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Klassiska Vietnam 

 
Det lilla landet med det stora hjärtat är avlångt som Sverige och ligger inklämt som ett ”S” 
mellan Sydkinesiska sjön, Laos och Kambodja. 
Under tre höstveckor välkomnade vietnameserna oss med vänligt bemötande, utsökt mat, 
vackra omgivningar, myllrande folkliv, härliga badstränder, låga priser och idogt arbetande 
risbönder. 

Under den första veckan reste vi med resebyrån Phoenix, som samarbetar med MittMedia. 
Vi flög till Hanoi och därefter till Ho Chi Minh City, som tidigare hette Saigon. Där lämnade vi 
våra övriga resekamrater och fortsatte på egen hand till Hue, Hoi An och Phu Quoc. 
Nu följer ett antal dagboksanteckningar och bilder från resan med text av Birger och foto av 
Kjell och Birger. Till grund för materialet ligger följande källor: 
 Egna upplevelser samt uppgifter från svenska och lokala guider samt museer 
 Utrikespolitiska institutets landguide om Vietnam 
 Falkman, Kaj, Ekot från Vietnam 
 Reseguide Angkor Vat och Vietnam 
 Media (Vietnamnews.vn, Dagens nyheter, Sveriges radio, Expressen m fl.) 
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Ett land, inte ett krig 

Som västerlänning och uppvuxen i skuggan av kriget i Vietnam är det lätt att minnas 
debatten, demonstrationerna och döden. 
Napalm. Viet Minh. FNL. De förtvivlade bönderna på sina risfält. Vi ska bomba Vietnam 
tillbaka till stenåldern, lär USA:s president Lyndon B Johnson ha sagt. 
 
Varför, kan man undra när jag möter de vänliga människorna i sjumiljonerstaden Hanoi. De 
lagar sin mat på gatan bland affärer och små reparationsverkstäder och de åker på sina 
mopeder i den intensiva trafiken, med eller utan munskydd. Och de lever i nutid.  

I dag har USA en liknande krigsretorik gentemot Nordkorea. 
Här heter det för övrigt inte Vietnamkriget utan ”det amerikanska kriget”. 
Det är några tankar som ramlar över mig i mötet med Vietnam. Hanoi, julen 1972, sa Olof 
Palme när han fördömde USA:s bombattacker och jämförde dem med en rad andra 
historiska illdåd. 
Nu är det hösten 2017 och det ska bli spännande att möta dagens Vietnam. 
 

 

Var är vi nu då? I gamla stan i Hanoi den 24 oktober. Vi bor på Muong Thanh. 
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Bland öarna i Halong Bay 
 

 

Plastpåsar och tomflaskor flyter omkring mitt i världsarvet Halong Bay utanför Hanoi i 
norra Vietnam. Jag tolkar det som ett tecken på att allt inte står rätt till i detta unika och 
fantastiska havsområde. 
 
De säregna öarna sticker upp som sockertoppar, hajfenor eller elefanter i ett grönt men 
grumligt hav. Allt är sagolikt vackert. Inte så konstigt att området utgjorde den spektakulära 
miljön för James Bond-filmen ”Tomorrow never dies”.  
Som turist är det ett privilegium och en njutning att vaggas omkring bland de cirka 2000 
kalkstensöarna till ackompanjemang av utsökta måltider och fulländad service. Det gamla 
fiskarsamhällets flytande byar har förvandlats till en turistattraktion. Det är antagligen mer 
lönsamt att frakta turister än att dra upp fisk ur havet. 
Inget ont i det, men frågan är till vilket pris? Vad kostar massturismen i form av 
miljöproblem? Jag vet inte, men den industrilika omfattningen väcker frågor kring båtarnas 
avfallshantering och toalettrening.  Det gröna vattnet är inte badbart. 
Problemet finns, vilket framgår av skyltar i den lilla fiskebyn. Där finns informationstavlor om 
ekologiska projekt som nyligen har startat. Och plastpåsarna i havet bär syn för sägen. För 
lokalbefolkningen i Halong Bay gäller det att inte kasta ut barnet med badvattnet. 
Plastpåsar passar nämligen inte i paradiset. 
 

