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l. Äventyret börjar. 
  

 Äventyret började i Mjölby, där jag under vårterminen 1953 varit lärare 

vid realskolan. Någon gång på vårkanten uppmärksammade jag att kriget i 

Korea höll på att ebba ut och samtidigt att Sverige blivit utsett att bli en av de 

övervakande nationerna. Där fanns en chans som inte erbjuds var dag och jag 

var inte sen att gripa den. Jag skrev till försvarsstaben i Stockholm och döm om 

min förvåning – och om min glädje – när jag några dagar senare fick till svar att 

jag var bland dem som skulle komma ifråga, ifall att vapenstilleståndet och den 

då följande övervakningen kom till stånd. 

  

 Det gjorde de faktiskt rätt snart. Visserligen lyckades Sydkoreas president 

Syngman Rhee att sabotera och fördröja vapenstilleståndet en tid, då han 

lössläppte nordkoreanska krigsfångar, som hade förklarat sig ovilliga att 

återvända hem. Det kunde emellertid inte fördröja vapenstilleståndet med mer 

än några veckor. Vid midsommartid hade förhandlingarna i Panmunjom nått så 

långt att vapenstillståndet kunde skönjas i en inte alltför avlägsen framtid. 

  

 Det blev då brått att få den svenska övervakningskontingenten klar för 

avresa. En första mindre grupp innehållande högre officerare avreste vid 

midsommaren. Just på midsommaraftonen kom jag till mitt föräldrahem och 

fann ett meddelande från försvarsstaben om att jag skulle vara beredd att infinna 

mig i Stockholm för utrustning med kort varsel.  Då fick jag visshet om att det 

höll på att bli verklighet som förut svävat som en underbar hägring vid 

horisonten. Bara en vecka senare kom också kallelsen som innehöll att samling 

av kontingenten skulle ske vid försvarsstaben på Östermalmsgatan i Stockholm 

en måndagsmorgon. Det var en solig morgon som jag lämnade det 

försommarvackra Mjölby för att ge mig äventyret i våld. 

  

 I Stockholm mötte jag en blandad skara av gamla gubbar och unga 

pojkar, alla lika förväntansfulla inför det som låg framför. Det var en ”hoprafsad 

skara” (som vår förste chef Sven Grafström uttryckte det) på omkring femtio till 

antalet av militärer och civilister, unga spolingar och mogna äldre män. Särskilt 

roligt var det att finna en del tidigare missionärer som imponerade på oss yngre 

med sina kunskaper. Vi yngre bildade grupper allt efter de grader vi gavs. Bland 

dem nära mig var Olle Axberg som jag snart höll samman med i både vått och 

torrt. 
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 Det blev en svettig vecka och intensiva dagar medan vi utrustades och 

gjorde oss klara för den långa resan och det viktiga uppdraget i Fjärran Östern. 

Vi vaccinerades för ett antal sjukdomar, tyfus, paratyfus, kolera, etc. Sprutorna 

togs en masse, vilket förorsakade att man någon dag gick i halv berusning. Vi 

försågs med den ena omgången varma kläder efter den andra som om vi skulle 

till en vinter och inte till en varm halvtropisk japansk och koreansk sommar 

(med tiden skulle dock allt komma till nytta!). Det förelästes om både det ena 

och det andra men man visste nästan inget om vad som väntade. Det enda man 

ganska snart visste ordentligt var att avresan skulle ske 6 juli kl 8 på morgonen. 

  

 FN-sidan hade ställt två amerikanska militära transportplan till vårt 

förfogande som stod redo på Bromma flygplats. Vi fick dela upp oss i två 

grupper och ta plats och inte lång stund därefter kunde vi se både Bromma och 

Stockholm försvinna bakom oss, Vi var uppe i luften och på väg till Korea! 

  

 Det var ett leende försommar grönt Sverige som vi sa farväl till. Det var 

en vacker tavla i glada färger. Et otal blå vatten gick fint ihop med gröna skogar 

och gula fält. Jag hade fått en utmärkt reskamrat i Olle Axberg och han 

fotograferade både nu och senare. 

  

 Det kanske var med en suck som man såg Sverige försvinna i 

bakgrunden. Det skulle ju dröja innan vi var där igen. Östersjön följde och flata 

danska öar innan vi flög in över ett molntäcke som följde os still flygfältet vid 

Frankfurt-am-Main. Där gick planet genom molnen och svepte nära hustak och 

krigsruiner för att till sist landa mjukt och elegant. 

  

 Vi var framme vid den första av de amerikanska flygbaser som vi skulle 

ha nöjet att få se på den långa vägen. Redan här kunde vi konstatera att det var 

fråga om stora anläggningar. Allt var våldsamt tilltaget, men trots måtten var det 

lugn och precision i organisationen. Vi kom aldrig utanför flygplatsen, då ny 

transport var klar om ett par timmar not nästa mål: Azorerna. Så vi åt lunch, 

vilade i officersmässen och tittade oss omkring på basen. 

  

 En av de stora amerikanska härvägarna går genom luften över Azorerna 

till Nordamerika och det var den vi följde. Dessa härvägar sträcker sig jorden 

runt och de mest omfattande som historien sett. Man famnar dem inte på en dag 

och man imponeras. Vi embarkerade alltså på planet till Azorerna och det blev 

en längre tur på ett tiotal timmar. Den togs över Paris-området och Frankrike. 

Vi gled in över ett molntäcke som följde oss över Biscaya-bukten och ut på 
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Atlanten. Vi fick hålla oss för os själva, sova eller äta ur de matboxar som 

utdelats av militärastewards. 

  

 Det var sent på kvällen som jag vaknade till i min slummer då planet 

började sakta på farten och söka sig ned genom molnen för att landa. Jag hade 

en gång några somrar tidigare på en båtresa sett Azorerna sticka upp ur havet – 

från havet sett en rad höga, branta klippor. Jag tänkte på den minnesbilden med 

skräck medan planet sänkte sig genom molnmassorna. Man drog sedan 

verkligen en suck av lättnad, när plötsligt molnen skingrades och en 

landningsbana skymtade rakt framför. 

  

 Besöket på Azorerna blev också kort, en andningspaus, när både vi och 

planen samlade sig för nästa etapp: hoppet över till Westtover, en flygbas i 

Massachusetts i USA. Tiden använde vi mest till ett besök på officersklubben 

där man bjöd på musik, dans och drinkar. Vid ett-tiden på natten var allt klart 

för avresa och det var vara att säga adjö till den amerikanska klubben och den 

portugisiska betjäningen och ge sig iväg. 

  

 Vi sov över Atlanten och vid åttatiden på morgonen – ett dygn sen vi 

lämnat Sverige – gick vi in över det amerikanska fastlandet. En stund senare 

gick vi ner på det väldiga Westover flygfältet för en ny vilopaus. Det blev en 

frukost men inte mycket mera för bara en stund senare stod plan redo att ta oss 

direkt till Kalifornien! 

  

 Det blev en vacker, minnesrik dag. Vi fick ett strålande klart väder under 

hela den tolv timmar långa flygningen, vilket gjorde att vi kunde följa 

landskapet och dess skiftningar från kust till kust. Non-stop gick resan på en 

höjd av cirka 3000 meter. Från bekväma fåtöljer kunde vi njuta av färden, 

åtminstone tills vi nådde Klippiga Bergen. Det mest imponerande var det 

amerikanska jordbruket. Timme efter timme bredde sig fält efter fält, jordbruk 

efter jordbruk ut sig, guldgula fält, färdiga för skörd. Och det var inte fråga om 

små tegar. Åkrarna var som regel en engelsk kvadratmil i omfång med vägar på 

alla sidorna. I denna jordbruksvärld försvann städer och industriorter nästan 

fullständigt. En plats som Chicago tog det inte mer än fem-tio minuter att 

passera, men detta lapptäcke kunde man stå inne hos piloten i timmar och se ut 

över, de sträckte sig åt alla håll och man såg inget slut på dem. De följde oss 

från Massachusetts vid Atlanten tills vi närmade oss Klippiga Bergen. Där 

började jordbruken gradvis att avta och naturen att bli kargare för att sakta 

övergå till bergslandskap. 
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 Jag hade väntat mig mycket av just Klippiga Bergen där jag som barn 

upplevt så många äventyr med böckernas hjälp. Så döm om min besvikelse, då 

jag nu knappast såg något av dem! Just som vi skulle in över bergen, började 

planet att ta sig fasoner, kränga och dyka for att på nytt sticka nosen uppåt.  

Tittade man på vingspetsarna verkade det som om de skulle kunna skaka loss 

vilken sekund som helst. Också ljudet från motorerna verkade bli ojämnt. 

Högtalaren beordrade att vi skulle sätta på oss säkerhetsbältena, då det skulle bli 

”rough weather” och ”bumpy” en stund. Det grova vädret och bumpningen kom 

emellertid att följa oss de två à tre timmar vi hade till Travis i Kalifornien. Så vi 

umgicks med syrgasapparater och påsar och det var till slut en ganska blek 

övervakningsstyrka som satt och följde med i guppen och stötarna, medan de 

vackraste partierna av bergskedjan passerades. Den enda gång jag tog mig en 

riktig blick på naturen under var när vi kom över Salt Lake, där saltet på sjöns 

ena sida gnistrade i solen. Sen sjönk jag tillbaka i stolen och inväntade 

landningen någon timme senare i Kalifornien. 

  

 Det var underbart att stiga av planet efter dessa timmar av sjögång och 

bekanta sig med Kaliforniens ljuvliga klimat. Det var ett varmt välkomnande – 

isynnerhet i de präktiga, tjocka uniformer som försvarsstaben klätt oss – så man 

rörde på sig försiktigt medan man sökte komma ifrån den efterhängsna känslan, 

att man fortfarande hoppade omkring över Klippiga Bergen.  

  

 Flygbasen, Travis, är belägen något femtio engelska mil utanför San 

Francisco på ett flackt ökenliknande område. Bergen i bakgrunden hade den 

ljusbruna och toppiga form som man aldrig ser i Norden. När man är van vid 

våra Urstensberg, verkar de en aning overkliga. 

  

 Äntligen fick vi göra ett uppehåll om även bara för bara en natt. Basen 

hade speciella gäst-logement där vi blev behandlade som VIP’s, Very Important 

People. Många tog tillfället i akt och åkte in till San Francisco. Jag föredrog att 

stanna på basen, och det var ingen dålig ersättning. Basen var nämligen inte av 

små dimensioner och räckte mer än väl till en kväll. På klubben spelade man 

”bingo”, det populära amerikanska sällskapsspelet, med några hundra 

närvarande. Jag sjönk ner i en televisionshörna och såg en stund på en TV-film, 

för första gången i mitt liv, innan jag kände att jag på nytt var i luftgropar och 

att tröttheten var överväldigande. Sällan har en säng känts skönare …. 
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 2.  Från Kalifornien till Japan. 
  

