Vietnam
Resedagbok 8 - 20 oktober 2018

Regngrå morgon vid Thu Boh River (deltalandskapet), Hoi An.

Sammanfattning
Knappt två veckors rundresa med Albatros Travel. Från
Hanoi i norra Vietnam, till de mellersta delarna med Hoi An
och den gamla kejsarstaden Hue, därefter vidare ner till Ho
Chi Minh City (Saigon) i söder.
En intensiv och lärorik resa. Mycket bra reseledare och ett
trevligt ressällskap. Bra boende och god mat.
Rekommenderar den med glädje.
Vietnam - Snabbfakta
Styrelseskick Kommunistiskt enpartistat
Invånare

Religion

Landet
Hanoi (Huvudstad)
Ho Chi Minh City

Över 95 miljoner
6,5 miljoner
12 miljoner

Buddhism (65 - 70%)
Katolicism (8%)

Ekonomi

Snabbt växande, likaså turism

Forex

Semesterindex =30 (Sverige =100)

I Hanois gränder

Måndag 8 oktober, +7º
Avresa kl 17.40 från Stockholm, Arlanda mot Hanoi med Qatar Airways. Mellanlandning och byte av plan
i Doha (Qatars huvudstad) mitt i natten. Hiskeligt stor och modern flygplats. Jämt skägg att hinna och
hitta till rätt gate.
Tisdag 9 oktober
Mellanlandar därefter i Bangkok. Får stanna kvar i planet. Vi börjar identifiera resenärer på samma resa
som vi. Blir nog bra. En svärm av städpersonal kommer ombord, försvinner och nya passagerare stiger
på. Tar väldigt lång tid. Tror att vi stod på marken i närmare tre timmar. Någon sa senare att det tydligen
varit någon incident på en av landningsbanorna, så det var färre banor som kunde användas.
I luften igen. Anländer på kvällen, lokal tid till Hanoi. Ganska rejält försenade. Gruppen på totalt 17
resenärer samlas vid vår reseledare och lokal guide. Tycker mig känna igen honom. Praktiska saker. Ta ut
lokal valuta eller växla till, för dem som behöver. Kolsvart utomhus och mycket varmt. Det börjar regna
varmt.
Embarkera buss och färd mot centrum. Praktisk information. Tydligt med ordning och reda. Bra! Checkar
in på hotellet. Inte så stort men med rejält stora rum. Promenad till näraliggande restaurang på en
bakgata. Att kolla in trafiken, alla motorbikes, folklivet som lever, lagar mat och äter på trottoarerna
fängslar uppmärksamheten. Restaurangen, en trappa upp, fix meny. Jag tror det var 11 rätter. Fantasifullt
skurna grönsaker som dekoration. Oj så gott.
Tillbaka till hotellet. Hela tiden funderande på var har jag träﬀat reseledare Jan Jonsson tidigare i mitt liv.
Precis när jag släckt ljuset kommer jag på det!
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Ho Chi Minh mausolet i Hanoi.

