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Forord

Beretningen i denne bog begynder en dag i marts for 52 år siden, da 
jeg første gang gik om bord på et SAS-fly med kurs mod Saigon i 
Sydvietnam. Den sender tråde længere tilbage i mit liv for at give 
læseren en fornemmelse af forfatterens baggrund for at tage af sted 
for – som eneste danske journalist – at være fast akkrediteret reporter 
hos den amerikanske militære overkommando, Military Assistance 
Command Vietnam (MACV) i sammenlagt godt to år (fra marts 1967 
til august 1968 og igen fra september 1970 til marts 1971). Hvorfor så 
pludselig skrive en hel bog så lang tid efter? Den korte forklaring er, 
at mine nærmeste, ikke mindst mine børn, i de senere år har opfordret 
mig til at tage fat på opgaven. Og efterhånden som jeg har set mine 
fem børnebørn vokse sig store, har jeg indset, at jeg på en måde skyl-
der dem og deres forældre en viden om, hvad deres far og bedstefar 
har foretaget sig i sine unge dage, og hvorfor jeg tog den beslutning at 
ville fortælle danske læsere, hvordan krigen så ud med danske øjne. 
Jeg havde forud for min rejse til Sydvietnam beregnet, at tre måneder 
ville være tilstrækkeligt til at få klarlagt alle aspekter af konflikten, så 
jeg hjemme ville kunne deltage i debatten om krigen med større vægt. 
Med min baggrund som reserveofficer i hæren hældede jeg til den 
officielle amerikanske og dermed også danske grundholdning om, at 
USA var i Vietnam for at hjælpe et lille land med at forsvare sig mod 
et aggressivt Nordvietnam. USA var jo vores nærmeste allierede og 
garant for Danmarks sikkerhed og var dermed fuldt ud troværdig 
i mine øjne. Følgelig delte jeg ikke de venstreorienterede aktivisters 
krav om, at USA skulle ud af Vietnam, og at Danmark skulle ud af 
NATO. Så udstyret med et ”To whom it may concern”-brev fra Jyl-
lands-Posten, 400 dollars i kontanter og en enkeltbillet, drog jeg af 
sted. Hvordan mine forudfattede holdninger klarede sig efter kon-
frontationen med virkeligheden i Vietnam, vil forhåbentlig fremgå 
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gennem bogens beskrivelser af mine personlige oplevelser som en af 
de omkring 500 internationale reportere (heraf cirka halvdelen ameri-
kanske), der løbende dækkede krigen. De tre måneder, jeg havde be-
regnet til at være tilstrækkeligt til at finde ind til kernen af konflikten, 
viste sig ikke at slå til. Tvivlen om hele krigens rationale voksede, efter 
jeg havde rejst rundt i Sydvietnam og været tæt på begivenhederne, 
og det gjorde, at jeg som eneste danske reporter følte en forpligtelse 
til at fortsætte. Dermed fik jeg uden at vide det lagt grunden til min 
senere karriere i journalistik, idet jeg foruden at være bidragyder til 
Jyllands-Posten, også blev freelancemedarbejder for Danmarks Radio 
i form af båndede reportager, den anerkendte britiske avis Financial 
Times og en svensk avis, Kvällsposten i Malmö. I et efterskrift til bo-
gen beskriver jeg hovedtrækkene i det arbejdsliv i DR, der kom til at 
vare i 37 år som en direkte og uforudset følge af min beslutning om 
at tage ud for at se nærmere på krigen. Sidst i bogen har jeg tilføjet en 
afskrift af et foredrag, jeg holdt på Aarhus Universitet (FN-gruppen) 
den 26. november 1968, efter mit første ophold i Vietnam i 1967-68. 
Af det fremgår, hvordan konfrontationen med virkeligheden efter-
hånden satte sit præg på min samlede holdning til krigen. Bogen er 
ikke en historisk fremstilling af krigen. Den vil læseren delvist kunne 
finde i en lille letlæst bog af denne forfatter om Vietnam og fransk-
mændenes krig frem til Genevekonferencen i 1954, udgivet i 1979 af 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, som led i skoleserien 
Spørg historien. Søger man en komplet historisk redegørelse for hele 
krigen, udkom i 2015 det fremragende værk på 580 sider, skrevet af 
historiker Niels Bjerre-Poulsen: Vietnamkrigen – en international historie 
1945-1975 (Gyldendal).

