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ANMÄLAN. Detta är skrivet mer än 40 år efter 
det att Bai Bang äventyret började. För ett även-
tyr var det, på många sätt!

Det Sida-finansierade skogsindustriprojek-
tet i Vietnam, som kom att kallas ”Bai Bang-
projektet”, är förmodligen Sveriges mest kända 
biståndsprojekt. Det har kallats misslyckat, 
ökänt men också lyckat. Klart är att det för 
många svenskar och i media varit och kanske 
fortfarande är kontroversiellt. Frågorna kring 
virkesförsörjning och”tvångsarbete” har valsat 
runt i pressen. Trots alla problem under resans 
gång och den dyra notan blev det i slutändan 
ett framgångsrikt projekt både ur vietname-
sisk och svensk synvinkel. För Vietnam har 
Bai Bang alltid varit ett positivt laddat begrepp 
som stått för framgång och nyskapande.

Alla vi, som arbetat i Bai Bang, har våra egna 
minnen och vår egen historia, alla på sitt sätt lika 
sanna. Detta är min berättelse, som jag har för-
sökt skriva med stor ödmjukhet och med all den 
respekt som alla de som var inblandade i projek-
tet förtjänar. Detta gäller projektets vietnameser 
och projektanställda men också all Sidapersonal 
som stött projektet i med- och motgång. Jag har 
haft förmånen att följa projektet i olika funktio-
ner sedan jag började arbeta på Jaakko Pöyry 
1976 till huvudprojektets slut 1990 och ”Planta-
tion and Soil Conservation” projektets slut 1991. 

Bai Bang, ett 
kontroversiellt projekt?

Ja, faktiskt ända till utgången av 1995 fast då i ett 
annat projekt med en annanhistoria.

BÖRJAN PÅ ÄVENTYRET Jag anställdes alltså 
på Jaakko Pöyry1 den första september 1976 för 
att som ett första uppdrag, ansvara för den skog-
liga utbildningen i Bai Bang.

Någon av de första dagarna i oktober landade 
jag tillsammans med några kollegor från Jaak-
ko Pöyry på Hanois gamla flygplats. Resan ner 
gick över Moskva, Bangkok och Vientiane med 
övernattningar både i Bangkok och Vientiane. I 
Bangkok var vi ett par dagar för att skaffa visum 
till Laos. I Bangkok var det utegångsförbud mel-
lan 23.00 och 06.00 p g a en av de återkommande 
statskupperna därstädes. Man väcktes av k-pist-
salvor då och då under natten.

Något omtumlad efter att den sista biten ha 
färdats med ett utslitet Royal Lao Aviation 2 plan 
steg jag rakt ut i Vietnams tropiska hetta. Föga 
anade jag då, att Vietnam skulle bli en så stor del 
av mitt och därmed också min familjs liv under 
de närmaste 19 åren. Mitt första intryck var att 
allt var grönt. Inte bara den tropiska grönskan 
utan verkligen allt tycktes det mig. Alla männis-
kor var klädda i grönt, både män och kvinnor, 
från grön tropikhjälm till gröna gummiskor. De 
ryska jeeparna, de enda ”personbilar” som syn-
tes, och som jag fick rikliga tillfällen att stifta be-
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Jägmästare Petter Otterstedt har varit anställd från 
1976 till sin pensionering av Jaakko Pöyry/Interforest, 
som internationell skogskonsult. Under denna tid har 
han haft långtidsuppdrag utomlands under elva år, 
varav åtta år i Vietnam, två år i Nicaragua och ett år 
Argentina. I början på sjuttitalet arbetade han i ett 
UNDP/FAO finansierat skogsprojekt i Tanzania under 
två år.
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kantskap med, var också gröna.
Vi blev mötta av representanter från Skogs-

ministeriet för vidare transport till hotell Thong 
Nhat, där vi bjöds på ljummen Bia Hanoi3.. Ef-
ter diverse pappersformaliteter for vi så de tio 
milen längs Riksväg 2 till den svenska campen i 
Bai Bang. En resa som tog drygt 3 timmar. Nästa 
morgon for vi vidare ytterligare ett antal tim-
mar och 10 mil norrut till skogscampen i Ham 
Yen. Längs vägen sågs, som det tycktes i varje 
fall, stora områden med det inhemska trädslaget 
Styrax. Närmare Ham Yen fanns också arealer 
med bambu. Styrax och bambu skulle, visade 
det sig, bli de helt dominerande råvarokällorna 
under massafabrikens första 10 år. 

Då jag kom till Ham Yen bestod campen av 
ett mycket enkelt vietnamesbyggt bostadshus, 
där det också fanns ett samlingsrum med tvätt-
maskin och kylskåp. Kök och matsal fanns i en 
separat byggnad. En vakt och våra kockar hade 
ett eget hus. Ett enkelt dass och en dusch fanns 
också. Med andra ord ganska primitiva förhål-
landen.  Strömförsörjning till luftkonditione-
ringar m m erhölls från en mindre dieselgene-
rator, som mer eller mindre konstant led av brist 
på bränsle.

DEN FASTA PROJEKTPERSONAL som fanns 
i Ham Yen förutom jag själv, utgjordes av två 
skogsmän, två mekaniker och två instruktörer 
för tunga maskiner. Personalstyrkan ökade suc-
cesivt och i mitten på åttiotalet fanns ca 35 po-
sitioner på skogens bemanningslista. Den nya 
projektbyggda campen i Ham Yen var då färdig 
med god standard och ändamålsenliga perso-
nalutrymmen. Från vår matsal och vårt sam-
lingsrum hade vi en vidunderlig utsikt över byn 
och floden med ”Drakbergen” synliga vid klart 
väder långt i fjärran. I slutet på sjuttiotalet var 
också det lilla samhälle, som Bai Bang campen 
utgjorde, färdigbyggt med plats för över 600 per-
soner.4.

PROJEKTETS OLIKA FASER Projektet kan 
överskådligt delas in i följande faser:

1965-75 Förberedelser, studier och för-
handlingar.

1975-80 Investeringsfas. Skogen: Organi-
sationsuppbyggnad, planering, tallplante-
ringar, försök och tester.

1980- 90 Färdigställande av fabriken. 
Igångkörning och överlämnande av fabri-
ken till vietnameserna. Skogen: Fortsatt 
uppbyggnad av organisationen, skogsplan-

Karta över Bai Bangs råvaruområde
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tering i stor skala, leverans av skogsråvara 
samt succesiv avveckling av svenska insatser 
(förutom planteringssidan) 

1986-91 Plantation and Soil Conserva-
tion Project.

DE FÖRSTA TIO ÅREN Tanken, att Sverige 
skulle ge någon form av bistånd till Nordvietnam, 
växte sig politiskt stark under senare hälften av 
sextiotalet. Man brukar säga att själva upphovet 
var Olof Palmes tal på den socialdemokratiska 
partikongressen i Gävle 1965, där han fördömde 
USAs krigföring i Vietnam. Oppositionen mot 
Vietnamkriget5 och USAs inblandning växte sig 
stark under denna tid. Den svenska vietnamrö-
relsens rop blev allt kraftigare. Under perioden 
1967-69 planerade man inom UD och Sida hur 
ett bistånd till Nordvietnam skulle kunna gestal-
ta sig. Tveksamheter fanns nog på båda håll om 
insatser i ett nytt för oss okänt land, som dess-
utom var i fullt krig med en av supermakterna.

Trots diskussioner och vietnamesiska propåer 
hände dock inget mera konkret förrän i septem-
ber 1969, då Sveriges dåvarande utrikesminister 

Torsten Nilsson i ett tal lovade, att Sverige skulle 
ge Nordvietnam ett bistånd på ca 200 miljoner 
kronor över en treårsperiod med start snarast. 
Talet vållade politisk storm både i Sverige och i 
USA och utfästelsen modifierades i så motto att 
biståndet skulle börja att betalas ut först när det 
blivit fred. Riksdagen fattade våren 1970 ett prin-
cipbeslut om ett stöd på 225 miljoner kronor.

Det hade nog rått delade meningar mellan 
Hanoi och Stockholm om hur ett svenskt stöd 
till Vietnam skulle se ut. Vid ett möte i Hanoi i 
oktober 1970 förklarade vietnameserna enty-
digt, att det var just en skogsindustri de ville ha, 
vilket accepterades av den svenska delegationen 
(vissa säger motvilligt) och sedan var det hela 
igång. I februari 1971 anlitade Sida Jaakko Pö-
yry för en översiktlig första studie. Denna studie 
kom att följas av en serie mer detaljerade studier 
omfattande industrin, skogstillgångar och andra 
insatsvaror, transporter samt personella resurser.  
Efter flera turer med heta diskussioner om hur 
stor fabriken skulle vara, om det fanns tillräck-
ligt med råvaror etc presenterade så JP en slut-
rapport i april 1974 med förslag om att bygga 

Gröna kullar med Styrax och bergsris på väg mot Ham Yen. 
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ett kombinerat massa- och pappersbruk6 med en 
kapacitet på 48 000 ton massa och 55 000 ton 
skriv- och tryckpapper på den plats som seder-
mera kom att kallas Bai Bang. Projektet godkän-
des av Sidas styrelse och i maj samma år av den 
svenska regeringen.

Efter långa och, sägs det, hårda förhandlingar 
under våren och sommaren undertecknades ett 
avtal (”Development Cooperation Agreement”) 
den 20 augusti 1974 i Hanoi mellan parterna. Av 
avtalet framgick bland annat, att Sverige skulle 
bidraga med utrustning, pappersmassa för två 
års förbrukning, tjänster och utbildning av nyck-
elpersoner till en kostnad, som nu stigit till 770 
miljoner kronor.