 Morgonen efter purrades vi tidigt för nästa dagsetapp mot ett nytt 

fanatasiegande mål, nämligen Hawaii och Honolulu. Det var en nästan alltför 

vacker morgon. De gulbruna höjderna i fjärran som omgärdade och skänkte 

flygfältet dess kaliforniska silhuett verkade dallra i hettan och vi i våra varma 

uniformer hade an känsla av att smälta. Vi hade ännu inte vant oss vid verklig 

sommarvärme. 

  

 Väl uppe i luften såg vi efter en stunds flygning Golden Gate brons tinnar 

sticka upp ur morgondimman. Mer fick vi inte se av San Francisco och alla dess 

vackra omgivningar. Allt var snart inlindat och dolt i ett molntäcke. Sedan 

följde tio intresselösa timmar, då vi kunde ägna oss åt oss själva. Vid det här 

laget kände vi oss redan som en stor familj. Det var endast graderna som 

hämmade och skilde. Olle Axberg och jag blev bekanta med en ungdomlig och 

vaken steward på planet och ett långt samtal resulterade i att han inbjöd os till 

en rundtur på Oahu dagen efter, ett erbjudande som tacksamt accepterades. 

  

 Först passerade vi Hawaii som fått ge namnet till hela Hawaii-ögruppen. 

Vi gick inte in över ön utan höll oss på respektfullt avstånd från dess 

bergstoppar som når en höjd på över 4000 meter. Fram till Oahu och Honolulu 

tog det ytterligare tid och vi hann att se några av de mindre Hawaii öarna. 

  

 Det var en så kristallklar kväll att man kände att man var i tropikerna då 

vi svängde in över bukten vid Honolulu och vi skymtade Waikikis mjuka 

rundning under oss. Pearl Harbour, den stora flottbasen kunde vi ana, ty längre 

bort och sen rakt under oss låg ett jättelikt hangarfartyg förankrat med rader av 

hopvikta plan på däcket. Inflygningen skedde från havet och landningsbanan 

började praktiskt taget vid strandkanten. 

  

 På flygfältet slog den tropiska hettan full av svalkande ocean emot oss. 

Synen som mötte var oförglömlig; höga, smäckra palmer böjde sig artigt vid 

synranden och i förgrunden utbredde sig den välbyggda flygbasen. Men vi 
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möttes inte av något ”Aloha” och inte heller ”leis” om våra halsar. Det är 

förbehållet båtpassagerare. Vi fick stiga i militärbussar till vårt nattkvarter. 

  

 Vår glädje hade inga gränser då det nådde oss att vi skulle göra ett 

uppehåll på inte mindre än ett dygn.  Nog var vi trötta efter lång flygning, men 

ingen hade en tanke på att sova. Är man på Hawaii en gång har man inte tid för 

sömn! Så med vår vän från flyget svepte Olle Axberg och jag genom Honolulu. 

Det var ljuvligt att känna svalkan i en öppen bil efter hettan vid ankomsten till 

Oahu. Palmer kantade avenyerna ungefär som björkar i Umeå. Hade man inte 

fått en ”leis” vid ankomsten, kunde man för en slant köpa en vid en 

trottoirförsäljning. Det rasslade i brisen och bränningarna längs Waikiki Beach. 

  

 Nästa morgon hämtades vi i bussar för en sightseeing tur runt Honolulu 

med omgivningar. Vi kom snart ned till Waikiki Beach där vi kunde se både 

badande och surfande ungdomar ovanpå framvältrande vågtoppar. Vi höll oss 

för säkerhets skull till en swimming-pool strax innanför strandkanten när vi 

också badade. Men vi badade fortfarande på Waikiki!  Sedan kom vi strax till 

hawaiianska folkdanser, där små, runda hawaiianskor, barfota och brunbrända, 

klädda i bastkjolar och ”leis” kring halsen, vickade på höfterna och sjöng 

säregna hawaiianskor melodier. Vi ställde oss med kameror liksom tusentals 

turister och fotograferade. Det var som man föreställde sig Hawaii: Waikiki och 

hula-hula-dans! 

  

 Men Olle Axberg och jag ville mera. Med vår vän från flyget tog vi en tur 

ut till ananasfälten utanför Honolulu. Det var en praktfull syn att se dessa fält 

och ananasplantor på vulkanisk, rödaktig jord. Litet längre bort odlades också 

sockerröret, på områden som mer liknade djungelsnår än odlade fält. 

  

 Mitt i denna intressanta sightseeing upptäckte vi till vår fasa att det bara 

var en halv timme tills planet skulle lyfta. Det blev ett snabbt avslutande av 

studiet av ananas och rörsocker och att vrida bilen runt och skynda till 

flygplatsen. På återvägen hann vi passera flottbasen Pearl Harbour. Fortfarande 

stack tornen på ett slagskepp upp ur vattnet. 

  

 Vi kom till flygfältet just som uppställningen börjat. Vi kom inte för sent. 

Det var vara bara att undvika chefen Bomans sura miner, hämta packningen och 

komma upp i planet. Det finns ingen skönare känsla än att vara dödstrött när 

man skall börja en lång resa med flyg över hav! Isynnerhet när den som denna 

blir omkring tjugutvå timmar lång och över ett hav förpestat av hajar! Det var ju 
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en tröst att man ingående instruerade oss hur vi skulle använda flytvästar och 

hajpuder i fall att.… Sen insomnade vi gott strax efter Oahus kustrand 

försvunnit och vi var ute över den väldiga vattenytan. 

  

 Under den långa resan över Pacifiken gjorde vi bara ett litet uppehåll på 

den lilla korallön Wake. Hur piloterna kunde finna denna lilla prick i havet är 

lite svårt att förstå. Ön är så liten att landningsbanan praktiskt taget går från 

strand till strand. Detta stopp i Stilla Havets mitt blev inte långvarigt. Vi hann 

bara med något kort samtal med den ganska tråkade personalen på basen. Det 

måste tillhöra det ledsammare att bli placerad på en sådan avkrok under 

militärtjänsten. 

  

 Så bar det iväg mot närmaste målet – Tokio. 

  

  

 3.  Ankomsten till och Tre Veckor i Tokio. 
  

 Vi anlände till Haneda Flygplats nästa dag, l2 juli, och vår fem dagar 

långa resa från Stockholm var avslutad. Vi blev vederbörligen mottagna av dem 

som redan anlänt två veckor tidigare med envoyé Sven Grafström, nu general, i 

spetsen. Sen blev det uppsittning i de, som vi tyckte, gamla bekanta 

militärbussarna för oss alla, som skulle föra os still Tokios centrum, där kvarter 

hade ordnats för oss alla. Vägen var omkring fyrtio minuter genom japanska 

bostadskvarter. För första gången fick vi se de grå, hopgyttrade 

bostadslängorna, där man bodde så tätt på varandra att man talade mellan husen 

och genom väggarna från familj till familj 

  

 Vi togs till Dai-ichi Hotel, ett nytt modernt Hotel, som byggts till 

olympiaden 1940 som aldrig blev av. Det var med svenska mått mätt ett stort 

och luxuöst Hotel, utrustat med matsalar, klubbrum, barer, försäljningsbutiker, 

tvätt och så vidare. Det var så komplett att man knappast behövde gå utanför 

dörrarna.  ”Dai-ichi” betyder ”nummer ett” och i Tokio kallas ofta det som är 

topp för ”nummer ett”. Inte långt från hotellet låg Mac Arthurs högkvarter mitt 

emot kejsarens palats och det kallades i folkmun för Dai-ichi Biridingu 

(”biridingu”, en japanisering av engelska, ”building”). Det hände att 

taxichaufförer tog en kund dit då han hade bett om Dai-ichi Hotel.  
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 Imperial Hotal, Tokio. 1923-1968, designed by Frank Lloyd Wright. 

  

 Naturligtvis kunde vi inte bli på hotellet första kvällen. Storstaden var 

alltför nära och inbjudande. Olle Axberg och jag strövade ut så snart vi haft vår 

middag och försökte finna riktningen in till stadens centrum. Shinbashi och vårt 

hotell låg centralt men det var ändock inte Ginza, Tokios verkliga centrum. Så 

vi gick fram utan plan och förundrades över att huvudgatorna var så livliga och 

upplysta sent på dagen. Det var ett människovimmel vart vi kom. Det fanns 

fortfarande stora mängder ockupationstrupper i landet och med sina bröder från 

FN-trupperna i Korea, bröt de skarpt från den japanska stora massan som 

uppträdde mest i mörka kläder. 

  

 Det var kvinnan som lättade upp på den annars mörka bilden. Hon kom 

fortfarande ofta i sina gamla, vackra kimonos men hade också accepterat sentida 

västerländska kläder. Hon hade liksom inte kunnat bestämma sig mellan öst och 

väst eller också förstått att kombinera bådadera. De utgjorde en färgklick i 

gatubilden var de syntes. 

  

 Det var en ny värld vi mötte i Tokios gatuvimmel. Till vår överraskning 

var många butiker öppna sent på kvällen. Jag drogs som alltid till bokhandlare 
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och fann till min glädje att de var allmänt öppna. Böcker om Japan var inte 

många och om japanska språket blott i ental. Jag fann till min glädje en 

nybörjarbok (Vacchari) och en enda bok om japanska förhållanden. De inköptes 

omgående och började läsas nästan innan vi var tillbaka på hotellet. Det fanns 

inte mycket men det som fanns köptes! Situationen liknade den som Professor 

Peter Boodberg senare yttrade om 30-talet i Kina: ”Underbara 30-tal när man 

hade tid att läsa allt som fanns om Kina!” Jag kunde nu säga detsamma om 50-

talet i Japan! Japan-studiet var begynt! Från första afton! Jag förlorade ingen 

tid. Redan innan, just efter vi anlänt, började jag att lägrar ord och fraser från 

personalen på hotellet. De ställde sig villigt till förfogande. 

  

 Det blev också tid till studier i Tokio. Det hade kommit till nya strider i 

Korea och förhandlingarna gick trögt. Så vi fick lugnt vänta på att 

vapenstilleståndet skulle bli verklighet. Vi anlände 12 juli och fortsatte först den 

29 juli till Korea. Det var nog ingen bland de blivande övervakarna som var 

ledsen för det. Hotelliv i Tokio var att föredra framför det tältliv som väntade i 

Korea. Man inrättade sig utan jäkt i ett bekvämt liv medan man visste att det 

skulle få ett brått slut samtidigt som kriget på andra sidan Japanska Sjön fått sitt 

slut. 