Jørgen Skakke
Oktober 2019
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Af sted

Den 4. marts 1967. Thai International flight TG 200 krydsede på sin 
rute fra Bangkok til Saigon i stor højde over det mægtige Mekong-del-
tas utallige små afgrænsede rismarker. Nogle lå under vand, og so-
lens stråler blev reflekteret og ramte øjet som små skarpe lysglimt. 
Det var behageligt at sidde i den næsten lydløse kabine i Caravellen, 
men samtidig mærkede jeg spændingen vokse, jo nærmere maski-
nen kom sit mål. Hvad ventede der forude i det grønne land, der var 
scenen for den værste krig siden 2. Verdenskrig? Mine tanker gik til 
mine medpassagerer på SAS DC-8-maskinen “Blue Viking”, som for-
inden havde bragt os den lange vej fra København til Bangkok via 
mellemlandinger i Frankfurt, Zürich, Rom, Ankara, Teheran, Karachi 
og Calcutta. Min sidemand hed John Lausen. Han var indkøber for 
Magasin du Nord og var på vej til Hong Kong for at indkøbe legetøj 
til julesalget. 

Jeg tænkte endnu en gang på, hvad der egentlig fik mig til at tage 
af sted hjemme fra det trygge Danmark. Spørgsmålet havde været 
klart for mig allerede i Bangkok, dengang Østens perle med dens 
skønne eksotiske atmosfære. Jeg havde overnattet på et KFUM-her-
berg og nydt den tropiske storbys mange spændende turistattraktio-
ner, heriblandt de farverige, guldbeklædte pagoder og ØK’s flotte og 
historiske bygning nær floden, der løber gennem Bangkok, og allere-
de følt mig hjemme. Nu sad jeg her, der var ingen vej tilbage. Forude 
ventede det uvisse.

Bag mig lå de mange måneders forberedelser. Beslutningen om at 
tage af sted var truffet, mine ejendele, heriblandt et smukt sort kla-
ver, var blevet solgt for at skaffe penge til flybilletten. Der havde kun 
været råd til en enkeltbillet med SAS/Thai International. Min kon-
tante beholdning udgjorde 400 dollar, som jeg vidste, jeg skulle klare 
mig for, indtil jeg eventuelt kunne få sendt stof hjem til Jyllands-Po-
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sten, som var den eneste danske avis, der havde villet give mig et 
”To whom it may concern”-brev med som dokumentation for, at jeg 
arbejdede freelance for bladet. De øvrige store dagblade havde sagt 
nej til mit tilbud om at sende artikler hjem med den begrundelse, at 
de selv havde tilstrækkeligt med stof fra andre kilder. For eksempel 
fik jeg af Berlingske Tidende at vide, at bladet abonnerede på New 
York Times News Service, og at det blev anset for tilstrækkeligt.

Da jeg ikke havde nogen økonomisk støtte fra nogen, måtte jeg 
altså klare mig selv. Jeg havde garderet mig ved at anskaffe mig en 
søfartsbog. Den lå nu i min taske som en sidste udvej, hvis alt andet 
skulle slå fejl. Med den håbede jeg i så fald at kunne skaffe mig en 
hyre om bord på et af de ØK-skibe, der anløb Saigon.

Mens jeg fra maskinens vindue fulgte Mekong-flodens brede, vidt-
forgrenede forløb så langt øjet rakte, indså jeg, at nu skulle prøven stå. 
I maskinen læste jeg en avis, der fortalte om en journalist og forfatter, 
der var blevet dræbt i det nordlige Sydvietnam, nærmere betegnet i et 

Søfartsbogen, der var tænkt som returbillet, men som aldrig kom i brug
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område kaldet “Street without Joy”. Bernard B. Fall hed han, forfatter 
til en serie bøger om krigen i Vietnam, først om det vietnamesiske 
oprør mod franskmændene, og nu om krigen mod amerikanske sol-
dater og deres sydvietnamesiske partnere. Jeg skulle snart stifte nær-
mere bekendtskab med hans omfattende forfatterskab om Vietnams 
nyere historie under og efter franskmændene. Hans dybe kendskab 
til landet og dets befolkning og hans veldokumenterede beskrivelser 
af, hvordan krigen var fortsat, efter franskmændene havde forladt 
landet, var med til at forandre mit syn på situationen.