Vietnamesernas åtagande var att svara för rå-
varor till fabriken, byggnadsmaterial, transpor-
ter och lokal personal. Den 30 april intog nord-
vietnameserna Saigon. Kriget var slut och nu 
äntligen kunde ”spaden sättas i marken”.

Projektet fick namnet Bai Bang Pulp and 
Paper Mill Project. Bai Bang lär betyda ”platt 
mark” och var namnet på ett litet område nära 
den plats, där fabriken byggdes. 

Sida engagerade konsultföretaget WP-system 
för att koordinera  projektet redan i juni 1973. 
WP-system var ett konsultbolag, som hade sitt 
ursprung i byggföretaget Widmark & Platzer. 
JP kontrakterades av WP-system som ansvarigt 
för samordning av skogsaktiviteterna med ett 
direkt ansvar för allt utom skogsvårdssidan.  JPs 
första långtidsexperter kom till Vietnam under 
hösten 1975. Då fanns redan skogsvårdfolk från 
Silviconsult på plats. I september 1975 startade 
markarbetena för fabriksbygget. 

VIETNAM VID PROJEKTSTART och arbets-
villkor.  Innan jag försöker beskriva hur vi arbe-
tade och vad vi arbetade med, måste ändå den 
rådande situationen i Nordvietnam kort beskri-
vas. Saigon hade fallit i april 1975, men landet var 
fortfarande i allra högsta grad präglat av kriget. 
Man var mycket skeptisk till utlänningar. Det var 
i princip förbjudet att överhuvudtaget röra sig i 
landet utan speciella tillstånd. Detta gällde både 
utlänningar och medborgarna själva. Mycken 
tid gick åt att   skaffa erforderliga tillstånd. Ef-

ter hand fick vi skogsexperter i praktiken dock 
röra oss relativt fritt inom råvaruområdet, även 
om det ofta var en balansgång mellan vad som 
var tillåtet och inte. Vi flyttade fram våra posi-
tioner succesivt, inte utan bråk med polisen. När 
man sedan efter hand släppte på restriktionerna 
i början på åttiotalet, hade vi i skogen sedan en 
tid kunnat röra oss relativt fritt till skillnad från 
övrig projektpersonal och övriga utlänningar.

Personaltransporterna var till en början ett 
stort problem. Vi hade endast två stycken Toy-
otajeepar med canvastak till skogsprojektets 
förfogande samt några stycken inhyrda ryska 
eller bulgariska jeepar. Samtliga med inhemska 
förare. Våra maskininstruktörer fick i nåder 
tillstånd att köra de tunga lastbilarna med semi-
trailers, medan vi vanliga experter mer allmänt 
fick körkort under första hälftten av åttiotalet. I 
praktiken hade vi dock själva i stor utsträckning, 
med vietnamesernas goda minne, kört den per-
sonbilsflotta som succesivt anskaffades. Jag upp-
skattar att det under projekttiden importerades 
över sjuttio Toyota landcruisers till skogen.

Riksväg 2 var vår viktigaste kommunikations-
led och den gick från Hanoi, passerade Bai Bang, 
provinshuvudstaden Tuyen Quang, Ham Yen 
och vidare upp mot den kinesiska gränsen. Den-
na väg, som följde Röda Floden och från Viet Tri 
dess biflod Song Lo7, var i mycket dåligt skick 
och föremål för ständigt underhåll under i stort 
hela projekttiden. Det var ca 10 mil mellan Bai 
Bang och Ham Yen, vilket ju låter överkomligt. I 
tid tog det normalt ca 3 timmar, men på grund 
av vägreparationer, trafikproblem (bl a enögda 
lastbilar som kom farande som stövare emot en), 
långsamma buffelkärror, tröskning av ris på vä-
gen, ras, översvämningar m m kunde resan ta en 
hel dag. Vi, som arbetade i Ham Yen och hade 
våra familjer i Bai Bang, företog denna resa efter 
jobbets slut lördag lunch och återvände på sön-
dag eftermiddag.

Övriga vägar var till större delen av året fram-
komliga enbart med fyrhjulsdrivna fordon. 
Vägsidan förbättrades avsevärt under projektets 
gång både genom projektets vägbyggande och 
insatser från vietnamesernas sida.

Det fanns i praktiken ingen telefonkontakt 
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mellan Bai Bang och Ham Yen och den var myck-
et dålig och tillfällig mellan Bai Bang och Hanoi. 
Projektet upprättade först kortvågsförbindelser 
mellan dessa platser och senare förbättrades te-
lekommunikationerna genom projektets försorg 
medelst radiolänkar till Hanoi. I samband med 
detta byggde vi upp ett radiokommunikations-
system med master och allt, som skulle täcka 
råvaruområdet. Genom detta system skulle vi 
kunna hålla kontakt med Bai Bang, skogsföreta-
gen, verkstäderna och de rörliga serviceteamen. 
Nåväl, utvecklingen på detta område gick snabbt 
och redan 1983 kunde man ringa till USA från 
telefonstationen i Bai Bang, och i slutet av åt-
tiotalet kunde man ringa direkt till Sverige även 
från de mera avlägsna platserna i vårt område.

Vårt stora och dagliga problem var att vi ej 
hade ett gemensamt språk. Även om några av de 
vietnamesiska skogsmännen talade lite engelska 
skedde de yrkesmässiga kontakterna i huvudsak 
via tolk och till en början ganska dåliga sådana. 
Denna situation förbättrades under projektets 
gång. Vi fick duktiga proffstolkar (både svenska8

och vietnamesiska), vietnameserna lärde sig efter 
hand engelska (bl a genom en stor projektinsats 
med lärare från England) och vi svenskar lärde 
oss lite vietnamesiska. Bristen på ett gemensamt 
språk kombinerat med den stora kulturella skill-
naden var orsak till en massa onödiga missför-
stånd. Det kunde vara enkla saker som tidsöver-
enskommelser med våra chaufförer, men också 
mer allvarliga som mötesprotokoll där vi skrift-
ligen var överens. Men när det kom till kritan var 
vi inte alls överens om vad vi var överens om!

Jag har redan kort nämnt hur vår första camp 
i Ham Yen såg ut. Den vietnamesiska projektper-
sonalen bodde i de vanliga vietnamesiska bam-
buhusen där väggarna var tätade med lera och 
hade stampat jordgolv. Hus som var fuktiga och 
dragiga på vintern och helvetesvarma på som-
maren. Kort sagt deras levnadsförhållanden var 
urusla.

Klimatet i Nordvietnam  var lite speciellt. Nå-
gon har träffande beskrivit det som: ”A Bombay 
summer and a Glasgow winter”. Hur många 
möten har jag inte genomlidit vintertid, trots 
långkalsonger och tjocktröja, medan kylan sakta 

förlamade benen i dragiga och fuktiga lokaler. 
Tyfoner var vanliga på höstarna. Det hände att 
vi fick över 400 mm regn på ett dygn. Skedde 
detta i Song Los övre avrinningsområde kunde 
floden stiga åtta meter i Ham Yen och förorsaka 
rejäla översvämningar med isolering av hela byn 
i flera dagar som följd. Genom de kraftiga reg-
nen hände det att riksvägen skars tvärt av och att 
våra nybyggda vägar förstördes redan innan de 
ens var tagna i bruk.

SKOGSPROJEKTETS MÅL Skogsprojektets 
mål var att tillförsäkra fabriken skogsråvara 
på kort och lång sikt.  Massafabrikens start var 
planerad till augusti 1979. På grund av ständiga 
förseningar av projektet gjordes 1978 en dygd 
av nödvändigheten och fabriksstart senarelades 
till 1982. Det första virket anlände till fabrikens 
vedgård under våren 1982 och det första pro-
duktionskoket skedde i augusti samma år. Den 
första pappersmaskinen körde igång redan i no-
vember 1980 och den andra i februari 1982. De 
första åren kördes maskinerna med importerad 
massa.

Skogsprojektets mål skulle nås genom
 följande insatser:

Ta reda på hur mycket tillgänglig skogsrå-
vara som fanns. Tillgängliga råvarukällor var 
initialt flera bambuarter, Styrax tonkinensis 
och Mangletia glauca9.

  Testa tall- och eucalyptusarter och sätta 
igång med planteringar snarast så nära fabri-
ken som möjligt.

Testa olika avverknings- och transportme-
toder inklusive flottning.

Bygga vägar inom området för att klara 
transporter till Song Lo för vidare flottning 
eller med bil direkt till Bai Bang

Inköp av vägbyggnadsmaskiner, lastbilar, 
skogstraktorer och övrig skogsutrustning.  

 Bygga upp en maskinunderhållsorgansa-
tion med verkstäder och reservdelsförråd.  ·

Utbilda ledningspersonal och skola in me-
kaniker och maskinförare.

Till detta kom att bygga bostäder och övriga fa-
ciliteteter för utländsk projektpersonal. Senare 
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tillkom ett antal ”stödprojekt” med sina egna 
mål och resurser.

VIETNAMESISK SKOGSORGANISATION
Vid projektstart fanns en fungerande vietna-
mesisk samarbetsorganisation10, ”Forest Zone 
Construction Committee” (FCC), som var di-
rekt underställd skogsministeriet (MoF). FCC 
var mottagare av projektets mjuk- och hårdva-
ra. På plats fanns också Forest Research Centre 
(FRC). Denna organisation var en avdelning 
inom ”Seed Company” som också tillhörde MoF. 
FRC var en stabil organisation med kompetent 
personal, flera med forskningserfarenhet. FRC 
överlevde alla organisatoriska förändringar och 
finns kvar än idag. FCC var en svag partner, som 
inte var överordnad vare sig de statliga eller de 
provinsiella skogsföretagen. FCC var ägare av all 
projektutrustning vilket var en källa till ständiga 
kontroverser mellan FCC, företagen och provin-
sernas skogsmyndigheter.