  

 Faktiskt drev vi inte helt runt. Den kommande verksamheten förbereddes 

med kontorsarbete och kurser som FN-sidan erbjöd.  Vi satt på skolbänken en à 

två timmar var dag då det förelästes helt allmänt om Korea, kriget där och så 

vidare. 

  

 Vi var inte ensamma heller i vår väntan. Schweizarna var oss hack i häl 

med sin del av övervakningskommissionen och de logerades också på Dai-ichi 

Hotel. Endast begränsat samröre ägde rum mellan de svenska och schweiziska 

kontingenterna både här och senare. Det berodde i första hand på 

språksvårigheter. 

  

 Om tjänsten inte var betungande, erbjöd Tokio och Japan sightseeing. Det 

fanns så mycket att se att man att man inte kunde hinna med allt. Och skulle 

man en dag vara färdig med Tokio fanns det Japan där man möter det genuina 

Japan. 

  

 Det var cykel-rickshans tid och Olle Axberg och jag hyrde en rickshaw 

första dagen för en tempeltur för att samtidigt få en bild av livet på gatorna. Det 

var en varm dag och vår kusk pustade och torkade svetten. Programmet 
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lämnade vi helt åt honom och vi kom till mossiga Shinto-tempel med sina tori-

portar, buddistiska tempel som vi i motsats till shinto-templen fick stiga in, ett 

konfucianskt tempel och även en kristen kyrka. 

  

 Nästa dag tog jag helt ensam en rickshaw runt kejserliga palatset med 

stopp vid alla dess tolv ingångar. 

  

 Sedan ordnades det med sightseeing utanför staden, till exempel, turer  

till och bestigning av Fuji-berget, ledsagad av guide. I en sådan tur deltog jag i 

och berättas om i följande kapitel. Förste söndag gick Olle Axberg och jag till 

Tokio Chapel Center och tog del i en kristen gudstjänst med amerikansk 

tongång. Där fann jag ett New Testamente som fortsatt följer mig.  

   

  

 4.  Upp på Fuji 
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 Fuji, tecknat av Hans Heid. 

  

 Är man en gång i Japan finns det några ting som man ska försöka hinna 

med och bland dem kommer kanske en bestigning av Fuji-san, som berget 

vanligtvis kallas på japanska, allra först. “Den är en klok man som bestiger Fuji 

en gang …”, börjar ett japanskt talesätt. Så vi började planera en tur upp på 

toppen medan vi väntade på vapenstilleståndet i Korea. Det är emellertid ett 

ansträngande företag som kan göras endast under sommarmånaderna, och under 

den tiden infaller regnperioden. Det gäller att träffa rätt på ett hål i regnet, så att 

turen blir en fullträff och ett nöje. 

  

 Vi var tio i gruppen som mötte upp kl sex i hotellets hall och mötte vår 

guide en morgon med föresatsen att bestiga det 3 778 meter höga berget. Det 

började med tåg upp genom det bergsområde som omger Fuji, Vi kom till 

 Kawaguchiko (“Sjön vid flodens mynning”) där vi skulle på en buss som 

en början på bestigningen. Det hade blivit fint väder, nästan sol. 

  

 Och där höjde sig plötsligt käglan högt på avstånd med alla sina 3.778 

meter, moln bekransad och högdragen! Min spontana tanke var: 

  

     “Jag kommer aldrig upp!” 

  

 Men vi skulle som väl var inte direkt upp. Stigningen skulle ske i etapper, 

längs stationer. Efter lunch i Kawagushiko kom vi i en buss för nästa etapp. Vi 

var inte ensamma. Bussen helt enkelt packades med japanska 

alpinistentusiaster, försedda med vandringsstavar och vimplar, lätta gummiskor 

på fötterna och annan nödvändig utrustning för en ansträngande klättring. 

  

 Det blev en busstur det! Efter det hårda regnet dagarna före var vägarna 

stort sett inte annat än hjulspår, gropar och vattenhål. Bussen hoppade och 

skakade fram uppför den första lätta stigningen. Det var som en sämre skogsväg 

i Norrland. 

  

 Nu har man ordnat med stationer hela vägen från det stigningen tilltar upp 

till toppen, ett system på tio stationer med station nummer ett nere vi foten av 

berget och station tio uppe vid kratern. De första två passerade vi i den första 

bussen. En ny buss gick mera brant upp till station fem. Den kröp fram i krökar 

och otäcka lutningar och det var förenat med en hisnande känsla att titta bakåt.  

  



 

 

  

 

 

 

 

13 

 

 Vi kom fram till station nummer fem. Längre orkade inte dessa 

alpinistbussar. Men som väl var fanns det där ridhästar till uthyrning för den 

fortsatta klättringen och det skulle snart visa sig vara min smala lycka. Våra 

medhavda yrkesmilitärer satte iväg genom lavafälten vilket förorsakade att jag 

ganska snart var ohjälpligt efter. Vid trädgränsen höll avståndet mellan oss på 

att bli oroväckande stort och något måste göras. Just i rätta ögonblicket dök en 

ridhäst upp och den frestelsen gick det inte att motstå. Den satte fart på min 

klättring och vid sjätte stationen hade jag inte bara hunnit förbi den främste 

militären utan hade även ett rejält försprång. 

  

 Tyvärr kunde inte hästkraken inte ta sig längre upp än till sjunde stationen 

och så måste jag åter knata uppför för egen maskin. Här började de verkligen 

branta och trånga passagerna. Men de var väl innötta och utstakade mellan 

blocken och utmed branterna, så man behövde inte gå bort sig. Alldeles ensam 

kunde jag njuta av ett panorama som sträckte sig längre och längre ju högre upp 

jag kom. Det var blånande vidder, lavafält i svag lutning nedåt, en ständigt 

ringlande ström av människor. Det liknade en väldig orm som slingrade sig i 

zig-zag uppför Fujis sida. Så är det under hela denna tid på året. Speciellt under 

juli och augusti söker sig många japaner upp på sitt heliga berg. 

  

 Mitt i ormen kämpade jag mig långsamt framåt längs den upptrampade 

stigen. Det började mörkna och då jag nådde åttonde stationen var det inte 

mycken idé att fortsätta vidare den kvällen. Uppe på höjderna finns det hyddor 

och härbärgen vid och mellan stationerna och på ett sådant beslöt jag mig för att 

övernatta och fortsätta i soluppgången. För någon tia i japanska pengar får man 

sängplats på golvet. Någon egentlig nattro blir det inte fråga om: hela natten är 

det ett springande in och ut, man kliver över och på människor med ett “gomen 

nasai” (förlåt) och man går själv ut och upplever natten på cirka 3 000 meters 

höjd. Nattetid verkar det vara en fantastisk lysmask, som blänker och lyser. De 

klättrande är försedda med lampor och lyktor där de kämpar sig fram mellan 

stenarna och längs branterna för att vara uppe på berget före soluppgången. 

  

 Lite slummer och vila blev det väl men vid sextiden var det allmänt 

uppbrott. Man huttrade i morgonkylan, sörplade te och skyndade ut för den sista 

etappen mot toppen. Morgonen var kall men vacker. Det verkade vara 

upptakten till en perfekt dag. Inte tillstymmelse till moln fanns på himlen. Långt 

där nere skymtade sjöarna vid Fujis fot i ett morgondis. 
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 Soluppgången fick jag uppleva vid nionde stationen, Men det var lika 

vackert på den höjden, Solen bröt igenom och färgade plötsligt hela detta 

omfattande landskap i ett underbart morgonskimmer. På berget började 

samtidigt präster att mässa entoniga och utdragna hymner till solens och den 

nya dagens ära. Det skänkte mystik åt tavlan. Man får komma ihåg att Fuji är ett 

heligt berg, som man vanligtvis personifierar genom att lägga ett “san” till 

namnet (Fuji-san). Då jag flämtade fram de sista hundra meterna mot toppen 

och kratern, passerade jag också en helig tori-port, som ytterligare underströk 

platsens helighet. 

  

 Har man annars bara kommit förbi det templet och porten och in på 

kraterområdet, märker man inte mycket av det gudomliga. Hela området 

framför vulkanöppningen har mer utseendet av en skrotig marknadsplats där 

alla slags souvenirer säljs, där man kan stämpla sin vandringsstav med 

toppstationsmärket eller sjunka ned vid ett tehus och värma upp sina stelfrusna 

lemmar innan man går vidare. Jag föredrog det sistnämnda. 

  

 Hela kommersen och gästgiveriet försiggår på en platå på ena sidan av 

kratern och inrättningarna kantar en gata som leder fram mot krater-kanten. 

Själva kratern imponerar samtidigt som man blir besviken. Det är ingen 

glödande lava, inte ens svavelångor som kokar och slår upp. På andra håll i 

världen kan man ju se att det ryker upp. Men här sker varken det ena eller det 

andra, för hela hålet är längre ned igenpluggat med is, snö och grus. Något hål 

in i jordens innanmäte finns det således inte. Men trots det är hela området 

avstängt runt om. 

  

 Vi fotograferade den eviga snön i hålet och gick ett halvvarv runt den 

cirka femtio meter vida öppningen och återvände till det varma teet. 

  

 “Men var är guiden?”, sporde någon. Han hade inte synts sedan dagen 

före. Men vi oroade oss inte. Om någon inte skulle gå vilse var det han. Ingen 

hade emellertid tid att vänta på honom. Det var också bestämt från början att vi 

skulle ta en annan väg ned på andra sidan berget. 

  

 Det var mycket angenämare att gå nedför berget än uppför. Det märktes 

också på de japanska skolbarn som gick framför oss. De sjöng glada 

vandringsvisor utan något besvär med den tunna luften. 
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 På nedvägen tog vi vägen over ett väldigt lavafält, inte fyllt med sten 

denna gång utan med lava i form av fint stoff. Man sjönk ner vart steg man tog. 

Man blev inpyrd med detta lavastoff, som trängde in i strumpor, skor och kläder 

i övrigt. Men det var roligt ändå att springa genom detta lavafält som låg som ett 

snöfält i svenska fjällen fast med en gråare färgton. 

  

 För var kilometer vände man sig om och betraktade hur käglan växte och 

växte medan toppen blev mindre och mindre ju längre bort man avlägsnade sig. 

Plötsligt stod man nere vid foten av berget och skakade lavastoftet ur skorna 

och utbrast: 

  

 “Hur kom jag dit upp?” 