 
 

http://birgerekerlid.se/politiksamhalle/bland-oarna-i-halong-bay/
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Hemma hos farbror Ho 
 

Nu har jag kikat på fönstret till Onkel Ho’s spartanska boning. Rummen är enkelt inredda. 
Ovanför skrivbordet i arbetsrummet tronar Marx och Lenin.  
På ett annat bord står en transistorradio. Kanske brukade han lyssna på de amerikanska 
propagandasändningarna ”Good morning, Vietnam”. Här bodde han åren 1954-1969. 
 

 
 
Han föredrog att leva här i stället för i den betydligt mer påkostade franska 
guvernörsbyggnad (nedan) som var avsedd som presidentbostad. Den koloniala stilen var 
inte hans tekopp. 

 

En liten bit från huset finns ingången till det skyddsrum han använde när bomberna föll över 
Hanoi. Men ett fridfullt skimmer vilar över den vackra park där han brukade ta sina 
promenader. 

Ho Chi Minh (1890-1969) är den obestridlige landsfadern för det moderna Vietnam. Själv 
vilar han i ett enormt mausoleum en liten bit därifrån. Men han ville inte ha det så; i stället 
önskade han att askan skulle spridas för vinden. Antagligen skulle han inte heller ha gillat 
dagens personkult. Den är i och för sig inte särskilt påträngande, men han finns på alla sedlar 
och i en rad andra sammanhang. 

Den 2 december 1945 utropade han den självständiga republiken Vietnam. Det kunde ha 
varit slutpunkten för landets koloniala förtryck, men inget annat land erkände den nya 

http://birgerekerlid.se/politiksamhalle/hemma-hos-farbror-ho/
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nationen. Det blev bara inledningen till nya stridigheter, ockupationer och lidanden. Vad 
kunde ha hänt om Vietnam då hade fått vara ifred? Eller rättare sagt, vad hade inte hänt? 
I stället för ett långt och meningslöst krig 

hade 2,5 – 5 miljoner vietnameser överlevt, 
hade 550 000 amerikaner aldrig behövt åka dit, 
skulle 58 000 färre amerikaner ha dött 
hade vi aldrig hört talas om massakern i Song My och fransmännens nederlag i Dien Bien 
Phu. 

Uppräkningen kan göras längre men det är lika meningslöst som att bedriva krig. Själv fick Ho 
Chi Minh aldrig uppleva krigsslutet och återföreningen mellan Syd- och Nordvietnam. Det 
råder dock inget tvivel om att hans ande och gärning fortfarande svävar över Vietnam. Han 
lever i vårt hjärta står det inhugget i sten vid hans väldiga mausoleum. 
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Minnet av ett krig 
 
Till slut står jag där med tårarna i ögonen.  
Krigsförbrytarmuseet i Ho Chi Minh City är en närmast outhärdlig påminnelse om krigets 
grymheter, lidanden och besinningslösa dödande.  
Och det finns andra vittnesmål: 
 – Varför for de över haven för att anfalla ett litet folk av risodlare? frågar sig den blida 
fredsförhandlaren Madame Binh i boken ”Ekot från Vietnam” (2014) av Kaj Falkman.  
Han var svensk diplomat när kriget var som intensivast i slutet av 1960-talet och början av 
1970-talet. Fyrtio år senare återvände han till Vietnam för att göra intervjuer och skriva om 
sina minnen.  
Den boken blev mig en viktig följeslagare under en rundresa i Vietnam nyligen. 

 
 
Bilden av de brännskadade barnen som flyr från sina napalmbombade hem bidrog till att 
vända hemmaopinionen i USA mot Vietnamkriget. Flickan i mitten heter Kim Phuc. 25 år och 
17 operationer senare bildade hon Kim Foundation för krigsskadade barn. 
 
Ja, varför for de över haven? Det enkla svaret är att de i grunden inte hade någon aning eller 
handlade i blindo.  
Som det där med dominoteorin, att hela Asien skulle falla under kommunismens ok om inte 
USA brände byarna i Vietnam och vräkte bomber, napalm och växtgifter över risodlarna.  
Eller att en halv miljon soldater och teknisk överlägsenhet skulle kunna tvinga 90 miljoner 
människor på knä. 
Som Falkman visar i sin bok hade Sovjet och Kina inte alls det inflytande som amerikanarna 
trodde. Och USA underskattade grovt vietnamesernas motståndsvilja, överlevnadsinstinkt 
och frihetslängtan. De slogs för landets självständighet. 