Redan från början fanns en skola för utbild-
ning av skogsarbetare, Phu Ho skolan.  Denna 
skola var underställd MoF och blev vår samar-
betspartner vad gällde skoglig utbildning. Sko-
lan var belägen någon mil från Bai Bang i byn 
Phu Ho därav namnet. 

I början på 1977 beslöt vietnameserna, utan att 
rådgöra med vare sig Sida eller projektet, att två 

miltärförband skulle ”samarbeta” med projektet, 
dels ett vägbyggnadskompani dels ett kompani, 
som skulle syssla med avverkning och transport. 
Militärens paroll var att samtidigt ”bygga och 
försvara landet”. Detta samarbete var en märklig 
parentes i projektet inte utan sina poänger, som 
att förhandla med en överste som varit med i Têt 
offensiven och att utbilda officerare till skogliga 
arbetsledare. (I båda fallen krävde projektled-
ningen, vilket vi i skogen tyckte var lite löjligt, 
att officerarna skulle uppträda utan gradbe-
teckningar!) Samarbetet tog slut, när kriget mot 
Kina startade i början av 197811. Militären fick ju 
annat att tänka på då.

Efter hand skedde flera organisatoriska för-
ändringar av den vietnamesiska skogsorganisa-
tionen. 1979 bildades Ham Yen-Bac Quang Fo-
rest Company, som också var direkt underställt 
MoF och bestod av sex skogsföretag, Machine 
Enterprise (ansvarigt för maskiner och dess un-
derhåll) samt Road Construction Enterprise.  
Huvudkontoret var fortsatt förlagt till Ham Yen.

Den vietnamesiska skogsorganisationen var 
fortfarande tungrodd. En orsak var att MoF var 
svagt och provinserna starka, något som kanske 
kan tyckas egendomligt i ett land, som var helt 
genomsyrat av ett efter kinesisk modell upp-
byggt planekonomiskt system. För att komma 
tillrätta med de organisatoriska problemen ska-

Den gamla campen i Ham Yen i kvällningen.
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pades på svenskt initiativ en ny som vi hoppa-
des, mer kraftfull, organisation, som efter hand 
döptes till Vinh Phu Service Union (VPSU). 
Detta var möjligt genom nya centrala direktiv, 
som en följd av liberaliseringen av Vietnams 
ekonomi från 1987.12 Genom detta samlades alla 
vietnamesiska skogliga projektaktiviteter under 
en hatt. Denna organisation fanns kvar så länge 
projektet varade. Ett nytt huvudkontor byggdes 
upp i Vinh Phu nära Bai Bang.

Det ursprungliga namnet för fabriken och 
projektet var alltså ”Bai Bang Pulp and Paper 
Mill Project”. I samband med att Scanmanage-
ment 1980 tog över managementansvaret kom 
parterna överens om att, efter påtryckningar av 
Sida och Scanmanagement, ändra namnet på 
projektet/fabriken till Vinh Phu Pulp and Paper 
Mill13.

SVENSK PROJEKTORGANISATION Som 
nämnts var Jaakko Pöyry ansvarigt för samtliga 
förstudier fram till projektstart 1975. WP-sys-
tem hade managementansvaret under den första 
projektfasen (1975-80) med direkt ansvar för all 

byggverksamhet (campen i Ham Yen, verkstä-
der och vägar). Silviconsult var underkonsult 
vad gällde skogsvård. JP var också underkonsult 
under denna tid och var ansvarigt för allt som 
rörde avverkning och transport. Alla långtidsex-
perter var under denna tid anställda av WP.

Scanmanagement fick uppdraget som projekt- 
och managementansvarig från halvårsskiftet 
1990 och hade det till projektets slut, alltså i tio 
år. Scanmanagement var ett konsortium riggat 
av Jaakko Pöyry. I konsortiet ingick förutom JP, 
med en andel på 40% , Södra Skogsägarna, Cell-
pap och Ångpanneföreningen med var sin andel 
på 20 %. Sedermera gick Södra ur konsortiet och 
JP övertog dess andel. Varje företag hade sitt an-
svarsområde, där bl a skogen var ett JP ansvar 
(Interforest i detta fall). Under denna tid hade 
WP ansvaret för de avslutande byggaktiviteterna 
samt driften av camperna fram till 1986.

På grund av starka betänkligheter kring rå-
varuförsörjningen till fabriken och den ökande 
medvetenheten om de sociala förhållandena hos 
skogsarbetarna samt att miljöfrågorna fick större 
fokus i biståndspolitiken, avskildes skogsvårds-

Riksväg 2. Ständiga reparationer. 
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frågorna från huvudprojektet och ”Plantation 
and Soil Conservation Project” skapades 1986.  
Interforest fick ansvaret för detta projekt, som 
överlevde Bai Bang projektet med ett år.

SKOGSARBETARNAS VILLKOR. Frågan hu-
ruvida tvångsarbete förekom i skogen eller ej, 
vållade en het debatt i Sverige. Bai Bang fabriken 
invigdes högtidligen den 26 november 1982 med 
närvaro av många celebra gäster, bland annat 
den svenske industriministern Roine Carlsson.  
Vid en pressträff i samband med invigningen 
fick den dåvarande skogschefen en fråga om 
skogsarbetarnas låga produktivitet. Han svarade 
att med hänsyn till att dessa i stor utsträckning 
var kvinnor och det tunga ”slavarbete” det var 
att hugga bambu inte var så konstigt att produk-
tiviteten var låg. Roine Carlsson förklarade sena-
re på frågan om det förekom ”tvångsarbete” att 
arbetarna var vietnamesernas fulla ansvar. Jour-
nalisternas scope var där, och någon dag senare 
kunde man läsa de svarta rubrikerna i svenska 
tidningar:”Slavarbetare i Bai Bang”14. 

Jag förnekar på intet sätt att skogsarbetarnas 
villkor var bedrövliga. De var urusla med svens-
ka mått mätt och säkerligen sämre än vad förhål-
landena var i deltaområdet med vietnamesiska 
mått mätt. De hade låg lön, dålig försörjning 
med mat och andra förnödenheter, urusla bo-
stadsförhållanden och begränsade möjligheter 
att besöka sina familjer. Möjligheterna för de 
unga kvinnorna att hitta en livspartner var också 
mycket begränsade på grund av det stora kvin-
noöverskottet. Listan kan göras lång.  Affären 
vållade frågor och fördömanden bland annat i 
Sveriges riksdag och Sida kände sig manat att ta 
tag i frågan.

Inom projektet var vi oroade över den låga 
produktiviteten, som vi på svenskt manér ville 
lösa genom utbildning, bättre verktyg och bättre 
betalt. Vietnamesernas lösning var mera folk. 
Genom att fler människor kom till området öka-
de trycket på bl a matförsörjningen. Utbildning 
var väl ok för vietnamesernas del, men löner 
och andra incitament skulle vi inte lägga oss i. 
Så visst var vi medvetna om hur skogsarbetarnas 
vardag såg ut och vi hade också stor förståelse för 

den låga produktiviteten. Med bambuhuggning 
arbetade man i snitt ungefär 3 timmar per dag 
i kanske 150 dagar om året. Eftersom matför-
sörjningen var dålig, måste arbetarna hem och 
ordna med sin egen täppa och många kvinnliga 
arbetare måste ta hand om sina barn. Regnade 
det kunde man inte arbeta och var det 40 gra-
der varmt och mättad luftfuktighet var det inte 
heller så lätt att prestera bra. Från tid till annan 
ordnades det ”kampanjer”.  Då jobbades det hår-
dare och man fick bättre betalt. ”Vi ordnar en 
kampanj” var ofta det svar vi fick, när vi på åttio-
talet oroade oss för att virket höll på att ta slut på 
vedgården. En kortsiktig lösning som fungerade 
kortsiktigt.

SIDA OCH PROJEKTET INITIERADE ge-
mensamt en utredning för att undersöka vilka 
möjligheter det kunde finnas att förbättra pro-
duktiviteten. En rapport presenterades för Sida 
i Hanoi i slutet av 198415. Jag var, som skogschef, 
närvarande och minns tillfället mycket väl. Vår 
gemensamma uppfattning var, att rapporten 
skulle vålla stor uppståndelse då den publicera-
des i Sverige. Sida i Stockholm fördröjde publi-
ceringen av rapporten vilket i sin tur föranledde 
en het mediadebatt.

Inom projektet hade vi inga problem med att 
diskutera och ta till oss rapporten, den beskrev 
ju bara hur det var.

Hur var det då med ”tvångsarbetet”?  I den 
kommunistiska staten Vietnam var det statens 
skyldighet att ta hand om sina medborgare, dvs 
ge dem skolgång, arbete, sjukvård mm, men det 
var också medborgarnas skyldighet att arbeta. 
Tog man på sikt inte de arbeten som erbjöds, 
kunde man  som arbetsför förlora sina medbor-
gerliga rättigheter. Den officiella politiken var 
att flytta människor från det överbefolkade del-
taområdet till glesare befolkade områden. Detta 
skedde genom att etniska vietnameser kolonise-
rade områden i de av minoriteter dominerade 
provinserna upp mot den kinesiska gränsen. 
Orsaken var politisk, man ville minska minori-
ternas inflytande i dessa provinser och samtidigt 
minska befolkningstrycket i Röda Flodens över-
befolkade deltaområde. Denna politik genom-
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fördes också genom att aktivt rekrytera  arbe-
tare till statliga företag i dessa områden. Genom 
utredningens intervjuer framkom det klart att 
många kände sig lurade av rekryterarna. I stället 
för jobb på fabriken, som man trott, blev man 
skickad till en skogsbrigad för att hugga bambu.
Det viktigaste resultatet som utredningen och 
dess uppföljningar gav, var att den påverkade 
vår syn på de socioekonomiska frågorna. Detta 
påverkade i sin tur den fortsatta planeringen av 
projektet och avtalen mellan parterna.