Onsdag 10 oktober, +25º
Vid frukost frågar jag Jan om det stämmer att han tidigare
har varit chef på ett bankkontor i Strängnäs samtidigt som
jag arbetade på samma bank i Västerås. Stämmer. Det var
inte så många gånger våra vägar korsades under de åren
men minnet fanns kvar.
Börjar med att besöka Ho Chi Minhs mausoleum.
Fotoförbud. Lämnar min stora kamera i bussen.
Tar med mig den lilla kameran i en ficka. Fastnar i
säkerhetsspärren. Får lämna den för avhämtning vid
utgången. Ho Chi Minh, var nordvietnamesen som efter
det långa hemska kriget ”vann” och återförenade Nordoch Sydvietnam till ett enat land. Idag ett av fem
renodlade kommunistiska länder i världen. Högtidligt fick
vi i en oändlig kö stillsamt vandra runt den öppna kistan.
Vid utgången återfår jag kameran. Utanför, på den breda
paradgatan upptäcker jag ett äldre par som poserar
framför ”parlamentsbyggnaden”. Fotograferar och blir
inbjuden av dottern att posera tillsammans med dem.
Undrar varför? Kanske det uppfattas hedrande på något
sätt.
Uncle Ho, som han också kallas, verkar vara genuint
omtyckt av alla. När han pensionerade sig, nekade han
att bo i det stora gula guvenörspalatset. Istället lät han
uppföra ett traditionellt byggt hus, där han framlevde sina
sista dagar.
Vi fortsätter via ett pagodområde och vykortsinhandlande
genom gränder, där livet levs direkt på gatan, fram till en
liten ”sjö” där resterna av ett USA bombplan, som
störtade under vietnamkriget, ligger. Guiderna beskriver
bombningen av Hanoi. Det störtade flygplanet länsades
på mycket och entrepenörer gjorde stålkammar av
metallen.
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Fortsätter mot Litteraturens tempel. Ett område byggt ca
1070 för att hedra den kinesiske filosofen Konfucius.
Snart blev det Vietnams första universitet. Det blir mycket
fakta om Konfucius! Fast rätt intressant att få en inblick i
filosofiska läror. Måste tillstå att guiden Jan kan mycket.
Och är duktig att berätta och berätta och …
Lunch på en näraliggande restaurang, övervåning och fix
meny med många rätter. Restaurangen är även en
restaurangskola för ungdomar som hamnat snett här i
livet. Bra mat igen.
Fortsätter till sjön Hoan Kiem Lake, norra änden. Dags för
cykeltaxi, men det är någon form av bestraﬀning som
drabbat en oärlig förare så de är alla avstängda. Istället
blir det små elbilar som kör oss runt i gamla staden.
Snirkligt runt bland kommersen där gatorna har sina olika
skrån. Det går lite för fort med elbilarna för att hinna med
att se, uppleva och fotografera. Men kul och en inblick i
en intressant och annorlunda värld.
Åter vid sjön. Går över den röda träbron över till en
pagodbyggnad där en stor mumifierad sköldpadda finns.
Det finns en legend kring sköldpaddan och att kejsare Le
Loi gav tillbaka svärdet till den gyllene sköldpaddan.
Svärdet som hjälpte det Vietnamesiska folket att vinna
över kineserna under Ming dynastin. Populärt besöksmål.
Water Puppet show. Dockteater i vatten med levande
musik. Märkligt och obegripligt att förstå hur de gör det.
Middag, 8 rätter.
Otroligt vad vi hunnit med på en dag. Och alla
motorbikes! Huvudet pallar inte för mer!
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Morgongymnastik i parken

Torsdag 11 oktober, +27º
Vaknar tidigt. Det har blåst och regnat under natten. När det har
tystnat kikar jag ut. I parken tvärs över gatan ser jag grupper av
människor utöva Thai Chi. När jag kommit ut i parken har de
flesta slutat, men en bit bort finns en grupp som gör övningar.
Verkar mest vara någon form av mattgymnastik.
Buss mot Halong Bay för ett dygn på en vietnamesisk djonk.
Rastar efter vägen vid en liten landsortsby. Lokalguiden känner
en familj och vi gästar dem. Blir bjudna på lite frukt samt
hembränt risbrännvin. Förvånansvärt gott. Grisarna deras blir
Happy Pigs av resterna. Vandrar runt i byn, stannar till vid lokala
marknaden.
Lokalguiden berättar i bussen om sitt liv. Att spara pengar för att
få råd att köpa en markplätt för risodling, göra om den till
fruktodling och flera år senare sälja av en del av marken för att
finansiera sitt blivande hus. Historien handlar om hur staten äger
all mark, hur mark/hus kan överlämnas till annan familj som
bättre behöver den. Om mutor är av godo eller ondo.
Märkligaste var hur det buddistiska synsättet påverkar
begravningsritualerna. När en person/man har avlidit begravs
denne oftast ute på en åker i något som påminner oss om en
normal jordgrav/litet mausoleum. Där ligger kroppen i tre år. Då
tas kroppen upp igen av sonen/manliga släktingar och görs helt
ren. När alla skelettdelar är rengjorda skall de återplaceras helt
korrekt för att färden till nästa liv kan ske. Guiden berättade att
första gången han deltog i detta, var han 14 år gammal.
Paus i ett hantverkscentrum där flera personer med olika
funktionshinder arbetar. Syr/broderar alldeles fantastiska bilder,
lackarbeten, skulpturarbeten. Dessutom ett utbud av olika textila
saker samt kaﬀe. Vietnam är världens tredje största kaﬀeproducent. Höga priser på kaﬀet.
Framme vid Halong Bay, hamnen. Överlämnade resväskor till
båtpersonalen och fick åka en mindre transportbåt ut till vår
djonk. Inte jättestor och inte liten. Vår grupp är de enda
passagerarna. Känns skönt.
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Utsikt från grottöppningen