Jeg begyndte fra starten at føre dagbog over de begivenheder, jeg 
oplevede, og over nogle af de mennesker, jeg mødte på vejen. Her 
følger en afskrift af de første dages dagbogsnotater:

”Rejsen var begyndt torsdag den 2. marts, da jeg fløj fra København med 
SAS flight 985 DC-8 med kurs mod Bangkok, Thailands hovedstad. Jeg sag-
de farvel i lufthavnen til min yngre bror, Poul Erik og min gode ven, Søren 
Due. Efter vi var kommet vel om bord, kom så øjeblikket, hvor de fire kæmpe-
motorer langsomt førte flyet ud til enden af startbanen. Vi holdt stille et kort 
øjeblik, der føltes som en evighed, indtil piloten slap alle maskinens kræfter 
løs, og snart fik maskinen til at løfte sig fra jorden. Det var et stort øjeblik at 
kunne se ned på lufthavnsbygningerne, hvor jeg vidste, at Søren og min bror 
stod og så på, mens vi forsvandt i en bue bort fra Danmark. Jeg havde fortalt, 
at jeg blot ville være af sted i tre måneder, hvilket jeg havde anset for tilstræk-
keligt til at få det fulde overblik og den fulde sandhed om krigen. Jeg drømte 
ikke om, at der skulle gå halvandet år, før jeg atter satte foden på dansk jord.

Efter en times flyvning var vi i Frankfurt, hvor vi gjorde et kort ophold. 
Jeg sludrede med en svensk dame, der skulle helt til Japan. Hun spurgte 
om det ikke var farligt at tage til Vietnam, og det kunne jeg jo ikke så godt 
benægte. Næste stop var Zürich. Her fik jeg en rejsekammerat. Jeg havde 
netop undersøgt, hvilken udgang vi skulle benytte for at komme tilbage til 
maskinen. Jeg gik mod udgang 11 og satte mig i loungen ved siden af en 
herre, som jeg ikke havde bemærket før. Han tiltalte mig på dansk, og snart 
sludrede vi hyggeligt. Efter vores fly var blevet råbt op i højttaleren, gik vi 
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atter om bord og sagde hinanden på gensyn i Rom, der var næste stop. En 
time og 50 minutter senere kunne jeg fra min vinduesplads se ned på Italiens 
smukke landskab. Vi fløj i en bue ud over havet, hen over Tiberen, og landede 
på minuttet. Vi fordrev ventetiden med at sludre. Jeg fik også skrevet et par 
postkort, inden vi atter gik om bord. Denne gang fik jeg plads ved siden af 
min rejsefælle, og først da faldt det os ind at præsentere os for hinanden. Han 
viste sig at være John Lausen fra Magasin du Nord. Han var på vej til Hong 
Kong for at købe legetøj ind til julesalget. Jeg syntes, det var en morsom tan-
ke, at om få timer ville vi befinde os i to vidt forskellige verdener. Fire timer 
og 30 minutter senere steg vi ud i Teheran, dengang hovedstaden i Persien. 
Vi trængte til at strække benene og gik rundt og så på tilbud i transithallen, 
blandt andet dåser med ægte kaviar og ægte tæpper. Jeg nåede også at få 
skrevet et postkort til dem derhjemme inden vi gik om bord og fløj videre til 
Karachi i Pakistan. Da var klokken cirka 04.00 om morgenen, og der var 20 
grader varmt allerede. I lufthavnen var der en duty-free shop, hvor jeg købte 
et helt karton cigaretter for 2 dollars. 

Vi prøvede at få sovet på vej mod næste stop, Calcutta i Indien, men snart 
begyndte himlen at vise tegn på rødmen, der snart ændrede sig til et gløden-
de skær fra 33.000 fods højde, hvor vi befandt os. Klokken syv om morgenen 
landede vi og mærkede straks varmen. En flok indiske kvinder stod i udkan-
ten af området og ventede formodentlig på at få arbejde. Efter en halv times 
ophold startede vi på den sidste del af min rejse. Vi fik serveret morgenmad, 
og mens vi passerede hen over Rangoon i Burma, fornemmede jeg, at om kort 
tid ville denne eventyrflyvning være forbi, og jeg ville være alene tilbage i 
Bangkok uden at kende et eneste menneske. Jeg skød dog hjertet op i livet og 
trøstede mig med, at indtil nu var alt forløbet godt, og at miraklernes tid ikke 
var forbi.