Skogsarbetarnas villkor blev från mitten av åt-
tiotalet efter hand bättre.

Uppmärksamheten från svensk sida påverka-
de säkert denna förändring även om den främ-
sta orsaken var den allmänna liberaliseringen 
av synen på företagande och därmed också på 
arbetskraften.

SKOGSRÅVARAN Fabriken byggdes som 
nämnts för att kunna producera 48 tusen ton 
pappersmassa.  Till detta går det åt mellan 250 

och 300 tusen ton fiberråvara beroende på vilka 
råvaror och vilka proportioner som används. 
Från början planerades en mix av i huvudsak 
Styrax och tall. Initialt, innan de planerade tall-
planteringarna blivit avverkningsmogna, skulle 
olika bambuarter användas som långfibrig in-
blandning.  Skogsministeriet avsatte ett område 
(Raw Material Area, RMA) i huvudsak norr om 
Bai Bang i provinserna Vinh Phu och Ha Tuyen 
längs Song Lo för råvaruförsörjningen. På grund 
av osäkerheten med råvaran utökades området 
sedan till områden längs Röda floden i Hoang 
Lien Son provinsen. Långt senare utvidgades 
området norrut upp mot den kinesiska gränsen. 
Redan på planeringsstadiet ifrågasattes huruvida 
det fanns tillräckligt med råvara. Vietnameserna 
försäkrade att tillgången var mer än tillräcklig 
medan svenskarna var oroliga på grund av att 
de ej kunde få nödvändig information16 för att 
bedöma situtionen.

För att få  grepp om denna situationen krävde 
svenskarna en flygfotografering. Detta accep-

Kvinnliga skogsarbetare på en skogsbrigad utanför sitt bostadshus.
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Både skogsbruk 
och upplevelser 

Över hälften av Sveriges yta är täckt av skog. Skogen 

är vårt lands viktigaste naturtillgång, den är förnyelsebar 

och skogssektorn är Sveriges största nettoexportör. 

 Sveaskog bedriver ett hållbart skogsbruk, där 

lönsamhet balanseras med höga naturvårdsambitioner. 

Vi levererar skogsråvara, arbetar aktivt med markaffärer 

och utvecklar skogen som miljö för upplevelser. 
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terades till slut. Det sägs att det var den gamle 
skolläraren sedermera generalen och överbefäl-
havaren Vo Nguyen Giap, känd från erövringen 
av den franska  befästningen i Dien Bien Phu, 
som till slut gav sitt godkännande. Ganska fan-
tastiskt, förresten, att man kunde genomföra en 
flygfotografering 1971-72, medan amerikanska 
bomber fortfarande föll över Nordvietnam. Om 
inte annat visar det hur viktigt, av olika skäl, pro-
jektet var för vietnamesernas del. Det är tvek-
samt hur mycket klokare vi svenskar blev av att 
under sträng kontroll och under mycket begrän-
sad tid tolka dessa flygbilder. Möjligheterna till 
fältkontroller var näst intill  obefintliga, landet 
var ju i krig. Vietnameserna genom sitt, i och för 
sig mycket kompetenta ”Forest Inventory and 
Planning Institute”, gjorde självklart sina egna 
kalkyler baserade på foton och fältkontroller och 
försäkrade att det fanns tillräckligt med skogs-
råvaror.

1975 började den för försörjningen viktigaste 
bambuarten, Nua, blomma17. Många bambuar-
ter har den egenskapen att de blommar samti-
digt över stora arealer och sedan dör. Så skedde 
inom råvaruområdet. Jag bedömer att uppemot 
90% av den vanliga Nuan slogs ut. Ny bambu 
uppstod genom självsådd, men stora arealer röj-
des för risodling och för anläggning av styrax- 
och tallbestånd. Den oro som fanns från början 
ökades markant genom Nuans blomning.Trots 
mycken datainsamling direkt från företagen och 
fältkontroller var vi fortsatt osäkra på om det 
fanns och fortsättningsvis skulle finnas tillräck-
ligt med råvara. Oron ökade ytterligare när vi 
insåg att vietnameserna varken ville eller kunde 
öronmärka råvaran inom området för fabrikens 
behov. Stora mängder virke behövdes med na-
turnödvändighet för den ökande befolkningen 
inom området och för att täcka den stora brist 
på bränsle och byggnadsvirke som fanns inom 
Röda flodens deltaområde.

Vi krävde i början på åttiotalet en ny ordent-
lig skogstaxering baserad på nya flygbilder. En 
sådan kom också, efter nog så intressanta turer, 
till stånd 1983 med hjälp av svenska pengar och 
svensk expertis. Även om resultaten från denna 
taxering i vissa fall var osäkra så var svenskar och 

vietnameser överens om att det fanns tillräckligt 
med råvara inom det utvidgade råvaruområdet.

Råvarutillförseln blev dock aldrig det stora 
problem vi hade fruktat. Under den tid jag var 
på plats 1983-85 stoppades fabriken endast två 
gånger på grund av råvarubrist och båda gång-
erna i samband med planerade underhåll av 
fabriken.  Problemet med råvaruförsörjningen 
löste sig dels genom de planteringar som gjordes 
inom projektets ram, dels genom att marknads-
ekonomin så sakteliga gjorde sitt intåg i Vietnam. 
Den nya situationen medförde att nya områden 
med bambu började leverera och att kooperativ 
och privata skogsägare kunde sälja sin råvara di-
rekt till fabriken mot kontant betalning.

Det har förekommit inhemsk och internatio-
nell kritik mot skogsskötseln i Bai Bangområdet.  
Det cirkulerar bland annat ett påstående att 80 
000 hektar med naturskog (ett i sammanhanget 
oklart begrepp) har avverkats för att förse fabri-

Nuan blommar. 
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Vattenbufflar var inte bara 
värdefulla arbetsdjur. De var 
också en del av familjen och 

vårdades ömt
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ken med råvara.  Mig veterligt har inte en enda 
naturskogspinne kommit till fabriken förutom 
bambu och bambun gallras ju alltid. Sant är dock 
att skogsarealen i landet drastiskt har minskat 
under senaste 50 åren. Trenden har emellertid 
vänt och nu ökar skogsarealen åter genom stora 
nationella beskogningsprogram.

FOREST RESEARCH CENTER (FRC), lokali-
serat till Phu Ninh, en plats någon km från Bai 
Bang, har varit en integrerad del av projektet 
under hela projekttiden. FRC var också en vik-
tig komponent i de forsatta skogsprojekten på 
nittiotalet. Svenska experter har hela tiden varit 
knutna till FRC och genomgående har vietna-
meserna lyckats rekrytera kompetent personal, 
några med doktorskompetens, till denna insti-
tution.

Från en blygsam start har FRC byggts upp till 
att bli en av de ledande i landet inom sitt om-

råde. Ansvaret för att utveckla och producera 
bra plantmaterial åvilade FRC liksom alla försök 
och tester gällande arter och provinienser. På åt-
tiotalet startade försök med vegetativ förökning. 
Genom egen forskning och med internationella
kontakter med bl a Australien, Kina och Brasi-
lien har man byggt upp en stor kompetens när 
det gäller att producera plantor med sticklings-
teknik (A. mangium) och vävnadsteknik (E. 
urophylla). Detta nya plantmaterial som FRC 
utvecklat och som allmänt används idag, har en 
betydligt bättre produktionsförmåga än det
ursprungliga materialet.

SKOGSPLANTERINGAR. Vid projektstart 
fanns det en hel del styrax- och mangletiabe-
stånd (1-4 år gamla) i Ha Tuyen provinsen, fram-
förallt i området söder om Ham Yen. Det fanns 
också vissa områden med Eucalyptus, främst E. 
teriticornis, bland annat alldeles i närheten av fa-
briken. Dessa eucalyptusplanteringar avverkades 
redan på sjuttiotalet och de ursprungliga styrax-
bestånden avverkades också före fabriksstarten. 
Vietnameserna fortsatte att etablera styrax- och 
mangletiabestånd under hela projekttiden även 
om deras relativa andel minskade med åren.

Preliminära försök med tall kom igång redan 
1974. Brett upplagda art- och proviniensförsök 
med tall inleddes 1976. Följande arter testades, 
nämligen Pinus caribaea, P. oocarpa, P. mercusii 
och P. kesiya. Framför allt såg vissa provinienser 
av caribea och oocarpa till en början lovande 
ut. Tyvärr drabbades de flesta försöksytorna av 
allt elände som tänkas kan (insekter, betning av 
boskap, bränder och olovlig huggning). Vid en 
utvärdering 1988 konstaterades, att de flesta av 
försöksytorna hade blivit så förstörda, att det 
ifrågasattes huruvida några långtgående slutsat-
ser överhuvudtaget kunde dras.

En produktionsplantskola för tall började 
byggas 1976 på FRC. En stor plantskola etable-
rades också senare i Ham Yen. Tillsammans med 
ett antal mindre plantskolor på företagen och på 
kooperativen var den totala kapaciteten i slutet 
av projekttiden över 60 miljoner plantor.