Vietnameserna hade däremot en utmärkt dialog med det neutrala landet Sverige, som kom 
att spela en nyckelroll under kriget. Olof Palme var något viktigt på spåren när han i sitt 
berömda Gävletal 1965 började utveckla den svenska Vietnampolitiken: 
”Det är en illusion att tro att man kan möta krav på social rättvisa med våld och militära 
maktmedel”, sa han bland annat. 



10 
 

USA slogs således mot spöken i sin iver att ”bomba Vietnam tillbaka till stenåldern”, ett 
berömt uttalande som vägledde president Lyndon B Johnson under de många 
upptrappningarna av kriget under 1960-talet. 

Är det samma typ av krigsretorik vi hör i dag när Donald Trump hotar att förgöra 
Nordkorea? Var det samma visa när George W Bush släppte in trupper i Irak för att leta 
massförstörelsevapen som inte fanns? 
Och vad tänkte Harry Truman på när han 1945 lät fälla atombomber över Hiroshima och 
Nagasaki trots att han visste att freden var inom räckhåll? 
När det gäller presidenterna Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson och Nixon formulerar 
Falkman sin kritik så här: 
”Fem främlingar som hade Asien i sina händer utan att vara vuxna ansvaret.” 
Med okunnighet, naivitet och lögner gav sig USA in i ett krig som var en tragedi för både USA 
och Vietnam. Jämfört med de amerikanska presidenter som startade och trappade upp 
kriget framstod Vietnams ledare Ho Chi Minh som en klok, ansvarstagande, humanistisk och 
intellektuell gigant. 
 

Vilket ansvar har USA för utvecklingen i Vietnam i dag? Under sin Asienturné nyligen 
bedyrade den nuvarande presidenten Donald Trump och de kommunistiska ledarna att de 
båda länderna ska samarbeta och göra affärer.  
Det får ses som ett framsteg med tanke på att det dröjde ända till 1994 innan USA 
avskaffade bojkotten mot Vietnam och att de länge vägrade att bidra till återuppbyggnaden 
av det krigshärjade landet. Nu har de båda länderna tecknat omfattande handelskontrakt, 
men Vietnam behöver också humanitär hjälp och akuta insatser för att förebygga 
naturkatastrofer. Det är en händelse som ser ut som en tanke att en kraftig tyfon härjade 
landet när klimatförnekaren Donald Trump anlände till staden Da Nang. 
  
Jag återvänder till krigsminnesmuseet. Vid entrén sitter några förvridna människor som är 
allvarligt skadade av det avlövningsmedel som USA spred över Vietnam. Missbildade barn i 
andra, tredje och fjärde generationen är levande vittnesbörd om de skador som giftet 
orsakade. På andra håll i landet dör människor av exploderande landminor. Kriget i Vietnam 
fortsätter att döda och skada även i dag. 
Vietnam kan samtidigt peka på en enastående ekonomisk och social utveckling under de 
senaste decennierna.  
Där finns en öppenhet mot omvärlden och en försoningsattityd mot forna fiender som får 
betraktas som anmärkningsvärd med tanke på landets koloniala historia.  

 

Den lille pojken på bilden ser sig förvirrad omkring efter attacken från ”Agent Orange”, det kemiska 
stridsmedel som USA använde med förödande följder människor och grödor. 
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Sinnrikt system av tunnlar 
Redan när fransmännen återkom efter andra världskriget gick vietnameserna under jord. 
Under det amerikanska kriget på 1960-talet byggdes systemet ut i stor skala. 

Tunnlarna och livet under jord saknar motstycke i krigshistorien. De bär vittnesbörd om en 
närmast övermänsklig motståndsvilja, överlevnadsinstinkt och frihetslängtan. 
För att inte tala om mod och uppfinningsrikedom. Det är en stark upplevelse att se resterna 
av detta unika försvarssystem. Med enkla hackor grävde vietnameserna 25 mil långa och 
smala tunnlar, ibland ner till tio meters djup. Där levde de för att undkomna attackerna från 
bombplanen och de över 500 000 soldater som USA skickade dit. 
I dag är detta tunnelsystem en turistattraktion och en dyster påminnelse om krigets vanvett. 