  

 Från att ha huttrat i kylan uppe på berget hade vi nått den kvävande 

sommarvärmen nere i dalen. Det var bara att klä om igen! Så fick vi på nytt 

söka oss till en buss och ett par timmar senare var vi i staden Gotemba. Där 

uppenbarade sig plötsligt guiden som varit försvunnen sen kvällen före och bad 

om ursäkt med alla japanska artigheter för att han inte hunnit hänga med.  

  

 På eftermiddagen samma dag var vi tillbaka i Tokio, dammiga och 

skäggiga, men mer än nöjda med vår två dagars tur. När vi gick och var 

ledbrutna några dagar senare, tänkte vi inte så mycket på första raden i det 

japanska talesättet - “Den är en klok man som bestiger Fuji en gång” utan 

snarare på andra raden i talesättet: “ men den är en dåre som går upp två 

gånger!” 

  

  

 5.  Över till Korea 
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 Fredspagoden 27 juli 1953, kl 10. Till vänster undertecknar William 

Harrison stilleståndsfördraget för FN-sidan och till höger Nam Il för Nordkorea 

och kinesiska frivilliga. (Google) 

  

  

  
  

 Hedersgarde på FN-sidan vid Fredspagodens södra port för att hedra 

undertecknandet och i väntan på William Harrison. (Google) 

  

 Då vi kom tillbaka från vår Fuji tur, möttes vi av beskedet att 

vapenstilleståndsfördraget nog undertecknats i Panmunjom och att vi skulle 

vara beredda att börja vårt uppdrag. Det var väl inte bara glada miner hos de 

blivande övervakarna. Det hade ju börjat så bra på ett hotell i Tokio. Nu skulle 

det bli tältliv vid gamla stridslinjen i Korea. Man ville först inte tro det. Rykten 

om vapenstillestånd hade surrat allt för ofta sedan förhandlingarna börjat 10 juli 

1951 utan att bli till verklighet. Förhandlingarna hade pågått i två år, två veckor 

och tre dagar och det var ingen anledning att tro att de skulle vara slut nu.  Men 

denna gång var de efter de sista blodiga striderna. Detta hände den dagen, den 

27 juli 1953, då Nam Il, som var delegat för den nordkoreanska armén och de 

kinesiska frivilliga och William K Harrison Jr som var delegat för FN-sidan, 
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undertecknade stilleståndsfördraget. Tolv timmar efter fördragets 

undertecknande såg alla strider sitt slut.  

  

 Nu skulle det bli vår tur att möta den hårda mördande verkligheten. Men 

våra känslor kontrasterade skarpt mot de känslor som hystes av de stridande 

pojkarna. För dem hade ett helvete utbytts mot en Himmel. 

  

 Den 27 juli undertecknades alltså vapenstilleståndsavtalet och den 29 juli 

var vi på väg. Stämningen i bussen i den tidiga morgontimmen var nog som den 

brukar råda vid trupptransporter till fronten. Spänningen inför det man skulle 

möta i den koreanska ödemarken frammanade en speciell glättighet, man 

skämtade med varandra, man skrattade och sjöng under den halvannan timme 

långa bussresan. Det var en spännande dag. 

  

 Flygbasen vi kom till var Tachikawa, som ligger öster om Tokio. Där 

mötte oss på nytt en väldig amerikansk flygbas, en militär knutpunkt för 

lufttransporter åt olika håll i Fjärran Östern och framför allt i riktning Korea. Vi 

fick för första gången bekanta oss ett stort militärt transportplan, en 

Globemaster, i vilken man hukar sig ned på sidorna med påspända fallskärmar i 

stället för att sitta i bekväma flygplansfåtöljer. Packning och utrustning staplas 

och surras på golvet. 
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 Vi flög nedöver huvudön Honshu innan vi svängde in över Japanska 

Havet och upp genom Korea, Det var både varmt och kvavt när vi kom ned på 

Kimpo-flygfältet vid Söul. Det blev inte bättre sen, efter uppställning och 

välkomsthälsning, när vi stuvades in i bussar för direkt transport upp till södra 

stridslinjen vid Panmunjom. Nu kom vi för första gången i kontakt med den 

koreanska jorden och på ett mycket handgripligt sätt: den formligen trängde sig 

på oss. Vägdammet virvlade runt vår buss, ett otäckt gulaktigt stoft, som tycktes 

kunna tränga igenom det mesta, så efter ett par timmars åkning var man väl 

impregnerad. Nog var man besvärad första gången, men så småningom vande 

man sig vid det som så mycket annat. Fick man bara en dusch vid framkomsten 

var allt gott och väl.  

  

 Tittade man ut genom kvalmet och dammet, var det en intressant men 

ohygglig tavla man for igenom. För att komma norrut måste man tvärs igenom 

centrum av Söul och på så sätt kom man krigets förödelse in på livet. Gator och 

vägar hade röjts upp och lappats ihop så att de var framkomliga, men i övrigt 

det samma sorgliga scenerier: ruiner och bråte eller helt enkelt utraderade 

kvarter eller också provisoriska av bräd- eller plåtbitar hopslagna kyffen, som 

lutade åt alla håll med något rör stickande ut som skorsten. Sedan var det alla 

dessa smutsiga butiker med öppen sida mot gatorna och alla dessa människor 

som verkligen såg fattiga och eländiga ut. Första intrycket var mer än 

deprimerande. Allting tedde sig grått och hopplöst. Det var först efter en lång 

tid som man till slut fann att koreanen själv såg på problemen med filosofiskt 

lugn och utan att visa pessimism om framtiden. 

  

 Det var omvälvande att resa genom Söul och sedan landet norrut. På kort 

tid hade krig fört med sig elände för folket. Man mötte gamla skraltiga, rostiga 

spårvagnar som skramlade fram längs de större gatorna, fullpackade som alla 

vagnar i Östern. Sedan följde knarrande oxkärror vid sidan av moderna bilar 

tillhörande FN-trupperna. Ofta var de lastade med illaluktande gödseltunnor, 

som slagfärdig amerikansk militärhumor döpt till ”honey combs” 

(honungstunnor). Män stretade framåt med tungt lastade bärställningar på 

ryggen medan kvinnor rörde sig betydligt lättare med både ungar på ryggen och 

bördor på huvudet. De senare bar veckrika kjolar, som nästan snuddade marken. 

Överallt vimlade det av barn, smutsiga och rena om vartannat. 

  

 Vi var snart ute ur Söul och vår karavan av bussar hade en mer än två 

timmars tur upp emot frontlinjen strax söder om Panmunjom. Det var en 
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vägsträcka som var lika tråkig vare sig man åkte den första gången eller 

hundrade gången. Den gick igenom ett flackt landskap, uppodlat till sista 

kvadratmetern, med berg och höjder långt på avstånd. Ofta var det 

sönderskjutna kullar och uppgrävda krön. Här och var skymtade en by på 

endera sidan av vägen som inte utraderats under krigets hårda framfart. Annars 

stack gamla lerväggar upp, överväxta med all slags grönska och de sedvanliga 

krukorna låg sönderslagna och latrinställena uttorkade. De gamla risfälten hade 

blivit träskmarker, fyllda med mygg- och grododlingar. Bäckar strömmade 

mellan de öde fälten. I byar som överlevt såg man lerväggar och halmtak i 

smutsgult eller smuts-brunt, dynghögar och en och annan skabbig oxe. Folket 

såg heller inte aptitliga ut i grova kläder. En frän doft fick en att rygga tillbaka. 

 

  

  
 En bonde på väg hem med latrintunnor från staden. 

  

  

 Till sist kröp vi sakta över Imjin-floden och så var vi strax framme vid 

vår bostadsplats.  
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 6.  Advanced Camp-lägret. 
  

 Där vid stora landsvägen till Panmunjom och Kaesong i norr hade FN-

sidan på ett par veckor slagit upp ett provisoriskt tältläger för de svenska och 

schweiziska övervakningskommissionerna ett par kilometer söder om 

stridslinjen. Det låg beläget på en sluttning, omgärdat med skyttegravar på ena 

sidan uppe på höjden och ett omfattande taggtråds-system nere i dalgången, där 

tidigare risfält förvandlats till sumpmarker. Det fick namnet Advanced Camp av 

FN-sidan (”Framskjutna Basen”).  Det bestod av rejäla tält för sex-åtta man, så 

kallade ”quanset huts”, med trägolv, och oljekamin för värme vintertid. Utanför 

och runtomkring var terrängen späckad med kända och okända minfält. Så nog 

skulle vi bli instängda! Vi blev också omedelbart uppmanade att hålla oss till 

upptrampade stigar inom lägerområdet och att överhuvudtaget inte gå utanför 

området. Det dröjde faktiskt länge innan någon vågade sig ut i terrängen. När 

någon vågade senare, kallade något kvickhuvud det för ”minröjning.” 

  

 Vi levde sida vi sida med den schweiziska kontingenten. Deras tält och 

våra låg i långa rader, terrassvis, på sidan av en sluttning. En amerikansk major 

berättade med stolthet att hans mannar hade schaktat fram dessa platåer på ett 

par-tre veckor och ordnat med en elektrisk station och så vidare så att allt skulle 

vara inflyttningsklart vid vår ankomst. Visst hade det kommit till lite hastigt 

men som provisoriskt läger var det mer än acceptabelt. Att höjden var en 

tidigare kyrkogård och begravningsplats fick vi veta senare.  

  

 Det är förvånansvärt hur snabbt man anpassade sig. Man lämnade ett 

förstklassigt hotell på morgonen, man anlände trött, neddammad och 

bortkommen till en vilt främmande plats, men redan samma kväll hade man 

installerat sig i en fältsäng i ett sexmanstält, och lyckats med att sätta upp ett 

moskitnät runt sängen. Det vimlade med flygfän kring tälten och kryp på 
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marken som man fick lov att vara rädda för. Detta gällde speciellt 

malariamyggan. 

  

 Våra militära chefer gjorde redan från början ansträngningar för att vi 

skulle trivas och för att livet där skulle bli så likt kasern- och lägerliv hemma i 

Sverige som möjligt. Man började med uppställningar morgon och kväll för 

genomgång av läget, motionsgymnastik i 40 graders värme och så vidare, men 

det mjuknade upp successivt allteftersom hettan tilltog och kommissionens 

verkliga verksamhet kom igång. Snart blev det bara en uppställning om dagen, 

sen bara en gång i veckan och till slut upphörde de helt. Man övergick till att 

sammankalla kontingenten i ett samlingstält, där man fick lyssna till 

genomgångar om vad som hänt och annat som lägerchefen Ingvarsson hade på 

hjärtat. 