I MITTEN PÅ ÅTTIOTALET HADE åtskilliga 

Eucalyptus urophylla och Acacia mangium 
fångade på samma bild. 
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hektar av främst P. caribaea planterats. Hur stora 
arealer som i verkligen planterades och över-
levde fick vi aldrig något riktigt grepp om. De 
arealer som skogsföretagen rapporterade följde 
den ”statliga planen”, men var i verkligheten be-
tydligt lägre. Dessutom var överlevnaden överlag 
utomordentligt låg. Jag minns att jag i en rap-
port i slutet av sjuttiotalet noterade så låga över-
levnadstal som 5%. Vietnameserna fortsatte än-
dock att plantera tall. Men från en nivå på 1 100 
ha årligen 1987 fasades programmet nästan helt 
ut under de närmast följande åren.

Som nämnts tidigare fanns det eucalyptus 
planteringar redan 1976. Dessa planteringar 
var etablerade på mycket degenererade marker. 
Formen var i allmänhet dålig och tillväxten låg. 
Detta ledde till att vår tilltro till eucalyptus inte 
var stor under senare hälften av sjuttiotalet.

Efterhand som vi såg problemen med tallplan-
teringarna vaknade intresset till liv för eucalyptus 
igen. Försök startade med Eucalyptus camaldu-
lensis i början på 80-talet och produktionsplan-

teringar började etableras ungefär samtidigt. Ca 
3 000 hektar planterades under första hälften av 
åttiotalet.

En stor del av dessa E. camaldulensis plante-
ringar skedde på mycket degenererade marker 
söder om Bai Bang. För att bryta igenom den 
hårda lateritskorpan använde vi tunga schaktma-
skiner med en egentillverkad ”plog med vingar”. 
Vi importerade också speciella harvar från Aus-
tralien, som fungerade bra. Stora arealer plan-
terades på detta sätt under åttiotalet och trots 
den ofta låga tillväxten var dessa planteringar en 
succé. Där det tidigare bara fanns sterila kullar 
såg man nu något som liknade skog.

Oron över huruvida virket skulle räcka i takt 
med att massaproduktionen ökade var fortsatt 
stor och vi såg oss om efter alternativa trädslag, 
som var mer lämpade för områdets speciella för-
utsättningar. Flera eucalyptus- och acaciaarter 
testades och vi beslöt att gå vidare med två arter, 
Eucalyptus urophylla och Acacia mangium.

Storskaliga försök med dessa båda arter star-

Tidsstudier av bambuhuggning.
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tade omkring 1985. Resultaten såg lovande ut 
med god överlevnad och god tillväxt. Speciellt 
de tidiga planteringarna av A. mangium såg fan-
tastiskt fina ut.

Den totala areal som planterats strax före 
och under projekttiden är imponerande.

UNDER PERIODEN 1970-1991 planterades 
ca 85 000 ha, se tabell nedan. Detta innebar gi-
vetvis inte, som nämnts tidigare, att den verkliga 
arealen var lika stor. Många ytor planterades 
(hjälpplanterades) flera gånger och bestånd av-
verkades efter hand. Min försiktiga bedömning 
är  att vid projektets slut 1991 fanns det cirka  25
000 ha industriplanteringar.

Av tabellen nedan framgår i runda tal den 
planterade arealen fördelad på olika trädslag. I 
Plantation and Soil Conservation Project fanns 
en komponent, som riktade sig till kooperativ 
och byar. I och med att den beslutade landre-
formen18 slog igenom inkluderades också pri-
vata bönder. Denna komponent gick under be-
teckningen ”Social Forestry”. Genom projektets 
försorg delades plantor och gödsel ut. För detta 
ändamål producerades under perioden 1985-91
över 30 miljoner plantor. Det var också möjligt 
att plantera träd för husbehov längs vägar och 
diken samt på tomtmark.  En del av industri-
planteringarna var så kallade kontraktsplante-
ringar, dvs man förband sig att sälja den första 
generationen virke till fabriken till ett fastställt 
pris.  Detta har tydligen fungerat bra och priset 
på skog och skogsmark har ökat mycket kraftigt 
på 2000 talet.

AVVERKNING OCH TRANSPORT I augusti 
1977 presenterade JP en projektplan ”Evaluation 
and design of harvesting and transport systems”. 
Planen omfattade alla delar av skogsprojektet 
utom Silviconsults skogsvårdsdel. När jag läser 
dokumentet idag, precis 30 år senare, kan jag 
inte låta bli att imponeras, men också förskräck-
as. Det hela är ur teknisk/teoretisk synpunkt en 
helt fantastisk produkt i all sin detaljrikedom om 
vad vi ville åstadkomma och hur vi skulle gå till 
väga. Men rapporten visar också en brist på kän-
nedom om de praktiska och politiska möjlighe-

ter, som fanns i det vietnamesiska samhället att 
realisera dess idéer.

Tidsstudier av befintlig avverkningsteknik för 
bambu och styrax kom tidigt igång.  Traditionell 
teknik var att bambun höggs med en speciell 
bambukniv (en ganska kort och kraftig machete 
eller panga), buntades och drogs eller bars till 
buffelstig.

Buntarna släpades av bufflar med enkel kälke 
till flod eller bilväg. Bambuhuggarna var i stor 
utsträckning kvinnor. Som tidigare nämnts var 
produktiviteten utomordentligt låg. Bågsåg gick 
ej att använda till Nua-bambun vars stjälkar 
växte tätt samman från samma rot, men funge-
rade bra i den ”trädliknande” Vau-bambun, som 
hade solitära stjälkar. För huggning av styrax och 
övriga lövträd användes samma kniv, men här 
fungerade de yxor och bågsågar som vi introdu-
cerade bra.  

Motorsågar testades också men bedömdes icke 
vara ekonomiskt försvarbara vid denna tid. Istäl-
let inköptes 10 000 svenska bågsågar och yxor, 
som fördelades på skogsföretagen.

Bufflar var en bristvara. För att söka effekti-
visera buffeltransporterna testades bl a svenska 
oxselar. Ett av våra mera fundamentala misslyck-
anden. Vietnameserna skrattade knäna av sig 
och bufflarna sprang till skogs. Vi försökte också 
initiera ett buffeluppfödningsprogram i Ham 
Yen med hjälp av en känd buffelexpert19. Denna 
projektidé blev ingen succé och självdog.

För terrängtransport av bambu testades flera 
olika vinschsystem (bl a Kolpe och Nordfor). För 
terrängtransport av styrax provade vi i branta 
områden ”high lead logging” med en dubbel-
trummig Igland vinsch och olika varianter av 
”gravity systems”. Även ett exotiskt indiskt så 
kallat ”lasso system”20 och enkla handvevade 
vinschar prövades på 80-talet. Vi provade ock-
så en norsk minitraktor ”Krabat”.  Metoderna 
fungerade skapligt, men vi bedömde dock att 
det av ekonomiska skäl inte var möjligt att satsa 
på något av dessa system. Både griplastare och 
vajerlastare på traktorer och lastbilar testades 
och fungerade naturligtvis bra oberoende av 
sortiment.
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I BÖRJAN OCH I MITTEN på åttiotalet in-
köptes ett tjugotal traktorekipage, de flesta med 
griplastare, avsedda för transport från skog till 
bilväg eller flottled. Dessa ekipage fungerade väl, 
höll bra och blev en stor succé. Många var fort-
farande i bruk när jag senast besökte Bai Bang 
1995.

Eftersom flottning var, och bedömdes att så 
vara även i framtiden, en huvudmetod för de 
långa transporterna funderade vi över möjlighe-
terna att rationalisera denna hantering. I stället 
för den traditionella metoden att bygga flottar 
som sedan kopplades ihop till långa släp på ca 30
meter, undersökte vi om det gick att flotta större 
vajerbuntar, som dumpades direkt i floden från 
bil eller traktor och sen kopplades samman. 
Modellen fungerade väl nödtorftigt i högvatten 
men inte alls i lågvatten och blev därför aldrig 
något alternativ. Den traditionella flottningen av 
bambu visade sig vara det mest rationella och är 
så än idag.

SKOGSPROJEKTET ANSVARADE INTE för 
vedmottagningen vid industrin. För virke som 
kom med bil och i viss mån också med järnväg 
fungerade vedmottagningen ganska bra.  Mot-
tagningen av den flottade bambun var däremot 
ett stort problem. Bambun skulle på något sätt 
lyftas upp ur vattnet. Här fanns utrymme för 
svensk ingenjörskonst i den högre skolan. En 

lyftanordning som gick på räls konstruerades. 
Flottarna drogs upp ur vattnet mellan fem och 
tio meter beroende på aktuellt vattenstånd, och 
hamnade på ett bord där de särades och tvättades 
varefter de lastades på rangerade traktorvagnar 
för vidare transport ca 1 km till vedgården. Nåja, 
så var det i alla fall tänkt. Det hela fungerade då-
ligt bl a därför att buntarna gick sönder och det 
hela såg ut som plockepinnespel. Huvudmetod 
blev istället vietnamesiska linkranar, som sling-
ade och lyfte upp bambun för vidare transport. 
Kapaciteten var begränsad, så från tid till annan 
låg det väldiga mängder bambu i floden. Syste-
met används fortfarande om än med nya och ef-
fektivare kranar. Vedgården såg bedrövlig ut till 
en början, men då jag var där 1995 såg det riktigt 
välordnat ut.

