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Vietnam, 17-30 nov 2018
Vietnamkrigen har präglat omgivningen och tidsandan

U

nder det kalla kriget försökte
först Frankrike och sedan USA
kontrollera Indokina och hejda kommunistisk expansion. Men nordvietnameserna besegrade fransmännen i det avgörande slaget vid Dien
Bien Phu 1954 varpå amerikanerna
drogs in i nästa Vietnamkrig som pågick 1965–73.
Vi följer den dramatiska historien
genom att börja i den norra delen
av Vietnam. Där bor vi tre nätter i
Hanoi, inklusive en dagsutflykt till
det sagolika Ha Longbukten, samt
en natt i Dien Bien Phu varefter
vi flyger söderut till centrala Vietnam. I Hue bor vi tre nätter och
hinner även med att göra en dags-

utflykt till tunnlarna i Vihn Moc och
den amerikanska basen Khe Sahn.
Med buss tar vi oss sedan söderut
till via Danang och vidare till den
pittoreska staden Hoi An där vi bor
en natt.
Nästa dag fortsätter resan vidare
söderut till Song My och museet
över de amerikanska krigsförbrytelserna där. Från den intilliggande
(tidigare amerikanska) flygbasen
Chu Lai flyger vi sedan till Saigon där
vi bor tre nätter. Förutom att lära
känna Saigon gör vi och en dagsutflykt på Mekongfloden och besöker tunnlarna vid Co Chi innan det
är dags att flyga hem till Sverige.

En helikopterinsats av amerikanska 173. luftburna divisionen fem mil norr om Saigon i maj 1966

RESFAKTA
Resa:
Vietnam
Datum:
17-30 november 2018
Arrangör: Världens resor
Reslängd: 12 dagar / 13 nätter
Reseledare: Marco Smedberg
Flygbolag: Emirates
Flyg ARN: 17/11 13.35
30/11 11.55
Flyg CPH: 17/11 14.20
30/11 12.20
Bagage:
30 kg att checka in per person
7 kg handbagage per person.
Hotell:
Hanoi – beroende på antal deltagare
Gondola Hotel, Flower Garden Hotel,
La Rosa Hotel
Dien Bien Phu – Muong Thanh Hotel
Hué – Romance Hotel
Hoi An – Hoi An Hotel
Saigon– Oscar Saigon Hotel
Måltider: I resan ingår alla frukostar och
luncher samt välkomstmiddag i
Hanoi och avskedsmiddag i Saigon.
Program: Alla beskrivna transporter,
prestationer och inträden.
Skatter:
Samtliga lokala skatter och avgifter i
Vietnam ingår.
Visum:
Visum krävs inte, men ditt pass
måste vara giltigt 6 mån efter
hemkomst från Vietnam.
Grundpris: 29 900 kr per person i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 3 700 kr
Betalning: Anmälningsavgift 2 500 kr 		
per person. Resterande 40 dagar 		
före avresa.
HÄR BOKAR DU RESAN:
Kinaresor (www.kinaresor.se)

MARCO SMEDBERG
Marco Smedberg är militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien. Han har varit
redaktör på tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker
om krigskonstens utveckling, däribland Vietnamkrigen (2008)
och det moderna standardverket Första världskriget (2014).
Han senaste bok heter Att leda i svåra lägen, civila chefer och
militära lärdomar (2017).

SÅ HÄR FÖRBEREDER DU DIG:
Vill du läsa Marco Smedbergs bok
”Vietnamkrigen 1880-1980” finns den att
köpa i bokhandeln eller på AdLibris.
Boken finns även på Historiska media att
ladda ner som e-bok.
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Rester av en B 52 i Hanoi

Hoa Lo-fängelset, även kallat Hanoi Hilton

DAG 1, SVERIGE – VIETNAM
Avresa från Sverige till Hanoi.

På kvällen äter vi en välkomstmiddag
på en genuin vietnamesisk restaurang.