  

 Några som var mera rädda om oss än vi själva var militärpolisen. Det 

berättades att ett kompani på 500 hade byggt lägret innan vi kom och det måste 

ha varit lika många som skyddade oss dag och natt. De följde oss som änglar 

både i och utanför lägret. Vi vande oss vid det och många gånger blev de våra 

bästa vänner. 

  

 Vi hade nöjet att anlända i den värsta koreanska sommaren med 40 

plusgrader redan på morgonen. Inne i tälten blev det rena drivhustemperaturen, 

vilket tvingade oss att ha tältduken upprullad både dag och natt. På kvällarna 

kunde man se genom en rad av tält och föra samtal tälten emellan, sedan man 

krupit ned mellan på sin höjd ett par lakan i en tälthörna. Allt vatten var 

klorbehandlat och öl och läskedrycker kom inte fram i tillräcklig mängd. Vi fick 

därför vara försiktiga med dropparna. I en sådan värme och hetta kunde inte ens 

gammal svensk militär konventionalism hålla stånd utan knapparna åkte upp, 

det blev öppet vid halsen och till slut gick alla omkring i shorts och 

gymnastikskor i tjänsten. 

  

 Var det inte lätt att vänja vid hettan, var det nästan lika svårt att vänja sig 

vid de plötsliga skyfall som då och då vräkte ned fantastiska mängder regn på 

en timme. Det kunde hända att man lagt sig i det mest klara och varma väder 

och med tältduken uppdragen för lite svalka där man låg och svettades. Så var 

det som om hela himlavalvet tänts, det ljungade och luktade krutrök bortifrån 

taggtråden. Strax därefter kom regnet skopvis. Ville man inte få allt i tältet i 

flytande form, gällde det att komma ut kvickt och rulla ned tältduken och surra 

den fast. 
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 Vi hade nöjet att få uppleva ett riktigt sådant koreanskt skyfall i detta 

Advanced Camp strax efter vår ankomst. En varm natt när vi svettades mellan 

lakanen med tältduken upprullad på alla sidor, var det som om hela himlavalvet 

tänts; det ljungade och luktade krutrök bortifrån taggtrådsområdena och så 

började regnet komma skopvis. Ville man inte ha allt i tältet i flytande form, 

gällde det att få ned tältduken på sina krokar och surra allt. Vi möttes i regnet 

och drog ned tältduken till ljuset av blixtar. Ett kompani amerikanska pojkar 

jobbade hela natten för att förhindra att hela lägret skulle flyta iväg. 

  

 Dagen efter ett sådant skyfall var det blött och fuktigt och allt klibbade. 

Allt i skåp och garderober möglade och började lukta. Man drevs till duschtältet 

gång efter annan. Men kvällarna efter sådana skyfall var underbara. Då avtog 

värmen en del och man kunde sitta utomhus i tunn klädsel och njuta av den 

svalka som drog fram. Syrsor sjöng i busksnåren, nattfjärilar fladdrade kring 

och hundratals andra flygfän och småkryp var i omlopp. Där en ljuskägla lyste, 

där samlades de, där svärmade de. På morgonen därefter låg ofta högar av döda 

insekter där en lampa lyst under natten. Tyvärr dväljdes ofta bland dessa kryp 

mindre trevliga element som malariamyggor, men efter en tid glömde man även 

att vara rädd för dem. 

  

  

 7.  Vapenstilleståndets Första Dagar.  
  

 Krig är grymt. I tre år hade striderna böljat fram och tillbaka. Man hade 

nått långt ned i Sydkorea och längst upp i Nordkorea, innan striderna 1951 

stagnerat ungefär där de börjat vid trettiåttonde breddgraden. Ingen segrare och 

ingen besegrad efter långa och blodiga strider. 

  

 De sista blodiga striderna hade ägt rum dagarna före vapenstilleståndet.  

Bara dagar innan vi kom till frontområdet hade striderna gått fram och tillbaka 

över de barskrapade och sönderskjutna kullarna. Många hade stupat vid dessa 

anfall och under de första dagarna av vår tillvaro där, var patruller ute från båda 

sidor och samlade upp stupade i ingenmansland. Representanter för de två 

sidorna glodde ilsket på varandra, men arbetet gick utan intermezzon, berättades 

det. De hade en gemensam fara i landminorna vilket överbryggade 

motsättningarna. Hela området var späckat med landminor, varför patrullerna 

fick gå försiktigt fram och lita på den apparatur som FN-sidan hade till 

förfogande. 
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 Men det var tydligt en ny sakernas ordning i görande. Först skulle de två 

stridande sidorna enligt stilleståndsavtalet draga sig tillbaka två kilometer på var 

sin sida från en imaginär linje mitt i det no-mansland som diskuterats vid alla 

dessa möten i Panmunjom. På så sätt skulle en fyra kilometers demilitariserad 

zon upprättas från kust till kust över Koreas midja. 

  

 En vit linnetråd som skulle bli demarkations-linjen som den upprättats på 

en karta under stilleståndsförhandlingarna. Det var ingen lätt uppgift eftersom 

det gällde ett område som från kust till kust var infekterat med minor, taggtråd 

och mycket mera. Man fick gå med en mindetektor allra först. Sen kom FN-

sidan och därefter kineser och nordkoreaner. I var patrull ingick det tolkar för 

språk-förbistringens skull.  

  

 Demarkationslinjen drogs sålunda över Koreas midja för att sedermera 

omgärdas med taggtråd på bägge sidor. Patrullvägar längs linjen tillkom och vid 

Panmunjom blev till populära promenadstigar, inte minst för svenska 

övervakare. Vintertid lämpade de sig för terränglöpning när marken var 

tillfrusen. 

  

 Första tiden hände något varje dag.  Problemen var hopade, men allra 

först kom krigsfånge frågan. Södra sidan, dvs. FN-sidan hade vid krigets slut ett 

100.000-tal kinesiska och nordkoreanska krigsfångar i stora läger i Sydkorea, 

varav cirka 75.000 var villiga att återvända. Likaså hade norra sidan cirka 

13.000 krigsfångar, bland dem ett antal inte villiga att återvända. Det första 

problemet gällde dem som var villiga att återvända. Det verkade enkelt vid 

första påseende, men skulle det göras politisk affär av det, blev det genast en 

mera komplicerad historia. Det blev fråga om inte blott ett återvändande och 

mottagande utan också viktigt i propagandan. Kineser och nordkoreaner byggde 

en pampig frihetsport i rött med kinesiska och nordkoreanska fanor upptill. Den 

pryddes med inskriptioner uppifrån och ned på koreanska och kinesiska bredvid 

varandra. 
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 Frihetsporten i Panmunjom där stora fång överlämningen, (”the big 

switch”), ägde rum. Texterna lodrätt: ”Leve folkrepubliken Kina och 

folkrepubliken Korea 10.000 år!” 

   

 FN-sidans arrangemang var diskretare men mottagandet var inte mindre 

varmt trots den enkla portalen med inskriptionen ”Välkommen till friheten” på 

engelska och koreanska. 
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 Så kom fångarna! Vi stod på parkettplats eftersom vårt läger kantade 

vägen som de fördes fram på. De som märktes mest var de tusen på tusen 

nordkoreanska och kinesiska krigsfångarna som fördes stående på lastbilsflak 

till utbytesplatsen vid Panmunjom. Ett tiotal lastbilar kom åt gången ca fem 

gånger om dagen och man behövde inte vara rädd för att man skulle missa en 

transport. Det var nämligen inga tysta, av fångenskapen märkta, människor som 

passerade. Snarare var de ganska välnärda och sprudlande av energi när de i det 

närmaste utförde en show vid hemtransporten. Nybakta studenter på bilflak i 

Köpenhamn gör det inte bättre. Det sjöngs kampsånger, man viftade med 

transparanger och svängde med fanor och man sjöng och skrek. Hela 

föreställningen avslutades med en i det närmaste total strip-tease. Så 

småningom fylldes vägbanan med kläder och sönderskurna skodon och gjorde 

vägen praktiskt taget oframkomlig för annan trafik. Kom man i vägen för en 

fångtransport, gjorde man bäst i att avlägsna sig ett stycke. Fångarna tog 

nämligen gärna sikte på någon ”misstänkt” individ och de kunde ju inte veta att 

vi var ”neutrala.” Vår chef’s, general Grafström’s, bil träffades vid ett tillfälle. 

Hans svarta limousine måste ha varit ett förträffligt mål.  

  

 Vi hörde på avstånd när en transport närmade sig och hindrade inte 

arbetet rusade vi till, åtminstone den första tiden. Det var nämligen ett enahanda 

skådespel som upprepades dagligen hela augusti.  Samma skor och kläder 
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slungades. Samma tjutande unga pojkar, samma sammanbitna ilskna miner. 

Men de hade säkert roligt och trivdes. När de kom fram till frihetsporten och 

mottagningskommittén i Panmunjom blev de förunderligt snabbt tysta. Det var 

som om de inte visste vad de skulle göra. Fram till Panmunjom hade de vetat 

vad de skulle göra. Nu stod de rådvilla. Fram till Panmunjom hade de lytt order 

och visat sin glädje över att komma hem. Här tystnade de, avvaktande.  

  

  

  
  

 Så följde mottagandet, tal, handtryckningar och tårar. Sedan upp på nya 

bilar som försvann i riktning mot Kaesong norrut. Man stod undrande och 

frågade sig: Vad väntar dem nu? Vart tar de vägen? 

  

 Det sades att krigsfångarna fått instruktioner i ”gåvopaket” från norr som 

delats ut i lägren. I dessa paket hade det funnits inte bara de sedvanliga 

cigaretterna utan även utförliga instruktioner om hur de skulle uppträda på 

vägen till utväxlingsplatsen och kanske också därefter. Allt vad man fått i 

klädesväg skulle vara avkastat före Panmunjom. Den ordern följdes så 

bokstavligt att man närmast anlände i naket tillstånd till frihetsplatsen. Endast 

kalsonger och kommunistiska mössor, som de tydligtvis behållit genom 

fångenskapen, hade de på sig. Det kändes kanske bittert för FN-sidan. Före 
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återlämningen hade alla fått nya kläder. De nya skorna skar fångarna ofta 

sönder med rakblad innan de slängde dem. 

  

 På kvällarna hade FN-patruller ett styvt arbete att rensa och kratta stora 

vägen mot Panmunjom och göra den ren från kläder. Sedan tändes brasor 

ungefär var femtionde meter. 