Hur såg då situationen ut vid projektets slut?
När det gällde bambuavverkning så behölls det 
traditionella sättet. Vinschsystem kom aldrig i 
bruk. Bufflar användes som förut, men genom 
att bil- och traktorvägar byggdes blev trans-
portsträckorna avsevärt kortare. Lövträdsvirket 
höggs med yxa och bågsåg och transporterades 
till avlägg på samma sätt som bambu. Motorså-
gar började användas i slutet av perioden. Bam-
bun flottades på traditionellt sätt. Styrax som 
fanns långt uppströms Song Lo, flottades också. 
Eucalyptus och acacia som planterats i fabrikens 
närområde gick med bil. Järnvägstransporter fö-

1969-79 1980-86 1987-91 Totalt

Styrax tonkinensis 21000 9600 14100 44700

Mangletia glauca 4900 11000 2200 2200

Tall främst P. caribaea 700 3800 1700 6200

Eucalypus camaldulensis 300 3000 4600 7900

Eucalyptus urophylla 4600 4600

Acacia mangium 3600 3600

Summa 26900 27400 30800 85100

ETT KONTROVERSIELLT PROJEKT?

Fotnoter sid 26-28



20

rekom från områden längs Röda floden. Bambu 
som transporterats med pråm nedför Röda flo-
den bogserades uppströms på Song Lo från Viet 
Tri.

VÄGAR Som nämnts tidigare var den enda 
större väg som fanns i området Riksväg 2. Några 
skogsbilvägar att tala om fanns ej. En viktig del 
av projektet var att bygga ut ett fungerande väg-
nät. Med hjälp av flygbilder planerades ett, som 
vi tyckte, lämpligt vägnät som täckte råvaruom-
rådet.

Den första provvägen (den i projektet ”be-
römda” väg 330) började byggas i november 
1976. Det var inte så alldeles enkelt att bygga bra 
vägar i Vietnam. I det kraftigt kuperade land-
skapet måste man schakta sig in i sidoluten. Det 
gick långsamt p g a de stora schaktmassorna. Vi 
använde både stora schaktmaskiner (Komatsu D 
85) och grävmaskiner (Komatsu och Åkerman) 
för detta arbete. Ett av problemen var de stora 
vattenmassor, som måste tas om hand och som 
kom både uppifrån och från sidorna. Den stora 
efterfrågan på betongtrummor, som härigenom 
uppstod, löstes genom att vi startade en egen till-

verkning i stor skala. Ett av många lyckade ”sido-
projekt”, som inte var planerade från början.

Vägbyggnadskapaciten ökade allt eftersom 
fler maskiner överfördes från fabriksbygget till 
skogen. En ansenlig maskinpark byggdes på det-
ta sätt upp efter hand21. I en av våra rapporter 
angavs att vi under de första åren skulle bygga 
mellan 100 och 150 km bilväg per år och ca 60 
km enkla traktorbasvägar. Dessa siffror nådde vi 
aldrig upp till. Men även om det gick långsamt 
fram byggdes det dock med tiden åtskilliga mil 
bilvägar och traktorvägar. De senare med högre 
standard än vi planerat från början.

ETT PROBLEM VAR ATT VI och vietname-
serna ej var helt överens om vilka vägar, som 
skulle byggas. Vietnameserna prioriterade ofta 
vägar för att bygga ut infrastrukturen, medan vi 
ville bygga vägar för att komma åt råvaran. Vi 
hade också långa diskussioner om lämplig stan-
dard både på vägar och broar. Så här i efterhand 
måste man nog konstatera, att vi kommit fortare 
fram om vi accepterat vietnamesernas åsikter i 
högre grad.
UNDERHÅLL OCH RESERVDELAR Under-

Försök med bufflar. Vi lyckades faktiskt sela på en och annan buffel! ”
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hållsverkstäder saknades helt i Vietnam. Man 
klarade väl hjälpligt att meka med ryska jeepar 
och lastbilar men inte så mycket mer.

Den första verkstan i Ham Yen var ett öppet 
skjul med tak av palmblad, som användes tills en 
större verkstad byggts. Från början var det tänkt 
att det skulle finnas en stor gemensam verkstad i 
Bai Bang, som skulle serva både fabrik och skog.  
Ett dylikt samarbete mellan två olika ministerier 
fungerade inte utan det fördes över pengar till 
skogen, så att vi kunde bygga upp en egen un-
derhållsorganisation. Detta innebar bland annat 
att en stor verkstad byggdes i Ham Yen. En min-
dre verkstad byggdes i Vinh Hao ca 50 km norr 
om Ham Yen för att serva maskinerna i detta 
område. Två mobila serviceenheter etablerades 
också.

I mitten på åttiotalet byggdes en ny, denna 
gång verkligt stor, verkstad i Tuyen Quang till-
sammans med en ansenlig förrådsbyggnad. Verk-
staden i Ham Yen avvecklades succesivt. Orsaken 
till detta var främst att projektets tyngdpunkt 
flyttade närmare Bai Bang. Den nya vietname-
siska skogsorganisationen flyttade vid samma 
tid sitt huvudkontor från Ham Yen till Phu Ninh 

alldeles nära Bai Bang.  
Den stora maskinparken med dess mycket 

stora underhållsbehov krävde en effektiv re-
servdelsförsörjning. Eftersom inga reservdelar 
fanns att tillgå lokalt, måste dessa importeras. 
Att införskaffa rätt reservdelar, rätt mängd och 
ha dem på plats när de behövdes var en nog så 
knepig övning. Det var alltid något som fattades 
samtidigt som många ”prylar” bara tog plats på 
hyllorna och förmodligen aldrig kom till an-
vändning. Resultatet blev, hur som helst, att ett 
ansenligt förråd med reservdelar byggdes upp.

Projektet hade redan från början en stor in-
köpsorganisation med personal både i Sverige 
och Vietnam. Skogen fick senare egen personal 
som bättre kunde bevaka våra intressen. Det är 
nog svårt att föreställa sig de logistiska problem 
som fanns. All utrustning som behövdes för pro-
jektet kom till hamnen i Hai Phong och måste 
transporteras på undermåliga vägar de 30 milen 
till Bai Bang. Ofta blev utrustningen liggande ett 
bra tag i hamnen beroende på tullformaliteter 
och bristande last- och lossningskapacitet. Pro-
blemen i hamnen förde med sig att utrustning 
förstördes och ”kom bort”, vilket naturligtvis 

Flottning av bambu på  Song Lo. 
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medförde både förseningar och kostnadsök-
ningar.

Verkstäder och reservdelar var en stor utgifts-
post för skogssidan. Den totala kostnaden upp-
gick till strax under 100 miljoner kronor eller ca 
23 % av skogsprojektets totala kostnader.

UTBILDNING. Bai Bang utvecklades efter hand 
till att bli ett gigantiskt utbildningsprojekt. Att 
processpersonal till fabriken behövde utbildas 
var klart från början, men i övrigt litade man på 
vietamesernas försäkran att det fanns gott om 
utbildat folk t ex maskinförare, mekaniker och 
byggnadsarbetare. I skogen inriktade vi oss från 
början på att utbilda ledningspersonal på före-
tags- och brigadnivå när det gällde skogsvård, 
avverkning och planering samt inskolning av 
operatörer på våra första tunga maskiner.

Några av de första maskinoperatörerna var 
gamla stridsvagnsförare, som fungerade bra på 
schaktmaskiner och grävmaskiner. I takt med 
att maskinantalet ökade och uppbyggnaden av 
en reparations- och underhållsorganisation kom 

igång på allvar, framstod bristen på mekaniker 
som allt mera akut. Jag minns ett av många mö-
ten på MoF på sjuttiotalet, där jag krävde fler 
mekaniker eller åtminstone folk med någon 
teknisk skolning med hänvisning till avtalet mel-
lan länderna. MoF tvingades vidgå att man inte 
kunde mobilisera den typen av personal, så det 
var bara att acceptera sakernas tillstånd och sätta 
igång att utbilda.

Genom att omfördela skogsbudgeten och 
överföra en del pengar från fabriken, kunde 
grundutbildning av mekaniker och maskin-
operatörer sätta igång i slutet av 1978 vid ”Ham 
Yen Training Centre”. Officiellt var detta en del 
av Phu Ho skolan men i praktiken en aktivitet, 
som var helt styrd av oss svenskar. När ”Voca-
tional school” 22 kom igång i Bai Bang utnyttjade 
vi möjligheten att få kvalificerad utbildning av 
mekaniker där.

SAMARBETET MED PHU HO SKOLAN
fungerade, som nämnts ovan, redan från pro-
jektstart.  Phu Ho var en skola för utbildning 

Maskiner på vårt första vägbygge, den berömda väg 330.
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av skogsarbetare, till övervägande del kvinnor, 
på ”gymnasienivå” i första hand för plantsko-
lor, plantering och övrig skogsvård. Med tiden 
inkluderades också avverkningsteknik på sche-
mat. Det svenska stödet bestod av upprustning 
av undervisningslokaler, utarbetande av kurs-
planer och läroböcker samt utbildning av lärare.  
Men, som inom många andra områden kom 
den allmänna utvecklingen i landet ikapp Phu 
Ho. MoFs intresse svalnade, när projektet inte 
var berett att satsa tillräckligt med pengar på att 
bygga upp en modern institution inklusive byg-
gande av nya lokaler. Det blev också allt svårare 
att rekrytera elever.  Phu Ho skolan lades slutligt 
ner 1990.

Innan avverkningarna för att leverera virke till 
fabriken kom igång, genomförde vi en koncen-
trerad insats för att utbilda huggarinstruktörer 
som sedan enligt ett uppgjort program i sin tur 
utbildade huggare. Mer än 4 000 skogsarbetare 
genomgick detta utbildningsprogram.

Det är svårt att exakt ange hur många männis-
kor som på något sätt blivit ”utbildade” genom 
projektets försorg, men det rör sig säkert om ett 
antal som överstiger 30 000 personer. Denna in-
vestering i det mänskliga kapitalet är av bestå-
ende värde.