 

En thailändsk turist testar en av de smala ingångarna till underjorden. 

 

 

http://birgerekerlid.se/politiksamhalle/sinnrikt-system-av-tunnlar/
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En skiss av tunnelsystemet. Mellan de smala gångarna fanns större utrymmen för kök, sjukvård och 
andra ändamål. Som komplement till tunnlarna byggdes fällor mot inkräktarna. 
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Många minoriteter 
 

 

Etnologiska museet i Hanoi har en utmärkt översikt av landets minoriteter. Färgprakten i kläderna 
påminner om kulturen hos samer och andra urfolk. 

Vietnam är ett land med många ansikten. Den dominerande folkgruppen är viet med 86 procent av 
befolkningen. Utöver viet finns inte mindre än 53 officiellt erkända folkgrupper och ett 30-tal 
minoritetsspråk.  

Alla har rätt att utöva sin kultur och tala sitt språk, men som i många andra länder är minoriteterna 
satta på undantag och marginaliserade till följd av exploateringar av olika slag. Den sociala 
standarden i Vietnam bedöms som hög jämfört med andra fattiga länder, men fattigdom och 
bristande utbildning är särskilt påtaglig bland minoriteterna. 

 

Minsann om inte några av figurerna för tankarna till härjedalska Överhogdalsbonaden! 
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Möte med tyfonen Damrey 

Från tåget såg vi ett hav i uppror. Vågorna piskade mot stranden. Ibland skälvde tågsättet 
till på den smala avsatsen med ett lodrät stup nedanför oss. 

 

Resterna av tyfonen från ett tågfönster. Elisabet ser inte ut att lida av utsikten. Det är varmt i luften 
men luftkonditioneringen på tåget gör att Åsa, Kjell och andra passagerare huttrar. 

Det kändes aldrig otäckt eller osäkert, men vid det här laget visste vi att vi befann oss i 
utkanten av en tyfon. Vi satt tryggt, men runt om i södra och centrala Vietnam har stormen 
orsakat stor förödelse. 

Hittills har minst 20 människor dött och 17 har försvunnit. 40 fartyg har sjunkit, över 500 hus 
har kollapsat fullständigt och ytterligare 24 000 hus har skadats. Tiotusentals personer har 
evakuerats och ett antal flyg har ställts in. 

Så ser situationen ut just nu enligt uppgifter i Vietnam News. Själva lämnade vi den vackra 
och trevliga universitetsstaden Hue, med den fantastiska gamla kejsarstaden, vid halv två-
tiden på lördagseftermiddagen. Vi visste att det skulle komma mycket regn, men kunde inte 
ana att det skulle bli så häftigt.  

Det blev inte mer än en halvtimmes försening till Da Nang. Därifrån fortsatte vi med bil 
ytterligare några mil till den gamla kuststaden Hoi An. På hotellet träffade vi en kvinna som 
hade upplevt en skräckfärd med flyget. Planet cirklade i två timmar ovanför Da Nang innan 
de kunde landa. Själva har vi inte haft några större obehag av tyfonen bortsett från att 
regnat oavbrutet vräker ner. Men det blir säker bättre! 

I Da Nang startar för övrigt i morgon en jättekonferens med APEC (Asia Pacific Economic 
Cooperation), det vill säga en samarbetsorganisation mellan de 21 länder som berörs av 
Stilla Havet. Klimatförnekaren Donald Trump får förhoppningsvis en tankeställare när han 
besöker Da Nang under sin Asienresa. 

http://birgerekerlid.se/politiksamhalle/stormy-weather/
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Hoi An, 5 november 
 

Och floden steg med tyfonen Damrey. 
– Så här är det varje år, säger Mrs Thu på matmarknaden i Hoi An.  
Snart måste hon och alla andra småserveringar packa ihop och vada hem längs de 
översvämmade gatorna. 