  

 Den lilla koreanbyn Tae Dong Song i närheten som fått utstå så mycket 

under kriget hade aldrig upplevt något dylikt: kläder regnade ner som manna 

från himlen. Barn och även äldre plockade ihop och bar och drog kläder för 

glatta livet. Sådant hade de aldrig upplevt i sina fattiga liv. Tyvärr kunde de inte 

tillgodogöra sig en sådan mängd kläder, men långt därefter kunde man finna 

barn och kvinnor i omsydda fångdräkter.  

  

 FN-sidan gjorde mindre väsen av fångtransporterna, men det betyder inte 

att de inte hördes och syntes. De var också mindre till antalet. En hel del av 

fångarna var helt enkelt för medtagna efter fångenskap att orka med något 

liknande det som kommunist-sidan presterade. För många ordnades snabb 

ambulans- och helikoptertransport till närmaste större flygfält varifrån de sen på 

snabbaste sätt kom till militärsjukhus antingen i Japan eller USA. 
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 Ambulanser i väntan på fångar från norr. 

  

 Helikoptrarna passerade vårt läger femtio meter över. De kom så tätt som 

en i kvarten och bullrade fram. Från arla morgonen till sena kvällen dundrade de 

ovanför oss. För sjuktransporter användes vanligtvis små helkoptrar med 

glaskupa fram med en bår fasthakad på vardera sidan. De bårburna hade ett 

skydd kring huvudet men det var också allt. Vi nedanför som pustade i den 

tryckande hettan kunde trots allt se lite avundsjukt på dem däruppe. Det måste 

ha varit svalkande! Dessa helikoptertransporter fortsatte under hela vår tid i 

Advanced Camp och avtog först i september. Det må erkännas att vi till slut var 

ganska trötta på dem och ”Operation Big Switch” som hela operationen med 

hemvändande fångar nämndes. 
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 Vi delade ”Advanced Camp” med våra schweiziska vänner. Vi nådde 

snart till en daglig rutin i matsalen med svenska bord och schweiziska bord. 

Svenskar umgicks med svenskar och schweizare med schweizare. Det var 

språket som skilde åt. Men vänskapen kunde inte vara bättre. På två 

flaggstänger vid ingången till lägret hissades bägge länders flaggor ömsom till 

höger och ömsom till vänster, eftersom ena stången var något längre. 
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 Nedför huvudtrappan vid Advanced Camp. 

  

 På kvällarna hade vi i Advanced Camp utomhusbio. Det var en trevlig 

erfarenhet. Det var ny film varje kväll och ingen avgift. Då om aldrig annars 

lade man märke till att det fanns mygg! Många gånger avbröts filmen på grund 

av regn. Det blev en kvällsvana att ta en stol med sig och gå på bio. När vi sen i 

september flyttade till permanenta lägret, fick vi en ”riktig” biograf, en 

tälthydda, som kunde oljeeldas och värmas vintertid. 

  

  

 8. Verksamheten börjar. 

  

  
 Fredspagoden (the Peace Pagoda).  
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Fredspagoden har blivit dagens DMZ Peace Museum. 

  

 Tre dagar efter ankomsten till Advanced Camp, den 1 augusti, började 

den verksamhet som vi kommit för. Vi stod uppställda och önskade våra 

chefsförhandlare, generalerna Sven Grafström och Paul Mohn, lycka till där de 

drog iväg i svarta limousiner med en liten stab. De eskorterades av militär polis 

före och efter. Samtidigt och på samma sätt avreste den schweiziska 

delegationen med general Rihner i spetsen. Första sammanträdet ordnades av de 

båda krigförande sidorna och mötet hade bestämts till Fredspagoden (”Peace 

Pagoda”), en kinesisk byggnad byggd strax före vapenstilleståndet vid sidan av 

trähyddan där stilleståndet förhandlats. 
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 Gamla förhandlingshuset i Panmunjom. 
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Gamla Förhandlingshuset med nybyggda Fredspagoden ca 50 meter bak. Tältet 

till höger tjänstgjorde förmodligen som sekretariat. 
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 Bild av förhandlingshuset med kinesiska och nordkoreanska flaggor.  

  

 Tidigare samma morgon den 1 augusti hade ställföreträdande delegaterna, 

”alternate generals”, representerade av Paul Mohn på den svenska sidan, mött 

representanter för de två krigförande sidorna i stilleståndshuset där det beslutats 

att övervakningskommissionen skulle mötas i Fredspagoden samma 

eftermiddag.  Fredspagoden var belägen på kommunistdominerat område och 

hade använts vid undertecknandet av vapenstilleståndsfördraget. Detta var det 

Övre Panmunjom. Mitt i centrala rummet hade ett förhandlingsbord placerats. 

Det stora centrala rummet i pagoden blev mötesplatsen och intilliggande flygel 

blev senare gjort till sekretariat. Det blev ”the Provisional 

  Headquarters, NNSC” som kom före ”the Permanent Headquarters” i 

den demilitariserade zonen den 23 oktober. 
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 De svenska och schweiziska generalerna körde upp från södra sidan och 

de polska och tjeckiska generalerna från norra sidan. De hade alla sina 

delegationer med. Representanter för de båda krigförande sidorna presenterade 

på FN-sidan sidan svenskar och schweizare, Grafström och Rihner, och på 

kommunistsidan tjecker och polacker, Bures och Wagrowski, för varandra, 

varefter de lämnade rummet och pagoden. Sedan var det för kommissionens 

fyra ledamöter att sitta ned vid förhandlingsbordet och inleda förhandlingarna 

och knivkastningen. 

  

                    

 
  

 Plenarsalen i Fredspagoden. 

  

 Och knivkastning blev det! Den neutrala övervakningskommissionen 

hade kallats till Korea för att ta hand om kontrollen av vissa sidor av det 
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kommande stilleståndet. Det var speciellt vapen-införsel och utförsel på ömse 

sidor som de skulle inspektera. Det skulle råda ett status-quo som vid slutet av 

striderna. För den sakens skulle tio övervaknings-stationer upprättas, fem i norr 

och fem i söder, som skulle ha i uppdrag att tillse att den krigspotential som 

fanns vid stridernas upphörande inte utökades. 

  

 Det var tydligt att de polska och tjeckiska delegaterna var förberedda så 

samspelta som de uppträdde i diskussionerna. Det blev sagt att de utbildats för 

uppgiften i längre tid. Det var inte de svenska och schweiziska delegaterna. 

Skulle ett feltramp göras, var det de senare som stod för det. Det skedde aldrig 

på kommunistsidan. Till lycka hade svenska försvarsstaben utsett tränade 

diplomater till chefsjobben medan kontrollarbetet överlämnats till militär. Först 

Grafström och efter honom Mohn gjorde ett starkt arbete vid förhandlingsbordet 

med den schweiziske delegaten i ledtåg. Inte minst deras gedigna engelska 

språkkunskaper tillät dem inte att bli överspelat. 
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 Paul Mohn med schweizisk kollega Whacker. 

  

 Det är svårt att förstå varför det blev fråga om så långa diskussioner och 

ännu längre sammanträden innan kontrollgrupperna kom iväg. Till att börja med 

två möten på varje dag. De tjeckiska och polska delegaterna tog upp resorna 

från och till stationerna, säkerhetsföreskrifterna, förbindelserna, 

förläggningarna, förhållandet till de båda de tidigare krigförande och så vidare. 

Det verkade som de var rädda för att de skulle få svälta eller inte få tak över 

huvudet i söder. Eller annars hade de ingen brådska att komma iväg så som de 

fördjupade sig i varje detalj i Vapenstilleståndsfördraget (Armistice 

Agreement), vilket var oklart på så många punkter i deras ögon. 

  

 En viktig fråga var säkerhetsfrågan. Hur skulle övervakarna skyddas i 

söder och i norr? På den punkten visade båda sidor lika stor oro. Tjecker och 

polacker oroade sig för vad de skulle möta i söder och svenskar och schweizare 

tänkte med bävan på det mörka, gåtfulla Nordkorea. Kommunistsidan ville ha 

svarade för deras säkerhet i söder och lovade samtidigt att de skulle ansvara för 

alla övervakare i norr. Först när de fått detta på papper kände de sig säkra. Detta 

betydde i verkligheten att övervakarna kom att bli övervakade i sin 

övervakning. De blev pliktiga att meddela i god tid. Överraskningsmomentet 

kom bort från början i norr där säkerhetsprincipen upprätthölls noggrant. 

  

 Även då det gällde transporterna ville kommunistsidan ha säkert besked 

och ha det på papper hur övervakarna skulle fraktas i söder. De fick det och 

samtidigt fick svenskar och schweizare ett papper från norr om färdvägar och 

färdsätt. 

  

 Sen följde förhandlingar om förbindelser, radiostationer, förläggningar, 

mat, emblem, komissionsflagga och komissionspass. En del frågor kunde 

avklaras snabbt men även i mindre viktiga ärenden hände det att man hakade 

upp sig.  

  

 Vapenfrågan blev anledning till en lång debatt. Skulle övervakarna vara 

beväpnade eller inte? Svenskar och schweizare höll hårt på att de skulle vara 

obeväpnade. Ett vapen skulle varken göra från eller till. Tjecker och polacker 

talade sig däremot varma om en officers vapenära, om att en officer inte kunde 

slitas från sitt vapen osv. Där gav de efter, och det beslöts arbetet skulle vara 

vapenfritt. Vi var lyckliga att få återlämna de pistoler vi medfört från 

Stockholm. 
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 Det var ofta närmast en konfrontatorisk stämning över förhandlingsbordet 

med de tjeckiska och polska generalerna sida vid sida i norr och de svenska och 

schweiziska generalerna i söder.  För att bryta den stämningen föreslog den 

svenske delegaten, Grafström, att man skulle flytta på sig så att den polske 

delegaten satt bredvid den svenske och den schweiziske bredvid den tjeckiske. 

Sittföljden skulle sålunda bli Sweden, Polen, Schweiz och Tjeckien. 

Polariseringen skulle brytas och en förbrödring ske vid förhandlingsbordet. Det 

gick alla villigt med på. Det blev ett nytt bord, runt i sittningen som det var runt 

i verkligheten.  Och den gemensamma flaggan ändrades på likaledes. Tyvärr 

inverkade detta inte på förhandlingarna som förblev lika konfrontatoriska som 

tidigare. 

   

  
 Förhandlingsbordet med all fyra nationernas delegationer samlade; 

svenskarna till höger. 