Projektets utbildningsinsats är säkerligen den 
största Sverige någonsin gjort med bistånds-
pengar. Jag tvivlar på att något annat land eller 
annan organisation kan konkurrera.

VIETNAMESER OCH SVENSKAR När man 
läser det jag skrivit t ex under avsnittet om 
skogsarbetarnas villkor så kanske man får den 
uppfattningen att svenskar och vietnameser 
levde strikt åtskilda från varandra. Förhållandet 
var absolut det motsatta för oss i skogen. Av alla 
utlandsprojekt jag arbetat med är Bai Bang det 
projekt där den dagliga kontakten med motta-
garlandets personal varit störst och intensivast. 
Säkert berodde detta till stor del på att Ham Yen 
var en isolerad plats inte bara för oss svenskar 
utan också för de vietnameser, som blivit kom-
menderade dit.

Trots överenskomna planer måste allt vi ville 
göra diskuteras och förhandlas innan man kom 

till skott. Det var naturligtvis väldigt tidsödande 
och ibland utomordentligt frustrerande. Nåväl 
efter hand lärde man sig de vietnamesiska um-
gängesformerna. Jag blev väldigt stolt när en av 
mina första vänner, Mr Ham, en morgon vid ett 
möte sa:” Nu Mr Otterstedt har Du förstått hur 
man skall uppföra sig. Först dricker man te och 
pratar om väder och familj, sedan tar man upp 
sitt egentliga ärende”.

Vi sågs inte bara under arbetstid utan också på 
kalas både hos oss och hos våra vänner. Det blev 
under årens lopp många fantastiska fester med 
underbar mat och många skålar.

Självklart inträffade många incidenter som 
ledde till konfrontationer mellan svenskar och 
vietnameser på grund av kulturella betingelser 
och ibland dåligt uppförande av oss svenskar. 
Det uppstod många dråpliga situationer under 
årens lopp och som chef gick det stundtals åt 
mycken tid till att ställa till rätta och lova bot och 
bättring.  Kontakten med polisen var ibland job-
big både för oss och vietnameserna23.

Ett starkt minne är från 1977 då jag och en 
kamrat blev arresterade i Lao Cai24 och förda till 
polisstationen därstädes med k-pistar i ryggen. 
Det var nämligen ”förbjudet och farligt” för ut-
länningar att gå omkring utan eskort. Det fanns 
enligt polisens utsago många kinesiska infiltra-
törer, som kunde ta oss för ryssar och ”då visste 
man ju inte vad som kunde hända”. Nåväl, allt 
avlöpte väl, även om vi var tvungna att lämna 
Lao Cai redan nästa dag, vilket var tidigare än 
planerat.

Jag har naturligtvis en mängd oförglömliga 
minnen från detta vänliga land. Ett svenskt/viet-
namesiskt julfirande i Ham Yen och vandringar 
till exotiska minoritetsbyar är bara ett par ex-
empel. Bai Bang har inte bara gett mig och alla 
svenskar och andra utlänningar25, som arbetade i 
projektet minnen för livet utan detta gäller i lika 
hög grad alla medföljande familjemedlemmar. 
Man tycker att alla dessa minnen, erfarenheter 
och kunskaper också borde sättas på pränt som 
ett komplement till alla utvärderingar om pro-
jektet ur teknisk/ekonomisk synvinkel. Det har 
skrivits alldeles för lite om det stora äventyret 
Bai Bang!
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Framtiden finns i skogen
Ett klokt sätt att minska halterna av växthusgaser i atmosfären är 
att bruka skogen och tillverka produkter som kan ersätta olja och 
betong. Mer biobränsle och mer trävaror ligger i linje med den om-
ställning till hållbart tillverkade produkter som är ett måste för att 
bemästra vad mänskligheten ställt till med i jordens klimat.

www.holmenskog.com
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BAI BANG IDAG. Hur är situationen i Bai Bang 
med omnejd idag? Eftersom det är tolv år sedan 
jag var där senast, så har jag fått förlita mig på 
andras uppgifter. 

De få lerhusen i vägskälet mellan riksvägen 
och vägen till fabriken är borta och ett modernt 
samhälle, Phong Chau, har brett ut sig med bo-
städer, affärer, verkstäder, distriktsadministra-
tion och hotell. Det genom projektet byggda bo-
stadsområdet med skolor och sjukhus fungerar 
och utvecklas. Det som finns kvar av den gamla
svenska campen drivs idag som ett hotell inom 
provinsens turistbolag.

De närbelägna städerna Vinh Yen och Viet Tri 
har vuxit kraftigt och våra ”stadsnära” skogar har 
huggits ner för att ge plats åt bebyggelse. Plante-
ringar längs vägar och diken är kvar i förvånan-
de stor utsträckning. Trycket på brännvedsplan-
teringar har minskat betydligt sedan man mer 
allmänt fått tillgång till elektricitet och flaskgas.
De stora arealer med degenererade marker, som 
fanns mellan Bai Bang och deltat, som vi började 

beskoga under projekttiden, är nu i stor utsträck-
ning planterade.  Planteringar på bättre marker 
fortsätter med E.urophylla och A. mangium med 
nytt och bättre plantmaterial.

Motorsåg används idag allmänt för huggning 
av lövträdsvirket. Några av våra gamla trakto-
rer tycks fortfarande vara i bruk! Huggning och 
flottning av bambu sker alltjämt på traditionellt 
sätt. Bai Bang är en välskött industri och produ-
cerar 61 000 ton massa och 100 000 ton papper. 
Långt gående planer finns att öka produktionen 
till 250 000 ton till år 2010.

Under år 2006 levererades i runda tal 300 000 
ton skogsråvara varav merparten utgjordes av 
eucalyptus och acacia. Intressant är att bambu-
leveranserna har minskat till knappt 10 000 ton 
och att drygt 20 000 ton leverarades i form av 
flis. Ansvaret för råvaruförsörjningen, både på 
kort och lång sikt, åvilar idag fabriken. Så har t 
ex 16 statliga skogsföretag underställts  fabriks-
organisationen. Den årliga planteringsarealen 
uppges vara 5 000 ha varav 80 % acacia och 20 % 
eucalyptus.

Sjudande gatuliv i Hanoi. Visst kan man längta tillbaka.

ETT KONTROVERSIELLT PROJEKT?
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Tittar man i backspegeln ser man naturligt-
vis områden där det gått att spara pengar.  Visst 
köptes det i vissa fall mer utrustning än vad som 
var av nöden och visst rekryterades det personal, 
som inte alla gånger höll måttet. Detta är ju dock 
problem som drabbar de flesta verksamheter.

Bai Bang projektets mål är uppfyllda med råge. 
Fabriken drivs med framgång av vietnameserna 
själva och råvarorna räcker. Ett mycket stort an-
tal människor har utbildats inom många olika 
discipliner. Området kring Bai Bang, och inte 
bara närområdet, är i dag en välmående bygd.

Med den erfarenhet jag har av biståndsprojekt 
runt om på jorden hävdar jag med bestämdhet 
att Bai Bang blev ett lyckat projekt. Ett projekt 
som vietnameser och svenskar skall vara stolta 
över!

OCH TILL SIST. Min hustru och jag  tog en pro-
menad genom vår lilla stad efter att ha varit på 
tidig bio en lördagskväll i september. Gatorna 
och vårt Stortorg låg öde. Knappt en människa 
syntes till. Vi tänkte på Hanoi, den absoluta mot-
satsen. Par som flanerade i parkerna. Barn som 
lekte på trottoarerna. Alla som satt på sina små 
pallar och åt nudelsoppa vid de otaliga gatukö-
ken. En stad full av dofter, av ljud, av liv och av 
löften!

Visst längtar vi tillbaka ibland! 

ETT DYRT PROJEKT? Visst kostade projektet 
mycket pengar men blev det för dyrt? Var det ett 
lyckat projekt? Den totala notan gick på 2,5 mil-
jarder svenska kronor i löpande penningvärde, 
som betalades ut under perioden 1974-1990. 
Kunde man gjort på ett annat sätt för att få ner 
kostnaderna? Hade man för bråttom att komma 
igång? Köptes det onödig utrustning? Berodde 
förseningar och därmed fördyringar på mot-
tagarlandets oförmåga att hantera ett så, efter 
rådande förhållanden, gigantiskt projekt eller 
var det svenskarnas oförmåga att sätta sig in i de 
vietnamesiska förhållandena som var orsaken? 
Frågorna kring projektet och dess kostnader är 
legio. Flera utvärderingar har gjorts. De svar som 
ges beror till syvende och sist på de värderings-
grunder och de värdegrunder man har.

DEN TOTALA KOSTNADEN FÖR skogspro-
jektet var drygt 354 miljoner kronor eller 14% av 
den totala projektkostnaden. Av dessa utgjorde 
personalkostnaderna 146 miljoner eller 41%. En 
siffra som är relativt låg i jämförelse med många 
andra biståndsprojekt. Den utrustning som köp-
tes kostade 152 miljoner (43%) och övriga kost-
nader (utbildning, ”social welfare”, camp mm) 
uppgick till 56 miljoner kronor (16%). Utöver 
detta skall skogen belastas med vissa gemensam-
ma kostnader, i huvudsak fraktkostnader och 
kostnader för camperna.

1 Företaget hette då Jaakko Pöyry Ingenjörsbyrå 
AB och var ett svenskt dotterbolag till det finska
skogskonsultföretaget Jaakko Pöyry. Den skogliga 
verksamheten samlades under ett dotterbolag 
Interforest AB 1978. I fortsättningen använder 
jag namnet Jaakko Pöyry eller kort JP oberoende 
av vilket JP-bolag som avses. Jaakko Pöyry grup-
pen är idag noterat på Helsingforsbörsen under 
namnet PÖYRY Pty.