Superbra hytt med toalett och dusch. Under tiden som båten
stävar ut serveras en härlig lunch med mycket skaldjur. Snart börjar
de karakteristiska kalkstensbergen dyka upp alltmer. Gott om andra
djonker och turistbåtar. Ankrar upp och vi får gå ombord på den lilla
transportbåten för att gå iland på en ö. Grottbesök. Brant trappa
uppför bergssidan. Ulla och Carin avstår och väntar på stranden/
entrén. Ulla har bekymmer med både ett knä och en höft. Ont.
Lasse knatar på.
Visst har jag varit i flera grottsystem tidigare, men det som
utmärker den här grottan är att den stora grottsalen är jättestor.
Gott om turister och ännu inte högsäsong! Inne i grottan är det
mycket välorganiserat och ganska lätt promenerat. Utgången ligger
mycket nära ingången. En lika brant trappa ned. Återfärd till vår
båt.
Konstaterar att Ullas resväska har två intryckta hörn. Rejält trasig.
Tror att det skadades under transporten från land och ut till båten.
Någon hantverkare på båten får försöka fixa den.
Vi gläds åt att vi har en sån tur med vädret. Nästan sol och lugnt.
Vilar en stund på däck. Senare iväg med lilla båten igen till en
annan ö. Frivilligt att knata upp till bergets topp till en utsiktspunkt.
Ingen orkade. Ho Chi Minh lär ha haft den här ön som en
rekreationsplats. På ön finns en stor staty av en rysk rymdforskare/
kosmonaut. Ingen verkar förstå varför statyn finns här.
Lasse badade. Varmt och rätt strömt. Tidvattnet? Kollade in
solnedgången innan vi återvände till båten.
Lite förfest på fördäck innan middagen. Trevligt. God middag.
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Fredag 12 oktober, +27º
Thai Chi övningar före frukost på akterdäck. Vår tyste instruktör har svårt att hålla sig för skratt när vi
västerländska ”elefanter” skall följa hans mjuka eleganta rörelser. Inser lite smått varför alla vietnameser
rör sig så mjukt och elegant. Inte minst hur de sätter sig på huk för att vila och samtala med varandra.
Efter liten frukost far vi med lilla båten en bit bort. Återigen en ö att besöka. Byter till en roddbåt där
roddaren står likt en gondoljär längst bak och med två åror ror han båten framåt. Genom en låg
tunnelöppning och in i en lagun eller är det en krater? På ön finns det en grupp apor som, om jag förstod
rätt, fördes hit för ett zoologiskt experiment/studie och har sedan dess levt kvar. Ett klart turistmål. Jag
har alltid svårt för djur i fångenskap, även om dessa är fria men fast på ön. Och alla turister som kastar
bananer och annan frukt till dem. Kratern var fin, trist med aporna.
Åter till vår båt. Seglen lyser eﬀektfullt i förmiddagssolen. Nu stävar
vi tillbaka. Ullas resväska är ihop limmad men mår inte bra.
Reseledare Jan har i sin resväska en rulle paketeringstejp. Väskan
får ett skyddande/förstärkande lager för att överleva flygresan i
eftermiddag till Da Nang.
En annan och mycket större djonk tuschar till vår båts för och båten
får små skavanker. På drakhuvudet i fören plus ett ankare som låg
surrat där. Ingen fara på färde, men jag misstänker att en hel del
åsikter kommer att framföras. Båtarna kommer båda från samma
rederi.
Brunch på båten. Därefter in i bussen och åter mot Hanoi. Stannar
först på en fabrik där de tillverkar äkta konstgjorda pärlor. De odlar
fram musslor, planterar in en pytteliten bit av pärlemor och sedan
får musslan fortsätta sitt liv i framodling av pärlan. Därefter
tillverkning av vackra smycken.
Paus på samma hantverkscentrum som tidigare. Reseledare Jan
har utomhuslektion om Vietnam och dess grannar. Det gamla
Indokina och framåt.
Kommer till Hanois flygplats. Efter incheckning har vi tid för sen
lunch. En massa olika vietnamesiska restauranger. Men det verkade
som om alla i ressällskapet upptäckte Burger Corner!
