004 
Legg merke til frontbredden på stridsgruppene. Ca 500-700 meter 
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Vedlegg D: White Letter NO. 3-98 
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Vedlegg D Forts. 

  