 

 

 

 

http://birgerekerlid.se/politiksamhalle/hoi-an-5-november/
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Tyfonrapport i Radio Jämtland 

Radio Jämtland ville veta mer om tyfonen och turistande jämtlänningars strapatser i 
Vietnam. Leif Landin intervjuade Åsa den 6 november. Programmet sändes cirka 08.20, det 
vill säga 2 timmar, 15 minuter och 20 sekunder in i morgonprogrammet. Inslaget finns i 
följande länk! 
http://www.sverigesradio.se/sida/avsnitt/978486?programid=3364 

 

http://birgerekerlid.se/politiksamhalle/tyfonrapport-i-radio-jamtland/
http://www.sverigesradio.se/sida/avsnitt/978486?programid=3364
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Diktaturen Vietnam 
 

 
Personkulten är inte särskilt påträngande när det gäller dagens regim, men självfallet dyker 
landsfadern Ho Chi Minh upp lite överallt, som här i den fantastiskt vackra poststationen i Ho Chi 
Minh City (Saigon). 

Vietnam är en kommunistisk enpartistat. Detta politiska system märks praktiskt taget inte 
alls om man kommer som turist eller tillfällig besökare. Gatulivet är lika livligt, 
människorna lika vänliga och trafiken lika påfrestande som i vilket annat asiatiskt land som 
helst. 

Politiken är inte lika påtaglig som i det gamla östblocket, där vardagslivet kantades av 
politiska slagord, ändlösa matköer, tomma butikshyllor, trist betong och barsk övervakning. 
Här i Vietnam har jag knappt sett en enda polis. Utbudet av varor och tjänster är enormt. 
Förklaringen är att Vietnam på samma sätt som Kina försöker kombinera enpartiväldet med 
en allt mer utvecklad marknadsekonomi. Med tanke på landets historia är de ekonomiska 
och sociala framstegen enorma. 

Samtidigt är det politiska förtrycket stenhårt. Utrikespolitiska institutet skriver i sin 
landöversikt att Vietnam är en av Asiens mest auktoritära regimer. Organisationen Reportrar 
utan gränser placerade år 2014 Vietnam på plats 174 av 180 länder i sitt pressfrihetsindex. 
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Kritik mot regeringen är i princip förbjuden, folk kastas i fängelse och fortfarande tillämpas 
dödsstraff. 

Ett färskt exempel på regimens ängslighet är domen mot bloggaren Nhu Quynh, Mother 
Mushroom. Tidigare i år dömdes hon till tio års fängelse för propaganda mot staten. 
Och i år har landet sjunkit ytterligare ett steg i pressfrihetsindex. Vietnam ligger nu bara fem 
placeringar från det absoluta bottenlandet Nordkorea. 
En annan dyster följd av den hårda statskontrollen är byråkratisk ineffektivitet och 
omfattande korruption.  

Vietnam är på många sätt ett fantastiskt land, men det finns mycket att jobba på. 
 

 
En dagligt närvarande historisk och politisk påminnelse: Ho Chi Minh finns på alla sedlar. 

 

 

Före detta presidentpalatset i Ho Chi Minh City är numera en turistattraktion. 

 

http://birgerekerlid.se/wp-content/uploads/2017/11/IMG_20171113_111756.jpg
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Livet på gatan… 
 

De lagar mat, umgås, arbetar och mer eller mindre bor på gatan. Så verkar livet te sig för 
många människor i mångmiljonstäderna Hanoi och Ho Chi Minh City. 

Såvida de inte sitter i eviga trafikköer. Mopeder, vespor och motorcyklar myllrar fram i en 
ström som aldrig sinar. De flesta vuxna bär hjälm, eftersom det är lag på det, men många 
barn sitter skyddslöst inklämda intill sina föräldrar, ibland upp till fyra på varje moped. 
Luften är långt ifrån hälsosam och många har munskydd. Trafiksituationen kan inte beskrivas 
på annat sätt än kaotisk och livsfarlig. Om bilarna till antalet vore lika många som 
mopederna skulle trafiken antagligen stå helt stilla. 
 

 

 

 

http://birgerekerlid.se/politiksamhalle/livet-pa-gatan/
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… och på stranden 
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Det vänliga och leende landet 
 

 
Dagboken tenderar att handla mycket om krig, fattigdom och allt elände som hör ihop 
med landets historia. Som nu det senaste med den förödelse som tyfonen Damrey har 
orsakat. 