2 Det hette faktiskt fortfarande ”Royal” trots att 
kungamakten störtats och ”Pathet Lao” tagit 
över makten i landet. En av många anomalier i 
Sydostasien vid denna tid.

Bai Bang fotnoter
3 Thong Nhat var det dåvarande namnet på det 
anrika gamla franska hotellet Metropole, byggt 
1901. Idag moderniserat och nog så lyxigt med 
namnet Sofitel Metropole. Bia Hanoi var det enda 
öl som fanns vid denna tid. Helt utan bubblor 
och med tvivelaktig smak. Ölet förbättrades efter 
hand samtidigt som nya bryggerier kom till med 
öl som väl konkurrerade med importerad dryck.

4 Den svenska campen i Bai Bang började byg-
gas 1975 och byggdes ut efter hand. I slutet på 
sjuttiotalet bodde över 600 svenskar och andra 
utlänningar där. Campen hade förutom bostäder 
svensk skola, sjukstuga med läkare och sjuksköter-
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skor, affär med svenska varor, bibliotek, vävstuga, 
restaurang, bar, pool, gym, tennis-, badminton- 
och squashbanor mm. Vakter bevakade ingången 
eller ”gaten” som alla sa på vårt eget fikonspråk.. 
Med tiden utvecklades en ”baibangska” som 
var en blandning av svenska, vietnamesiska och 
engelska. Ett språk som föll sig naturligt för oss 
som arbetade i projektet, men som säkert tedde sig 
mycket märkligt för besökare. Campen blev så
småningom omgärdad med en betongmur och 
inga vietnameser släpptes in utan tillstånd

5 Kriget i Vietnam av oss kallat Vietnamkriget och 
av vietnameserna för kriget mot USA. På sätt och 
vis var detta krig en fortsättning på fransmännens 
indokinakrig (vilket i sin tur var en fortsättning 
på japanernas ockupation av landet
under andra världskriget och västmakternas 
schabbel efter deras kapitulation) och den delning 
av landet i Nord- och Sydvietnam som blev följden 
av parisfreden 1954. En delning som aldrig ac-
cepterades, varken av Nord eller Syd.

6 Industrikomplexet omfattade förutom massa-
och pappersbruk också ett koleldat kraftverk, ett 
vattenreningsverk, en stor underhållsverkstad, 
lagerbyggnader mm.

7 Song betyder flod. På gamla franska kartor 
benämnes floden Rivière Claire, alltså den klara 
floden eller om man så vill Klarälven. I projektet 
använde vi alltid det vietnamesiska namnet på 
denna flod. Röda Floden heter på vietnamesiska 
Song Hong, som betyder just Röda Floden.

8 Redan på sjuttiotalet utbildades ca tio svenskar 
till vietnamesiska tolkar. Utbildningen skedde 
först i Stockholm och avslutades sedan i Hanoi. 
Fler av dessa tolkar gjorde stora insatser inte minst 
i skogsprojektet.

9 Styrax tonkinensis är ett endemiskt trädslag 
med en rotationstid på max tio år och med låg 
volymvikt. Styrax såddes, vilket krävde stora ar-
betsinsatser för tidiga röjningar. Styrax var i början  
en viktig råvara till fabriken. Mangletia glauca 
var inte lämplig som råvara p g a sin rödfärgade 

kärna, vilken vållade blekningsproblem i massa-
processen.

10 I biståndssammanhang pratar man ofta om 
”counterparts” och då avses såväl enskilda indivi-
der som organisationer.
Jag har undvikit denna terminologi.

11 I slutet av 1977 invaderade vietnamesiska 
styrkor Kambodja och efter ett kortare krig eta-
blerades en vietnamstödd regering i landet. Detta 
förtörnade kineserna, som i sin tur skickade en ex-
peditionskår in i norra Vietnam för att,  som det 
sades ”lära vietnameserna en läxa”. Efter ett antal 
skärmytslingar drog sig kineserna tillbaka, vilket
föranledde vietnameserna att stolt proklamera 
att nu hade de ”lärt kineserna en läxa”. Ett antal 
gränsstäder förstördes och man fortsatte att skjuta 
på varandra ett bra tag längs gränsen. I början av 
den kinesiska invasionen var oron stor hos många 
i svensklägret. De som så önskade fick bryta sina 
kontrakt och under en kortare period fanns flyg-
kapacitet att snabbt evakuera personalen. Kriget 
gjorde oss dagligen påmint genom de trupp- och 
materialtransporter som gick norrut och trans-
porter med sårade som gick söderut på riksvägen. 

12 Den vietnamesiska termen är ”Doi Moi”, som 
ungefär betyder förnyelse, och var Vietnams mot-
svarighet till Sovjetunionens perestroika. Termen 
lanserades på kommunistpartiets sjätte kongress 
i december 1986. Liberaliseringen och övergi-
vandet av strikt kommunistisk centralplanering 
möjliggjorde det moderna Vietnams framväxt. Ett 
talande exempel är att Vietnam gick från att ha 
varit en stor nettoimportör av ris till att på bara 
två år bli världens tredje största nettoexportör.

13 Efter vad jag kan förstå var det enda skälet 
för denna namnändring att Sida och Scanma-
nagement för svensk opinion ville markera en 
nyordning av projektet bl a genom att man gick 
in i en operativ fas. Efter projektets slut ändrade 
vietnameserna namnet igen, nu till Bai Bang Pa-
per Company (BAPACO). Fabriken ingår idag i 
en koncern som heter Vietnam Paper Corporation 
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(VINAPACO). Fabriken firade sitt 25 årsjubi-
leum den 26 november 2007.

14 Jag går inte i god för att jag citerat helt korrekt, 
men att journalister medvetet förvrängde utta-
landet om ”slavarbete”står jag för.

15 Slutrapporten ”Socio-economic study of factors 
influencing labour productivity in the forestry 
component of the Vinh Phu Pulp and Paper Mill 
Project in Vietnam” var författad av Katarina 
Larsson och Lars-Erik Birgergård och daterad i 
januari 1985. Den beskriver på ett detaljerat och 
mycket insiktfullt sätt skogsarbetarnas dåliga 
arbets- och levnadsförhållanden. Rapporten är 
däremot sparsammare med förslag om hur man 
skulle kunna förbättra produktiviteten.

16 Att överhuvudtaget få information i ett uppi-
från hårt reglerat samhälle var en historia för sig. 
Mycken tid ägnades åt att besöka skogsföretag och 
andra institutioner både i Hanoi och provinserna 
för att komma åt den information vi ville ha. 
Ovilligheten berodde både på att man var rädd 
för att lämna ut information och att information 
hade ett värde i sig, som man inte var villig att 
lämna ifrån sig utan att få något i utbyte.

17 Det vetenskapliga namnet på den vanligaste 
nuan (det finns faktiskt flera arter med i dagligt 
tal samma namn) är Neohouzeaua dulluoa. 
Andra arter som kom till användning som råvara 
var Vau (Indosasa sp.) som var beståndsbildande 
med ett trädliknande växtsätt, Tre Gai och Hop 
(Bambusa arter) taggiga ”buskar” som ofta 
odlades i anslutning till bebyggelse samt Giang 
(Melocalamus sp.) en tunn slingrig art, som vi 
helst ville slippa.

18 Med början under slutet av åttiotalet och med 
full kraft under nittiotalets första hälft genom-
fördes en landreform. Denna innebar att de i 
kooperativen ingående familjerna fick tillbaka 
den mark de ursprungligen ägt. Vissa delar av de 
statliga skogsföretagens marker delades också ut 
till skogsarbetarna.

19 William Ross Cockrill, en skotte som arbetat åt 
FAO, allmänt kallad Buffalo Bill.

20 Lassosystemet utgjordes av en ändlös vajer 
som löpte genom block upphängda i träd. Virket 
hakades på medan vajern sakta rörde sig. Vajern 
drevs av en ”capstan winch”.

21 Jag är lite osäker på siffrorna, men jag har för 
mig att vi hade tre vägskrapor, fem stora schakt-
maskiner, fem stora bandgrävmaskiner, två hjul-
grävare, sex dumprar, fem lastbilar, en stenkross 
och säkert ytterligare några enheter.

22 Vocational School var en yrkessskola som 
byggdes upp i anslutning till industrin och som 
invigdes 1987. Skolan hade modern utrustning 
och till en början svenska lärare. Skolan utbildade 
bl a processtekniker, servicepersonal för fabriken 
och fordonsmekaniker. Skolan är idag en mycket 
prestigefylld utbildningsplats.

23 Jag minns en Kristi Himmelsfärds dag då jag 
under hela dan med hjälp av vår tolk, Mrs Yen, 
försökte förhandla loss två finkade svenskar som 
per moped kört in i ett ”arbetsläger” för sydviet-
namseiska officerare. Det gick till slut, men jag 
tvingades gå med på alla deras villkor.

24 Lao Cai är den gränstad där Röda floden rin-
ner in Vietnam. Den blev jämnad med marken 
nunder kriget mot Kina 1978-79. Jag kom till-
baka till Lao Cai 1992. Staden var då fortfarande 
i ruiner även om återuppbyggnaden i viss mån 
hade kommit igång.

25 Det är viktigt att notera att i skogsprojektet ar-
betade inte bara svenskar. Förutom svenskar hade 
vi folk från Danmark, Norge, Finland, England, 
Frankrike, Australien, Nya Zeeland och Filip-
pinerna. Totalt var omkring 120 långtidskontrak-
terade experter engagerade i projektet. Till detta 
kommer ett stort antal korttidsinsatser.