DAG 2, ANKOMST HANOI
När flyget anländer till Hanoi på morgonen möter vår expertguide Marco
Smedberg oss. Efter att vi installerat oss
på vårt hotell som ligger i ”gamla staden”
gör vi en kortare rundtur och bekantar
oss med de närmaste omgivningarna.
Vi njuter av atmosfären i denna, trots
alla bomber under Vietnamkriget, påfallande charmiga stad med Hoan Kiemsjön
i centrum. Enligt legenden vakar en sköldpadda i sjön över ett magiskt svärd. Med
det kan man besegra vilken fiende som
helst och vid behov lämnar sköldpaddan
ut svärdet. Vi äter lunch, åker cykeltaxi
genom gamla staden och tittar på en traditionell vietnamesisk dockteater på vatten.

DAG 3, HANOI
Vi börjar dagen med att besöka det stora
armémuseet och också tittar på lämningarna efter de amerikanska bombanfallen
med B-52 julen 1972. Efter lunch bär det
av till Hoa Lo-fängelset som fransmännen byggde 1896 och senare även kal�lades ”Hanoi Hilton”. Idag framställs den
franska perioden som brutal medan de
amerikanska flygarna som satt fångna i
åratal närmast hade det trevligt. Det är
en intressant historiesyn.
Under den senare delen av eftermiddagen besöker vi museet över Ho Chi Minhleden som skildrar hur vietnameserna
genom Laos lyckades transportera förnödenheter och förstärkningar till Syd-

Armémuseet i Hanoi, Vietnam. Creative Commons

vietnam. Det var en enastående logistisk
bedrift som amerikanerna inte lyckades
hejda trots mycket omfattande flyganfall.
DAG 4, HA LONGBUKTEN
Vi gör en dagsutflykt till denna makalösa
bukt med sina nära 2 000 dramatiska
kalkstensöar som reser sig ur havet. Efter
flera timmars kryssning och lunch på båten åker vi tillbaka till vårt hotell I Hanoi.
DAG 5, DIEN BIEN PHU
Efter en timmes flygresa landar vi i Dien
Bien Phu på den ursprungliga franska basen. Här belägrades franska styrkor i ett
episkt slag 1954 som innebar att fransmännen förlorade kriget i Indokina. Vi inleder
vårt besök med att åka någon mil buss till
Muong Phang. Där vidtar en exotisk promenad I djungelterräng upp till det högkvarter

Ha Longbukten med sina dramatiska kalkstensöar

varifrån general Giap ledde sina vietnamesiska styrkor innan vi återvänder till Dien
Bien Phu. Vi bor på Muong Thanh Hotel.
DAG 6, DIEN BIEN PHU – HUÉ
Vi börjar dagen med att besöka stödjepunkten Elaine där de bittraste striderna
utkämpades. Sedan tar vi oss till basens
museum och vandrar därefter vidare
genom det franska högkvarteret. Vi tittar
också in i den bunker i vilken den franske
artillerichefen begick självmord sedan
han misslyckats med att skapa ett effektivt eldunderstöd när vietnameserna
anföll. Sent på eftermiddagen flyger vi via
Hanoi till Hue.
Där bor vi på Romance Hotel.
DAG 7, HUÉ
Hué delas av ”Parfymfloden” med det
kejserliga palatsområdet, som liknas
vid den ”förbjudna staden” i Bejing, på
den norra sidan och själva staden på den
södra sidan. Staden var tidigare landets
kulturella och intellektuella centrum och
fram till 1945 också Vietnams huvudstad.
Hué har förklarats som nationalklenod
och är sedan 1993 upptagen på UNESCO:s
världsarvslista som en av mänsklighetens
kulturskatter.
Vi inleder dagen med att besöka citadellet med sitt Flaggtorn och palatset.
Under Têtoffensiven i januari-februari
1968 förstördes större delen av Hué. De
tjocka murarna i citadellet bär fortfarande spår av detta.
Efter lunch åker vi båt på parfymfloden
till pagoden Thien Mu. Under 1960-talet
var denna ett centrum för religiösa och
politiska protester mot president Ngo
Dinh Diems styre i Sydvietnam, vilket så