  

 En av frågorna som tog tid och mycket diskussion var frågan om vilket 

språk eller snarare vilka språk som skulle bli de officiella språken i 

kommissionsarbetet. Engelska, kinesiska och koreanska blev naturligt 

framförda och accepterade men därutöver önskade tjecker och polacker att 

ryska också skulle bli officiellt språk. Det krävdes en debatt innan den norra 

sidan uppgav kravet om ryska vid förhandlingsbordet och sedan i arkivet. Så det 

blev engelska och koreanska och kinesiska som blev de officiella språken. Men 

det slutade inte därmed. Både i koreanska och kinesiska fanns det namn och 

termer som inte var ens i norr och söder. Det betydde att alla protokoll och 



 

 

  

 

 

 

 

40 

 

minutes kom att finnas i fem utgåvor: engelska (en), koreanska (två) och 

kinesiska (två). Engelska blev arbetsspråket.  

  

 Den första tiden ägde mötena rum i Fredspagoden. Det stora centrala 

rummet blev mötesplatsen och omkringliggande område gjordes till sekretariat. 

Det blev kallat ”the Provisional Headquarters, NNSC, Panmunjom.” Det 

flyttades till ”the Permanent Headquarters” den 23 oktober före vinterns 

ankomst. 

  

 Det var nödvändigt med ett sekretariat för arbetet inom kommissionen. 

Dokument samlades från första dag Lokalfrågan löstes då kommunistsidan 

erbjöd en sidoflygel i fredspagoden alldeles intill plenarsalen. På en natt slog 

kinesiska arbetare upp nödiga väggar, avbalkningar och fönsterdörrar och 

inredde torftigt med några bord och hyllor. FN-sidan tillhandahöll sedan 

lampor, hyllor och kontorsutrustning och efter en förmiddags förberedelser var 

vi redo att börja det egentliga arbetet. Formellt blev det förklarat vara NNSC 

”Official Secretariat” från den 18 augusti med personal från de fyra nationerna. 

Dessförinnan hade kommissionsarbetet mestadels utförts vid de fyra nationernas 

expeditioner vart land för sig. 

  

 Arbetet vid sekretariatet var att börja från zero och famla i luften efter 

något nytt som inte fanns. Vi började med kala väggar.  Som väl var hade vi 

med oss två svenskar med erfarenhet, förfarna i tidigare internationellt arbete, 

nämligen Paul Mohn och Harald Thelander. Mohn som kom från annat 

internationellt arbete gavs en generals rang och Thelander, som kom från FN i 

New York, en kaptens rang. Under deras ledning åstadkoms snart ordning och 

reda och de stadgar och instruktioner som kom till under den första tiden under 

deras ledning ändrades inte under min tid vid kommissionen. Efter ett par dagar 

var vi riktigt hemmastadda i Fredspagoden och samarbetet var glatt och 

gnidningsfritt. Det enda hinder på vägen till Advanced Camp var den väldiga 

mängd kläder som återvändande kommunistfångar slängt ned på vägen, som 

amerikanska soldater sopade upp så fort de kunde. Trots beströdd väg kom vi 

dock fram. Detta gällde augusti månad då repatrieringen var på sin höjdpunkt. 

Det avtog i september månads början samtidigt med att vi flyttade till 

permanenta lägret. 
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På väg till jobbet. 

  

 Arbetet vid det internationella sekretariatet utvecklade sig snabbt till 

reguljärt kontorsarbete. Protokollföring och arkivarbete blev primära. Där fanns 

vi alla vid niotiden från de fyra nationerna och lunchtid kom vid 12. Vi tog 

”hem” till Advanced Camp för lunch vid 12-tiden och var åter vid 2-tiden och 

arbetade till kl. 6. Vi hade jeeps till vårt förfogande och ca 5 kilometer till 

Advanced Camp. Chaufförerna tjänstgjorde samtidigt som livvakter. Efter 

flyttningen till Permanent Camp blev det bara en 10 minuters vandring över en 

spång som skilde Permanent Camp och Conference Area. Ingen jeep var 

nödvändig. 

  

 Det tog 11 dagars möten att få alla problem lösta i samband med det 

kommande inspektionsarbetet. Oftast blev det två möten på samma dag och 

general Grafström konstaterade efteråt att dessa dagar varit en ”Via Dolorosa.” 
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 9. Inspektionsgruppernas Avresa. 
  

 Efter långa och många möten i Fredspagoden hade man kompromissat sig 

fram på alla punkter. Den 12 augusti bestämdes som avresedagen för 

övervakarna som väntat på att komma iväg till sina övervakningsregioner. 

Avresan skulle äga rum från planen vid Freds-pagoden klockan 1. 

   

 Vapenstilleståndet stipulerade fem kontrollstationer. så kallade ports of 

entry, på vardera sidan. De var Sinuiju, Chongjin, Hungnam, Manpo och 

Sinanju i norr och Inchon, Taegu, Pusan, Kangnung och Kunsan i söder. 

Avresan skulle ske samtidigt till de fem stationerna i norr och till stationerna i 

söder. Kontrollarbetet skulle påbörjas så snart de var på plats.  

  

 Naturligtvis kunde inte inspektionsgrupperna få resa så där informellt. 

Polske generalen bad, med anledning av dagens betydelse, få bjuda på en drink. 

Det blev början på en tradition som vi bland svenskarna snart kallade vodka-

party-traditionen. Och det blev ett party!  
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 Der första ”vodka-partyt” i kommissionens historia. 

  

 Det var vodka, skinka, sandwhiches och mycket annat i mängd serverat 

på två bord. Polska kvinnliga teamdeltagare hade inte glömt sina feminina 

dygder utan serverade och bjöd. Partyt ägde rum inne i fredspagoden.  

Svenskar, schweizare, tjecker och polacker trängde sig på varandra i rusig 

stämning och var överens om att det aldrig skulle mera bli krig! Till och med 

kinesiska journalister drogs med i den lätta stämningen! Borden länsades. Vi 

som arbetade i fredspagoden var med och likaså alla andra som kunde loss från 

sina ordinarie jobb. Det skålades för den kommande framgångsrika 

verksamheten. Alla fyra generalerna talade och hyllade sina mannar och 

önskade dem lycka till. I all stillhet undrade man över skiftningen och 

förändringen från den stundom hårda stämningen vid förhandlingsbordet till 

uppsluppenheten med ett glas i handen. Jag glömmer vidare aldrig polskan som 

försiktigt varnande uppmanade mig att hålla mig till skinkan då hon noterade 

min kännedom om vodka! 
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 I NNSC Sekretariat i Fredspagoden. 
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 Officers framför Fredspagoden före teamens avresa. 

  

 Så kom avresan. Norra sidan överraskade med ett par nya ryska bussar, 

som övervakarna stuvades in i för att börja resan till de fem kontrollstationerna i 

norr. De stod redo kl.1 och blev väl packade och lämnade för Kaesong där tåg 

väntade. 

 Knappt hade bussarna hunnit försvinna bakom kullarna i riktning mot 

Kaesong förrän södra sidan gav ett strålande exempel på vad den förmådde i 

luftcirkus. Medan vi gick från busshållplatsen på norra sidan till södra sidan av 

fredspagoden, började ett tiotal helikoptrar skymta vid horisonten. De flög i 

formation och landade i två rader utanför fredspagoden. Det var stora armé-

helikoptrar för sex-åtta man och det togs fyra övervakare med utrustning i 

vardera. Det tog bara någon minut och så var de hastigt uppe och på väg. Första 

omgången helikoptrar hade inte hunnit försvinna förrän nya var på väg ned för 

nästa omgång övervakare. Det hela gick smidigt och kraftfullt, och det 

imponerade. Till och med våra kommunistiska vänner stod häpna och utan att 

säga något tryckte polske generalen Wagrowski generalen Grafströms hand 

erkännsamt innan han lämnade platsen. Vi åskådare var tacksamma för att 
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bussarna norrut hade hunnit skumpa iväg, innan helikopter-uppvisningen 

började. 

  

  
  

 Grafström med checkisk och polska kollegor. 

  

 Sedan de tio övervakningsgrupperna kommit iväg, blev det med ens så 

angenämt tomt i lägret. Från att ha varit upp till sex i vart tält, blev vi nu tre 

eller fyra och det var inte längre fråga om någon trängsel i matsalen. Att ett 

antal högre militärer försvunnit förorsakade också ett ledigare umgängessätt 

utan grader och titlar. Det blev en familjär stämning som sedan höll i sig så 

länge som jag vistades i Panmunjom. 
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 9. Övervakningen börjar. 
  

 Övervakningen på stationerna kom igång. Det rapporterades till 

kommissionerna att de var alla på plats den 20 augusti. Det hade tagit tid för 

teamen i norr att komma fram med tåg. Allra längst hade det tagit till Chongjin. 

Det hade varit ansträngande, berättades sedermera. Arbetet kom i gång. Man 

inspekterade och kontrollerade. Rapporter började komma till Panmunjom. 

Ingenting hände i norr, ingenting på månader. Rapporterna från de fem 

stationerna hade knappt mer än en standardformulering: ingenting att meddela. 

Tystnaden vid gränserna i norr var absolut. Vi alla i högkvarteret frågade oss 

hur det kom sig. När det äntligen kom en rapport från Sinuiju om att in- eller 

utförsel av några kanondelar ägt rum, studerades rapporten nogsamt. Me mycket 

litet tycktes man vara i stånd att hålla en miljonarmé stridsklar! 

  

 Annat var det i söder. Där strömmade nya förråd in, krigsmateriel 

hopades på kajerna i Pusan och Inchon, flygplan kom och flygplan lämnade 

Korea, och soldater marscherade in i och ut ur flygplan och fartyg. Där hade 

övervakarna ett vidsträckt verksamhetsfält och känsliga näsor kunde få sitt 

lystmäte. Tillträde hade de i början till allt. FN-sidan tillät inspektörerna se vad 

de ville. De fick kontrollera konservburkar lika väl som kanoner, flygplan och 

krigare. 

  

 Det var bestämt att de krigförande sidorna skulle inkomma med dagliga 

rapporter, vilka skulle innehålla all in- och utförsel varje dag. Dessa rapporter 

togs sen som utgångspunkt för undersökningarna. I norr var det enkelt att 

konstatera att det stod ”ingenting” i rapporten och att ingenting fanns på 

järnvägsstationen. Rapporten kunde gå vidare till högkvarteret i Panmunjom. 

Allt var perfekt, exakt! 

  

 Svårare var det i söder. Varje dag fick kontrollgrupperna rapporter på 

trupper som kom eller lämnade Korea, vapen av många slag, ammunition etc. 

Här fanns det tillfällen till diskrepanser. Tjecker och polacker hade ett eldorado! 

Än var det ett flygplan för mycket, än var det en soldat för litet, och än var det, 

som var värre, något som inte var rapporterat! 