Kort efter landingen måtte jeg tage afsked med de medrejsende, jeg havde 
truffet på den lange ”bumletogsflyvning” fra København til Bangkok. 

Det gjaldt også John Lausen, som havde været underholdende at kon-
versere med på turen. Han kunne fortælle mange historier om sine rejser til 
Kina. Jeg blev som afsked inviteret til at besøge ham i Magasin du Nord, når 
jeg engang kom hjem. Vores veje var skiltes, uden at jeg vist nok havde været 
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i stand til at give en for ham acceptabel forklaring på, hvad der fik mig til at 
tage til Saigon. 

Tolddeklareringen gik smertefrit, eftersom jeg intet havde at deklarere, 
men aldrig så snart vi var kommet igennem, før jeg blev omringet af taxi-
chauffører, der alle ville tilbyde mig deres service. Efter at have forhørt mig 
hos Thai Internationals kontor om den danske ambassades adresse, fik jeg 
slæbt min kuffert ud og anbragt i bagagerummet på en alderstegen taxa, 
som satte kurs ind mod Bangkok. Sceneriet var nyt og spændende for mine 
øjne. Vandbøfler lå og godtede sig i kanalerne langs vejen. Vi passerede små 
landsbyer, der var bygget op på pæle, mens ungerne legede og pjaskede i det 
grønlige vand. Langs hele vejen var vejsiden skamferet af store reklameskilte. 
Efterhånden som vi nærmede os centrum, tog trafikken til, og chaufføren 
måtte flittigt benytte sig af hornet, mens han pressede sin bil ind i hver en 
rundkørsel under betydelig risiko for at støde sammen med medtrafikanter. 
På vejen passerede vi to mindesmærker for 2. Verdenskrig.

Vi ankom til ambassaden, og jeg måtte betale chaufføren fem dollars for 
turen. Senere hørte jeg, at det snarere var tre for meget. Jeg kom til at tale 
med ambassadesekretæren, som lyttede til min beretning om mit forehavende 
og hjalp mig til at få bestilt et værelse på YMCA (KFUM), der lige kort tid 
forinden var blevet indviet af den thailandske dronning. Jeg fik et dejligt 
enkeltværelse for 110 baht, hvilket var meget billigt i forhold til hotelpriser. 
Da jeg var blevet installeret og fået et dejligt koldt bad, ringede jeg til Tage 
Wilander, der arbejdede på ØK’s kontor, og aftalte et møde klokken 15 på 
hans kontor. Et kvarters kørsel med taxa bragte mig til centrum af byen 
nær floden, hvor jeg for første gang fik øje på ØK’s store gule bygning nær 
floden og over for det kendte Oriental hotel. Jeg fandt receptionen og bad om 
at måtte tale med hr. Wilander. Han var lige blevet optaget af et par tyske 
gæster, så jeg benyttede ventetiden til at hilse på fire danskere, der arbejdede 
på kontoret. Vi nåede at få sludret en times tid om livet som ØK-medarbejder 
i det land, hvor alle syntes at leve af at smile. Det var klart, at de anså det for 
at være et privilegium at være ansat i det store danske firma. Hr. Wilander 
viste sig at være en høj, lyshåret og krøllet mand på omkring 40 år med et 
skær af lune over sit ansigt, der gav mig et positivt indtryk af tillid. Jeg gik 
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straks til sagen og forklarede, at mit ærinde var at forhøre mig om mulighe-
den for at få hyre på et af rederiets skibe fra Saigon. Han sagde straks, at ville 
blive vanskeligt på grund af de mange restriktioner, der var pålagt rederiet af 
fagforeningerne. Mere fik vi ikke talt om sagen. I stedet spurgte jeg ham, om 
han kendte en dr. Amundsen, som jeg hjemmefra var blevet anbefalet at op-
søge på grund af hans mangeårige kendskab til Bangkok. Svaret var, at han 
havde klinik næsten i samme gade, og at jeg sagtens kunne tale med ham i 
telefonen med det samme. Hr. Wilander foreslog, at vi alle tre gik over gaden 
til Oriental hotellets bar, den kendte Bamboo-bar. 