Krigskyrkogården i Dien Bien Phu

småningom ledde till en statskupp i november 1963. Vi fortsätter till en höjd intill
floden på vilken det finns franska bunkrar
som byggdes som skydd mot gerillan.
Slutligen besöker vi kung Tu Ducs storslagna mausoleum innan vi åker tillbaka
till Hué.
DAG 8, DMZ – VIHN MOC – KHE SANH
Vi åker buss till den demilitariserade zonen (DMZ) som åren 1954 till 1975 utgjorde gränsen mellan Nord- och Sydvietnam.
Vi besöker gränsmuseet och fortsätter till
tunnlarna vid Vinh Moc som grävdes ända
ner till 30 meters djup för att skydda befolkningen mot amerikanska bomber.
På eftermiddagen kör vi mot den
laotiska gränsen och den berömda amerikanska basen Khe Sanh. Den utsattes
först för en belägring våren 1968 och

Citadellet i Hué

återbesattes sedan av amerikanerna 1971
inför en större sydvietnamesisk offensiv.
Vi besöker basen och ett museum innan vi
åker tillbaka till Hué.
DAG 9, BAN DONG – HOI AN
Vi lämnar Hué och åker söderut I buss via
bergspasset Hai Van med sin gamla franska gränsstation ner till stranden utanför
Danang. Här på “Red Beach” inleddes det
amerikanska Vietnamkriget när marinkårsförband landsteg i mars 1965.
Vi äter lunch i Da Nang, vars flygplats
under kriget var världens mest trafikerade, varefter vi fortsätter till staden Hoi
An. I denna förtjusande gamla oförstörda
stad njuter vi av folkvimlet på gågatorna
och den japanska bron som ursprungligen
byggdes 1593.
Vi hinner också besöka gamla handels-

Gatubild från Hoi An

Skymningsutsikt från Skybaren på Hotell Carravelle i Saigon

hus med prisvänlig shopping innan det
blir kväll och dags för middag.
Vi bor på Hoi An Historical Hotel.
DAG 10, SONG MY – SAIGON
Vi fortsätter med buss söderut till Song
My. Här begick amerikanerna sin värsta
krigsförbrytelse under kriget när en pluton i mars 1968, som hämnd på gerillan,
mördade nära 500 obeväpnade bybor
varav hälften var kvinnor och barn och
brände ner byn. Vi besöker de återuppbyggda husen och tittar på en film i vilken
en amerikansk förövare I modern tid
besökt Song My och konfronteras med en
överlevande vietnames.
Efter lunch åker vi till ett närliggande
flygfält Chu Lai. Under kriget var det en
amerikansk flygbas och det var härifrån
attacken mot Song My utgick. Vi flyger till
Saigon där vi bor på Oscar Hotel.

Kvinnlig lokal guide vid tunnlarna i Cho Chi

DAG 11, SAIGON
Från vårt hotell som ligger perfekt I stadens mitt utgår vår rundvandring som
tar oss till sevärdheter som stadshuset,
operan, hotellen Rex, Caravell och Coninental (där Graham Green bodde då han
skrev “Den stillsamme amerikanen”),
(Sydvietnams) presidentpalatset, lunch
och den intressanta bildsamlingen på
krigsmuseet.
DAG 12, MEKONGDELTAT
Vi åker buss söderut till byn Ap Bac och
följer där striderna från januari 1963
vilka fick stor betydelse för Vietnamkriget. Sedan fortsätter vi till hamnen i My
Tho varifrån vi åker båt på den väldiga
Mekongfloden och äter lunch på en exotisk ö innan det är dags att återvända till
Saigon.
Gemensam middag.

Krigsmuseum i Saigon

DAG 13, SAIGON – HEMRESA
På förmiddagen åker vi till tunnlarna i
Cho Chi. Under kriget användes detta
område av gerillan som bas inför anfall
mot Saigon. Runt 20 mil tunnlar sträckte
sig under i stort sett varje by i distriktet.
Området kallades för “järntriangeln”
och blev efterhand det mest bombade,
beskjutna och kemiskt bekämpade området I Sydvietnam. I dag har en del av
tunnlarna byggts ut till ett intressant
museeområde.
Efter lunch återvänder vi till Saigon
innan det är dags att åka till flygplatsen
och börja hemflygningen via Bangkok.
DAG 14, SVERIGE
Hemkomst.

Mekongflodens vackra delta