Landar (inrikesflyg) i Da Nang i ösregn. Buss söderut till Hoi An. Ett
mindre, men väldigt trevligt hotell. Framme ca 21.00. En öl i baren
innan sängdags.
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Lördag 13 oktober, + 29º
I småregn provar vi ut vår cyklar. Ulla och ytterligare en kvinna i
ressällskapet får vara spättor på varsin liten motorcykel. Dåliga knän.
Från hotellet och över några broar till ön Kim Bong. Paus efter flodstranden. Smala fiskebåtar. Det regnar mer nu. Stannar vid ett hus där
risnudlar tillverkas. Får se tillverkningen i huset. Minst sagt primitivt
med våra ögon. Fortsätter genom bysamhällen, över åkrar, risfält, ser
någon vattenbuﬀel och över en mer primitiv bro. Besök vid en
kyrkogård där en del soldater från kriget ligger begravda. Reseledare
Jan levererar krigshistoria och hur sökandet efter kvarlevor sker
gemensamt med Vietnam och USA.
Åter mot flodstranden, stopp vid ett hus där flätning av runda små
båtar sker. Vilket hantverk. Sista stoppet är vid en träverkstad. Möbler
och olika dekorativa träsaker tillverkas i princip helt för hand.
Imponerade skicklighet med bara handen och foten. Liten lokal
marknad. Lämnar cyklarna för en båtfärd.
Lunchdags. Regnet har slutat. Båten lägger till vid en oansenlig brygga
i tät grönska efter flodbädden. I en liten trädgårdspaviljong serveras
lunchen. Läckert ställe med himla god mat. Skall visa sig att detta är
nog resans bästa mat. Dessutom en upplevelse för alla sinnen. Hill
Station River Cottage är namnet. Bakom det större huset visar sig
finnas en väg, så helt bort i tok är vi inte.
Fortsätter med båten in till Hoi Ans gamla stadsdel. Var på 1700-talet
en stor handelsplats. Fartyg från Europa kom och handlade. Men när
fartygen blev större och vattennivån sjönk flyttades handelsplatsen
norrut till nuvarande Da Nang. Kvar finns en liten idyllisk stad som
överlevde krigets sönderbombningar och är idag en populär turiststad.
Gruppen promenerar tillsammans, besöker ett gammalt kinesiskt
handelshus, kollar silkesmaskar hos ett skrädderi (det finns många), vi
tittar efter en aﬀär med resväskor - Ulla behöver köpa en ny. Stannar
till vid den Japanska bron innan vi går hemåt mot hotellet. Ca 10 min
promenad.
Gemensam kvällspromenad ner till centrum. Det pågår någon form av
ungdomsfestival/kulturutbyte med Sydkorea tror jag. En massa bussar
är parkerade på gatorna in mot centrum, stora scener är uppbyggda
och massor av lyktor lyser i den ljumma kvällen. På floden rör sig
upplysta båtar och små lotusblommor i papper med levande ljus köps
och sjösätts. Ljusen förs bort med den svaga strömmen. Overkligt och
vackert.
Middag på Café Tam Tam. Ulla och jag äter Hot Pot med fisk. Premiär
för denna asiatiska klassiker. Inte riktigt vår grej tror jag. Men det finns
mängder av olika varianter och råvaror förstår vi. Avslutar med en
kvällsöl på hotellets bar. En riktigt häftig dag med massor av intryck.
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Söndag 14 oktober, sol + 34º
Sovmorgon och ”ledig dag”. Strosar sakta in till gamla staden. Med sikte efter en ny resväska
promenerar vi kors och tvärs. Kikar in i gallerier, butiker, pagoder, Japanska bron. Fotograferar, slår oss i
samspråk med folk, Ulla får ansiktsmanikyr och köper en resväska. Äter lunch på Tam Tam. Goda
vårrullar. Lars färska, Ulla friterade. Börjar älska dessa. Går sakta hemåt med resväskan på sen
eftermiddag. Kollar hur busschauﬀörerna nyttjar de tomma bagageutrymmena för att undvika solen. Vilar
en stund på rummet. Skönt med luftkonditionering. Äter middag på hotellet. Ullas knä och höft smärtar.
Flera i ressällskapet har gjort samma val. En riktigt skön och avslappnande dag.