Vi diskuterede situationen i hele Sydøstasien, og jeg var ikke forundret 
over at høre, at alle delte samme grundopfattelse, gående ud på, at USA’s 
indsats i Vietnam havde forhindret kommunismen i at opsluge hele regionen 
fra Filippinerne til Indien. Dette harmonerede stort set med den opfattelse, 
jeg selv havde fået gennem læsning af danske aviser hjemmefra, og jeg følte 
mig bestyrket af at høre den bekræftet af personer, der havde situationen tæt 
på i det daglige. Jeg tog tilbage til KFUM og gik i seng efter at have været i 
funktion uafbrudt i 32 timer. 

Næste morgen var det blevet den 4. marts 1967. Jeg havde nu blot at ven-
te på den vogn som ØK havde bestilt dagen i forvejen, ligesom de også havde 
reserveret plads i maskinen til Saigon. Efter at have tjekket ind, satte jeg mig 
til at vente, alt imens jeg betragtede de øvrige passagerer. En gruppe soldater 
sad ved baren, men de var britiske fra Royal Signals og ikke amerikanske, 
kunne jeg se på deres ærmemærker. Jeg bemærkede også en ung kvinde, der 
sad og talte med en ældre gråsprængt herre med crewcut frisure. Ved siden 
af dem sad et ungt vietnamesisk ægtepar. Jeg lagde også mærke til en ung fyr 
på min alder, der sad og læste flittigt i Newsweek, uden at han tilsyneladende 
interesserede sig for det øvrige selskab. Hen imod mig kom også fire unge 
amerikanske kvinder sidst i tyverne. De placerede deres bagage ved siden af 
min. Den ene gik hen til baren og bestilte drinks. Hun hilste på en mand på 
cirka 45 år, let skaldet, kraftig af bygning, og solbrændt som alle i lokalet. 
Hun kom tilbage og præsenterede ham for de tre øvrige som oberst i US 
Marine Corps. Hans alvorlige ansigt gjorde indtryk på mig, og jeg tænkte 
igen på, at jeg nu var på vej til et land, hvor krig var hovedbeskæftigelsen 
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for hundredtusinder af mennesker, hvis ikke millioner. Om få timer ville jeg 
være en af dem.

Efter en times ventetid lød det over højttaleren, at det var tid at gå om 
bord i Thai International flight TG200. Jeg hev op i min mappe og fandt mit 
boarding card, hvor mit navn var stavet SAKANNE i stedet for SKAKKE. 
Vi gik ud til en ventende bus, der skulle bringe os ud til flyet. Jeg havde for-
ventet at se en ældre skrammelkasse af et fly, så stor var min overraskelse, da 
jeg så en pragtfuld moderne Caravelle stå og vente på os. Jeg fandt min plads, 
4D helt fremme i kabinen på economy class og ud mod vinduet. Jeg sad lidt 
og ventede spændt på at se, hvem der ville tage plads ved siden af mig. Det 
viste sig at være den unge fyr, der havde været helt optaget af sit Newsweek. 
Kort tid efter var vi faldet i snak og fortalte hinanden, hvad vi havde for pla-
ner i Saigon, og hvor vi kom fra. Jeg husker, at netop som jeg havde fortalt 
ham, at jeg var dansker, kom stewardessen med menukortet, som fortalte, 
at vi på flyveturen ville få serveret ”open danish sandwiches” – altså dansk 
smørrebrød. Han insisterede på, at det udelukkende var for min skyld, at det 
stod på menuen, indtil jeg fortalte ham, at SAS og Thai International var 
partnere. Hans navn viste sig at være Dexter Wold. Han var lærer af profes-
sion og havde tidligere gjort tjeneste i Kenya. Han var nu på vej til at søge 
et job i Saigon, opmuntret dertil af hans tidligere legekammerat, Bill, som 
allerede havde fået et job. Dexter havde taget en uge fri i Bangkok, mens han 
ventede på svar på en jobansøgning som besætningsmedlem på en slæbebåd 
i Saigons havn. Bill havde lovet at hente ham i lufthavnen, og jeg fik med 
det samme tilbud om et lift fra lufthavnen i Bills bil. Vi landede kort efter 
klokken 17.30, og da det var lørdag, forventede jeg ikke at finde pressecentret 
åbent. Vi stod i en lang kø og blev råbt op en efter en af paskontrollen. I køen 
kom jeg til at tale med en tysker, der skulle arbejde på det tyske hospitalsskib 
”Helgoland”, der lå fortøjet i havnen. Vi ønskede hinanden held og lykke, 
hvorefter vi kom bort fra hinanden i vrimlen. Omsider blev mit pas råbt op, 
og jeg kom igennem uden problemer. Dexter og jeg fandt vores kufferter, der 
lynsnart blev snuppet og lagt op på et bord af små vietnamesere foran en 
gruppe toldembedsmænd. Jeg havde ikke noget at fortolde, og slap hurtigt 
igennem nåleøjet. Udenfor ventede Bill, og vi blev præsenteret for hinanden. 
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Bill var personalechef i et amerikansk firma. Hans chauffør var en lille mand, 
der præsenterede sig selv som Joe.