Det bestående och överskuggande intrycket från resan i Vietnam är dock den vänlighet och 
det tillmötesgående vi möts av överallt. Samtidigt känns det tryggt att röra sig fritt, möjligen 
bortsett från den hektiska trafiken. Poliser, militärer, säkerhetskontroller och vakter verkar 
vara lika sällsynta som snödrivor och istappar. Bevakningen finns förstås, men den är aldrig 
påtagliga i vardagen som i många andra länder, inklusive Sverige.  
Jag känner mig aldrig rädd eller hotad på något sätt. Kanske är det en av anledningarna till 
att turismen är en snabbt växande sektor. I Vietnam News läser jag att landet har tagit emot 
10,5 miljoner turister från januari till och med oktober i år, varav 1,5 miljon kommer från 
Europa och 676.000 från USA. Det rör sig om tjugoprocentiga ökningar jämfört med fjolåret. 
Och i går började 10 000 delegater, affärsfolk, journalister och turister att anlända till 
provinshuvudstaden Da Nang, det vill säga det område där vi just nu befinner oss. De möts 
av ett blött och ett tyfondrabbat land, inte minst här i skräddarstaden Hoi An utanför Da 
Nang.  
Själva drar vi dock härifrån innan Donald Trump kommer. 
 

  

http://birgerekerlid.se/politiksamhalle/det-vanliga-och-leende-landet/


26 
 

 

 

 

 



27 
 

Mat, mat och mera mat – samt dryck 
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Vietnam – värt en resa 

 
Vietnam är kontrasternas land. Som i de flesta länder är klyftan mellan fattiga och rika 
tydlig. I Vietnam tillkommer dessutom följderna av ett sekellångt kolonialt förtryck och det 
amerikanska krig som pågick ända till 1975.  

De bilder som starkast etsar sig fast är krigets alla grymheter: tortyren, förnedringen, 
bomboffren. Och fortfarande tar kriget sina offer: missbildade barn som föds på grund av all 
kemisk krigföring och landminor som dödar oskyldiga. 
Ändå har efterkrigstidens Vietnam gått igenom en förändring till det bättre som få kunde 
ana. Länge stod ekonomin och stampade. Den statliga byråkratin var dyr och ineffektiv. De 
privatiseringar och regelförenklingar som genomfördes 1986 innebar en ny revolution och 
nu tar regeringen nya steg i den riktningen. 
 
Det är ingen vild gissning att även den typen av lättnader har sin baksida. Det märks tydligt 
på ön Phu Quoc, där enorma lyxhotell och monstruösa betongblock till synes oordnat breder 
ut sig på den paradisiska öns bekostnad. Nedskräpningen är omfattande. Verkligheten 
stämmer inte riktigt med resebyråernas glättade bilder och en del reseskildringars okritiska 
lovord. Kanske är det så att pendeln kraftigt har svängt i en annan riktning: från en stelbent 
reglerad ekonomi till en typ av rövarekonomi som har förekommit vid andra systemskiften. 

Naturligtvis är det omöjligt att beskriva ett land rättvist efter bara tre veckors besök. 
Huvudintrycket från hela resan är mycket positivt. Vi återvänder gärna till ett land som 
bjuder på så många lärorika, intressanta och avkopplande upplevelser. 
Resan gick till Hanoi och därefter till Halong Bay, Ho Chi Minh City, Hue, Da Nang, Hoi An och 
Phu Quoc. Under den första veckan åkte vi med resebyrån Phoenix och hade sällskap av ett 
glatt gäng medresenärer från Mellannorrland. Därefter fortsatte vi upptäcksresan på egen 
hand. Vi bodde på följande hotell: Muong Thanh (Hanoi), båthotellet Paloma (Halong Bay), 
Eden Star och Alagon Western Hotel (Ho Chi Minh City), Century Riverside (Hue), Green 
Apple (Hoi An), Bauhinia Resort (Phu Quoc). 
Det som inte finns med på text och bild är två fantastiska teaterupplevelser: 
undervattensteater och en akrobatisk folkdito i HCMC. Men på följande sidor kommer 
ytterligare ett antal bilder från resan: 
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Vietnam i vått och torrt 
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På återseende! 
 