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Måndag 15 oktober, sol + 34º
Buss mot kejsarstaden Hue. Kejsarstad och också formellt Vietnams
huvudstad 1802 - 1945. Vi följer stranden i Da Nang. Stranden som
USAs markstyrkor landsattes på under Vietnamkriget. Da Nang var
också något av USA truppernas rekreationsort och det var härifrån
radioprogrammet ”Good Morning Vietnam” sändes (och filmen med
samma namn). Idag är staden/stranden i stor utsträckning kantad av
enorma hotellkomplex. Många finansierade med kinesiskt kapital.
Upp i bergen, är växtligheten intensivt grön och täckt av gröna
slingerväxter, typ vindor. Får mig att associera till fotografen Helene
Schmitzs studier i hur naturen återtar/erövrar. Inte minst i hennes verk
Kudzu Project. Vilket skildrar en växtart i södra USA (härstammar från
Japan) som växer upp till 30 cm/dygn. Växten bokstavligen krossar allt i
sin väg.
Längst uppe i Hai Van passet stannar vi för paus och beundra den
vackra utsikten. Vi kommer mitt i en spektakulär bröllopsfotografering. I
Vietnam bestäms den lämpligaste dagen av en ”Fortune Teller” (en
person som förutspår framtiden utifrån horoskopliknande kunskaper).
Det innebär att bröllop och mycket annat viktigt kan äga rum lite
närsomhelst. Högt upp på en betongplattform står bröllopsparet,
stylisten gömmer sig bakom klänningen och fotografen ligger på ett
hustak ca 15 meter bort. Bakom paret syns säkert den gröna dalen och
den vita havsstranden nedanför. Häftigt! Måtte de bli lyckliga. Vi är
många som har en bild av dem.
Stannar för lunch vid ett nunnekloster och tillika ett barnhem för ca 150
barn i åldrarna baby upp i tonåren. Ett starkt berörande besök. God
vegetarisk lunch i skolmatsalen. Under tiden som barnen hade siesta.
En äldre amerikan guidade oss runt. Han hade tagit som livsuppgift att
stödja det här hemmet och mängder av barn klängde på honom, Papa,
papa hördes.
Anlände Hue och första stopp var Tu Ducs mausoleum. En gigantisk
gravsten, statyer som vakter, allt i en vacker park. Varmt! Reseledare
Jan hade en lång genomgång nere vid en liten sjö där vi satt i en
paviljong.
Fortsatte till Thieu Tri Pagoden, promenerade runt. Ulla blev intervjuad
av några universitetsungdomar som läste ”turistlinjen”. Fortsatte med
båt på Parfymfloden in mot centrum. På båten köpte många kläder inkl.
Ulla. Buss vidare till Moonlight Hotel. Centralt läge, fint rum. Middag ute
på kvällen. Ett trevligt ställe utomhus i en liten trädgård. Ulla blir
illamående. Vi tar oss tillbaka till hotellet och knaprar medicin för att få
stopp. Tidig kväll - tidig väckning i morgon.
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Tisdag16 oktober, sol +35º
Kejsarstaden i Hue. En mindre variant av Förbjudna staden i Beijing. Vi passade på att ta en gruppbild.
Rundvandring i området som är omgivet av en 10 km lång
och hög mur. Och vattengrav. Mycket är förstört sedan kriget
(Tetoﬀensiven, en av Vietnamkrigets blodigaste uppgörelser)
och mycket återstår att restaurera.
Fortsätter med cykeltaxi, runt i gamla staden, så småningom
över Parfymfloden och fram till en restaurang. Lika
fascinerande, som tidigare, att komma vardagslivet så nära
som man gör via en ”cyclo”, som de ofta kallas.
Buss ut till flygplatsen. Hejdå till den trevlige lokala guiden.
Inrikesflyg till Ho Chi Minh City. Försenat knappt en timme.
Anländer vid 18-tiden. Buss direkt till en restaurant. Inte lika
bra som alla de andra. Var tydligen test som inte föll så väl
ut. Vilken trafik! Bilar och motorbikes. Det var mycket i
Hanoi, men här!
Till Hotel Adora. Litet och ett pyttelitet rum. Men med ett
riktigt centralt läge.
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Båttrafik på en av Mekongflodens flodarmar