Da jeg ville tage min kuffert for at følge efter Dexter og Bill hen til vog-
nen, begyndte den vietnameser, der havde båret min kuffert hen til tolderne, 
at brokke sig højlydt over, at jeg selv havde hanket op i bagagen uden at give 
ham penge. Heldigvis var Joe ikke gået i forvejen, og jeg forklarede ham, at 
jeg ikke havde nogen vietnamesiske penge. Joe betalte den utilfredse et beløb, 
som han tilsyneladende var tilfreds med, for han ophørte med at brokke sig. 
Det var mit første møde med den lokale befolkning.

På turen ind mod byen så jeg sandsække og pigtråd omkring et stort antal 
bygninger, og vejen var præget af tæt trafik med store militære lastbiler, der 
transporterede bevæbnede soldater. På vejen fortalte Bill løst og fast om de 
seneste nyheder om krigen. Blandt andet berettede han om en ny type raket, 
der var blevet fundet i Sydvietnam. Vi havde godt set et billede af uhyret i en 
thailandsk avis. Det skulle efter sigende være en 140 millimeter raket med en 
rækkevidde på omkring otte kilometer. Jeg tænkte, at hvis den fandtes i større 
mængder hos Befrielsesfrontens soldater, kunne den blive en alvorlig trussel 
mod de amerikanske styrker.

Bill var også blevet beskudt af en snigskytte under et besøg i Saigons 
yderkant, men uden at blive ramt. På vejen passerede vi præsidentpaladset, 
der lå midt i en park nær centrum. Det var en stor, hvid bygning, omgivet af 
store plæner. Enkelte soldater stod på vagt ved gitterlågen, og jeg skimtede 
også en mindre panservogn.

Vi var nu nået ind til centrum og kørte ind på en bred boulevard. For 
enden lå en stor hvid bygning, som jeg fik at vide, var parlamentsbygningen. 
Pludselig standsede Joe vognen ud foran en bygning, hvorpå der stod ”ho-
tel”. Joe fulgte med mig ind for at tale med værten, en venligt udseende viet-
nameser, der tilbød mig et dobbeltværelse til et enkeltværelses pris, nemlig 
1.200 piastre, svarende til ti dollars per nat. Jeg havde ikke andre muligheder 
end at sig ja, og jeg tog afsked med Bill og Dexter, der ville komme forbi næ-
ste dag for at høre, hvordan det gik.

Værelset var uden aircondition, så jeg åbnede vinduet for at få en smule 
frisk luft ind i det over 30 grader varme rum. En vifte i loftet gav en smule 
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bevægelse i luften, hvilket ikke afholdt sværme af moskitoer fra at foretage 
angreb. Men jeg kunne nu gøre mig klar til at møde en helt ny verden af krig 
og ødelæggelse, så snart morgenen gryede. Det skulle vise sig, at virkelighe-
den snart skulle udfordre alle mine forudfattede opfattelser af krigen og dens 
baggrund.”