Onsdag 17 oktober, sol +34º
Tidig väckning igen. Lång bussresa mot Mekongflodens
deltalandskap. Under bussresan, från Ho Chi Minh City, fängslas vi
av den otroligt strida strömmen av tvåhjulingar. De väller fram som en
yster vårbäck. I egna filer. Och vi såg egentligen inte en enda
trafikolycka under vår vistelse.
På många ställen efter vägen finns rastplatser som är utrustade med
hängmattor. Tror att det är framförallt förare av tvåhjulingar som
stannar och tar sig en vilopaus och sover. Flera rastplatser verkade
även ha en enklare matservering.
Stannade till vid en färgglad ”pagod” tillhörande någon form av
religiös rörelse. Ulla kunde fotografera lotusblommor lite närmare. Vi
har inte sett så många i blom. Verkar som om blomningsperioden är
över.
Dags att äntra en flodbåt på Mekongfloden. Åker och tittar på den
flytande marknaden. Blir lite besviken. Trodde det skulle vara mycket
mer. Ett begränsat antal båtar som ligger förtöjda. I masten har de
ofta uppsatt vilka varor som fanns till salu. Mest grönsaker, men även
flaskvatten såg vi.
Stannade och besökte någon form av sång/teaterskådespel.
Fruktstund. Trevligt men väl turistiskt. Fortsätter mot omlastning till
mindre ”long tail” båtar för vidare färd. 4 personer i varje. In i ett
smalt vattendrag/kanal. Intressant att se livet bredvid vattnet. Hus,
bryggor, mötande båtar. Och hur det finns fångstfällor för fisk. När
tidvattnet är högt kommer fisken in och blir kvar vid lågvatten.
Lunchdags på en ö. Liten kanal in, oansenlig brygga och bakom
flodbanken ett fint gästhus, paviljong/pergola med matservering.
Helgrillad fisk (och en massa andra rätter som vanligt). God fisk, även
om inte alla gillade synen.
Vidare till ett ställe där de manuellt tillverkar rispopcorn, rispapper i
olika varianter, riskakor smaksatta på olika sätt. Kanderade saker.
Mycket var gott. Köpte med en del hem. Alternativt julgodis! Vi
hoppade den hembrända spriten med ormar i.
På kvällen ledsagade reseledare Jan oss till ett par alternativa
matställen nära vårt hotell. Vi valde, typ en streetfood market nära
den stora nattmarknaden. God mat igen. Vi åt Thai Pad. Därefter en
sväng runt nattmarknaden som är utanför den ordinarie
marknadsbyggnaden. Den är stängd kvälls/nattetid. En fullmatad
dag. Känns.
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Torsdag 18 oktober, sol + 33º
Tidig väckning igen. 06.00 och avfärd 07.30. Och vi som är så
morgontrötta! Sista morgonen med dessa tider. MEN, vi hinner med
otroligt mycket varje dag!
Denna dag börjar med bussresa till Cu Chi-tunnlarna. Viet Kongsoldaternas ”kurragömmalek” med motståndarna/USA. Förstår än bättre
efter besöket hur omöjligt det egentligen var att besegra Vietnam. Än mer
idiotiskt med hänsyn till historien där alla inkräktare, förr eller senare, har
fått ge upp. Otroligt system med extremt trånga tunnlar, ofta i tre våningar
samt med dolda hemska fällor. Nästan helt osynliga i ”djungeln”. Inser
när jag ser en tunnelöppning att jag aldrig kommer ner där. Tursamt finns
en ”turisttunnel” för lite rundare personer. Jag går, kryper 30 meter.
Respekten för Viet Kong soldaterna ökar än mer.
Efter ett mycket intressant och lärorikt besök fortsätter vi till en lunchrestaurang. Även här ett trevligt ställe på en liten ö med mindre
paviljonger där vi äter. Många handlar T-shirt och skjortor hos försäljarna
vid bussen. Bra priser.
Tillbaka till Saigon, som Ho Chi Minh City oftast benämns i folkmun.
Lokalguiden berättar om sitt liv i bussen, precis som de två tidigare har
gjort. Ett himla bra sätt för oss att få ytterligare en inblick i
vietnamesernas liv. Glädje och sorg, problem och lycka. Vi får av ”Fortune
Teller” Jan vårt horoskop, utifrån den vietnamesiska djurkalendern. Ulla är
apa och Lasse råtta. Fördelen med dessa djurtecken är att de trivs ihop
och kan med fördel gifta sig med varandra. Efter drygt 40 år som lyckligt
gifta ökar vår tilltro till betydelsen av ”Fortune Tellers”.
Presidentpalatset. Vandrar runt. Allt verkar intakt sedan 30 april 1975 då
den sydvietnamesiske presidenten fick ge upp och freden blev ett faktum.
Lite märkligt att gå runt i den forna lyxen och bunkeranläggningen i
källaren.
Fortsatte till krigsmuseet. Ett starkt berörande besök. När jag var i de övre
tonåren och åren därefter läste jag regelbundet de stora bildtidningarna
Times och Stern. I Sverige hade vi Tidningen Se och Bildjournalen (som
egentligen bara handlade om musik/ungdomskultur). Framförallt i Times,
fanns i nästan varje nummer bildreportage från kriget. På museets två
översta våningar finns, dels reportage från krigskorrespondenterna inkl.
fotografernas bilder. Känner igen bildstilen från förr. Flera av de
”berömda” bilderna finns där. Dels finns ett minnesrum över de
fotografer/korrespondenter som aldrig kom hem.
Bredvid finns en avdelning över Agent Orange. Det växtgift som USA
använde för att kemiskt avlöva djungeln för att kunna se motståndarna.
Eﬀekterna blev långvariga fruktansvärda genetiska födelseskador.
Bilderna är hemska. Skäms att göra så mot mänskligheten!
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Nästa stopp. Huvudpostkontoret, bredvid Notre Dame katedralen
(just nu täckt av byggnadsställningar - restaurationsarbete). I
småregn springer vi in. En liten aha-upplevelse. Postar vykort,
beundrar huset. Köper en liten Lady Buddha figur (innan resan
visste jag inte att det fanns flera Buddha). Jag är nog mest lik
”Happy Buddha”. Rund och glad. Bekymret är att det
symboliserar att jag har råd att äta och därmed bra ekonomi. Alla
prutnings försök misslyckas.
Eftermiddagen avslutas på Hotel Rex bar. Stället där
krigskorrespondenterna höll till och bytte information. Vi beställer
varsin drink. Vinden krusar ytan på glasen. Några lördagar senare
kan vi småleende läsa DN-krönikören ”Stålis” krönika från Saigon
där martiniglasets yta krusades av vinden. Här är bildbeviset.
Kvällen avslutas med gemensam middag igen. Resenären Olle
håller ett berömmande och välformulerat tal till reseledare Jan.
Ja, han har varit riktigt riktigt bra! I morgon är sista dagen.
Fredag 19 oktober, gråväder + 34º
Sovmorgon. Gick ner till marknaden. Hittade äntligen vita
keramikskedar. Köpte 12 st för 8 US dollar. Kryssade runt på
marknaden. Trångt är bara förnamnet. Rundade några kvarter.
Hamnade mitt i en ”mässa” i en pagod. Knökfullt med människor.
Inte en aning om vad det handlade om. Men många såg berörda ut.
Satt länge på food market och studerade gatulivet. Drack gott öl.
Lasse åt vårrullar igen, Ulla vietnamesisk pizza. Annorlunda, men
gott. Hemfärd. Incheckning på flygplatsen. Vi är ungefär halva
ressällskapet som reser hem. Resterande har lagt till några
baddagar. Lång flygning. Först till Doha i Qatar, tre timmars väntan
mitt i natten. Därefter hemåt.
Lördag 20 oktober
Landar vid 07.00-tiden på Arlanda efter en oproblematisk flygning.
Men lång. Hemma vid 11-tiden efter att ha handlat mat på
hemvägen.
En väldigt bra resa! Bra reseledare, bra upplägg, bra hotell, bra mat,
trevliga medresenärer och mycket lärorikt.
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