  

 Så kom rapporterna till oss i Panmunjom, ofta med långa berättelser om 

upptäckter vid kontrollerna. Sedan följde sammanträden när tjeckerna och 

polackerna i långa anföranden, späckade med dagsfärska bevis, avslöjade FN-
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sidans skurkaktighet och hur den undandrog sig sina förpliktelser mot 

stilleståndsavtalet. De önskade igen och igen att kommissionen som en man 

skulle översända fördömande brev till den militära stilleståndskommissionen - 

och förslag till brev hade de till yttermera visso med sig. Nu måste svenska och 

schweiziska delegaterna agera som försvarsadvokater för FN-sidan och utreda 

de upprepade anklagelserna, vare sig det gällde den egentliga verksamheten, 

eller mat, bostäder och annat som de också klagade på. De undersökte 

anklagelserna noggrant och fann att de i de flesta fall lätt kunde förklaras och 

rättas till. Ett flygplan för mycket kunde bero på vädret och en soldat för lite 

kunde bero på hastigt påkommen sjukdom. När det var fråga om en sådan 

väldig omsättning av folk och materiel i båda riktningar, var det fullt naturligt 

att smärre felaktigheter kunde smyga sig in. 

  

 Vissa incidenter var mera iögonfallande än andra och therefore mera 

ägnade i propagandahänseende. Det var fallet med de ”106 granatkastarna”. 

Tillsammans med någon svensk överste Gyllenkrook gick en dag polska 

övervakare genom Inchons hamn. Det var i början av verksamheten. De stötte 

på några lådor som först väckte Gyllenkrooks intresse och sedan polackernas. 

Det visade sig vid närmare granskning att de innehöll 106 sönderplockade 

granatkastare. Telegram avgick omedelbart till Panmunjom och de 106 

granatkastarna hamnade omgående på dagsordningen. Polacken och tjecken 

dundrade. Här hade de fått ett skinande eksempel på FN-sidans perfida 

inställning till vapenstilleståndet. Här hade de infört 106 granatkastare i all 

hemlighet för att utöka sin krigspotential utan att rapportera det till 

övervakningskomssionen. Nu fann man vid närmare granskning att dessa 106 

granatkastare legat där i veckor och således funnits där före den 27 juli 1953 då 

vapenstilleståndsfördraget trädde i kraft. Men denna förklaring godtog inte 

kommunistsidan. Inga som helst fakta räckte. Dessa 106 granatkastare fortsatte 

att figurera på sammanträde efter sammanträde och glömdes först bort med ”the 

Geneva Spirit.”  

  

 Den stora läckerbiten fick kommunisterna med fallet ” kapten Larsson” 

som behandlas i ett senare kapitel.  
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 10.  Fångfrågan. 
  

 Hösten 1953 var, som sagt, en händelsernas tid i Panmunjom. Medan 

ännu fångtransporterna pågick av det flertal fångar som var villiga att återvända, 

återstod problemet med de många fångar som var ovilliga att återvända. Även 

de var ganska många: omkring 23.000 nordkoreaner och kineser i södra lägren 

och några hundratal sydkoreaner och 23 amerikaner och en engelsman i norr.  

  

 Dessa ovilliga krigsfångar hade varit den stora stötestenen vid 

stilleståndsförhandlingarna och förorsakat att dessa förlängts gång på gång. Till 

slut hade man kommit överens om att en speciell internationell kommission 

skulle taga hand om problemet och fångarna. Det blev den så kallade 

Repatrieringskommissionen, bestående av medlemmar från fem nationer: 

Indien, Polen, Tjeckslovakiet, Schweiz och Sverige. Till skillnad från vår 

övervakningskommission blev det fem medlemmar vilket betydde mycket vid 

omröstningar. I vår övervakningskommission slutade omröstningen som regel 

två mot två och inget beslut blev fattat. Här var Indien tungan på vågen. 

  

 Indien fick dessutom uppdraget att ta hand om bevakningen av de 

”ovilliga” fångarna, varför de medförde särskilt manskap. Därför kom de med 

en styrka på 6.000 man på transport-fartyg till Inchon, Söuls hamnstad. Längre 

höll de inte på att komma, då Sydkoreas president Syngman Rhee överraskade 

med att vägra dem tillträde till sitt land. Syngman Rhee hade inte visat någon 

glädje över vare sig vapenstilleståndsfördrag eller övervakningskommission och 

nu tillät han helt enkelt inte att en ny kommission skulle komma med 6.000 

man! FN-sidan och amerikanarna var inte rådvilla och de löste problemet med 

att några dussin helikoptrar flög indierna direkt från fartygen till den 

demilitariserade zonen i Panmunjom. Det var ingen liten operation men man 

utförde den utan missöden och Syngman Rhee kunde intet göra. Vi hade 

helikoptermusik över och kring oss vid deras ankomst som ägde rum just som vi 

flyttade från Advanced Camp till Permanent Camp närmare Panmunjom. 

  

 Vi hade haft ett par relativt lugna veckor i lägret sedan 

inspektionsgrupperna kommit iväg då vi sluppit att trängas i vare sig tält eller 

matsal. Det förändrades snabbt då repatrieringskommissionen anlände. Svenska 

gruppen bestod av ett 50-tal man och vi trivdes bra samman. Vi fick bara maka 
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på oss i tält och i matsal. De kom också samtidigt med vår flyttning från 

Advanced Camp den 9 september till Permanent Camp uppe vid 

demarkationslinjen och söder om Panmunjom. Vi blev belägna inom den 

demilitariserade zonen strax söder om linjen och helt nära det Conference Area 

som var under förberedning. 

  

 Repatrieringskommissionen kom alltså samtidigt med vår flyttning och 

från deras ankomst och fram genom januari 1954 spelade de första fiolen i 

Panmunjom inte minst beroende på den roll de spelade i fångfrågan och på 

grund av indierna själva. 

  

 Det verkligt färggranna inslaget i panmunjom-livet under höstmånaderna 

stod indierna för. De utgjorde ett originellt inslag mellan öst och väst: kineser 

och koreaner stod där lika förundrade som vi från västra världen. Deras 

uniformer och utrustning i övrigt var engelskt inspirerad och deras militärmusik 

bestod av skotska säckpipor. Men i det engelska stack det indiska fram: turbaner 

i allsköns färger, leopardskinn, den mörka indiska blicken. I allt var de 

annorlunda! 
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 Indiska säckpipor. 

  

 I och med flyttningen till vårt permanenta läger vid demarkationslinjen 

fick vi indierna som grannar. De hade blivit inbjudna till 

repatrieringskommissionen av både krigförande sidor och därför måste båda 

sidor stå för värdskapet. Det ordnades så att de bodde på bägge sidor av 

demarkationslinjen med olika mathållning, olika bostäder, två flaggstänger och 

så vidare. Svårigheten var placeringen av deras chef, General K. S. Thimayya, 

men där kompromissade man. Han hunsades på södra sidan där han hade sitt 

högkvarter strax inne på södra sidan. Hans expedition blev placerad på linjen 

med utgång åt bägge håll. 

  

 Indiernas ansvar blev de 23.000 kineser och nordkoreaner, 334 

sydkoreaner och 23 amerikaner och en engelsman som nekade att återvända. De 

placerades i läger vid demarkationslinjen. Sedan följde en tre månaders 

övertalningsperiod till 20 januari, då indiskt vaktmanskap var ansvarigt för dem. 

Det var andra delen av ”Operation Big Switch.” som gällde de ovilliga 

krigsfångarna, Den första delen som gällde de villiga att återvända var avslutat i 

början av september.  

  

 Mellan vårt nya permanenta svenska läger och indiernas låg endast 

övergivna risfält och över dem hade en spång konstruerats. Därför kom vi att ha 

en hel del umgänge så länge som de var i Korea. Vi möttes i arbetet och 

träffades privat. Båda parter fick stifta bekantskap med seder som man inte haft 

en aning om. Vi samtalade under långa kvällar antingen i en tälthörna runt en 

oljekamin på vår sida eller också en kommunistisk trähydda vid en osande 

kolkamin norröver. Vi hade små fester då sikher sjöng och dansade i sina 

turbaner och stämningen var hög. 

  

 Tillvaron i det nordliga Korea var fylld med överraskningar för dem som 

för oss. En indier blev så förvånad när han skulle hämta sina nytvättade kläder 

och fann dem styva och frusna. Något sådant hade han inte upplevt i Indien! De 

var förstörda, trodde han! 

  

 Vi blev inbjudna till deras stora ljushögtid den 6 november och 

beundrade och njöt av deras tusen på tusen ljus och marschaller (mest i 

urdruckna ölburkar!) och lyssnade till deras säckpipsorkester som var uppställd 

i en halvcirkel i sina finaste uniformer och leopardskinn. Till sist blev vi bjudna 

på en bit mat i en av manskapsmässarna, och stod först häpna när vi såg att de 
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inte använde andra ätverktyg än högra handen och ett slags tunnbröd. Det fanns 

dock gafflar på lager som vi erbjöds. Fingrarna tycktes vara alldeles ypperliga 

för ätning, men det verkade inte aptitligt första gången man såg det. Sen var 

deras kött så starkt kryddat att man kippade efter andan var gång man fick ned 

ett stycke. Vi föredrog rätt snart att avstå från ätningen och återgå till nöjena 

utomhus. 

  

 Det var i sin helhet en minnesvärd kväll och det var feststämning i det 

gråa och just då ganska hotfulla Panmunjom, där man tyckte synd om de många 

krigsfångarna i närheten och pojkarna i skyttegravarna på ömse sidor, som bara 

kunde följa ljusfesten i sina kikare. 

  

 Det skall erkännas att vår övervaknings-verksamhet kom i skymundan 

under denna tid. Huvudintresset var med rätta riktat på krigsfånge frågan. På 

dess lösning hängde faktiskt vapenstilleståndets vara eller icke vara. Det var de 

ovilliga, som hade fördröjt vapenstilleståndet. Så mycket politik och så många 

principer låg och grodde i bakgrunden att kriget snabbt nog kunde blossa upp 

igen i fall at inte denna fråga löstes på ett smidigt sätt. 

  

 Det var inte så mycket fångarna på norra sidan som på södra sidan det 

gällde. De senare var så många fler och kommunistsidan hade i det längsta krävt 

deras återlämnande emot deras vilja. Fångarna på norra sidan lade man inte så 

mycket märke till, men så mycket mera de på södra sidan. Ett par kilometer i 

sydöstlig riktning från vårt läger hade man rest ett stort läger för dem och på 

nätterna kunde vi höra dem skrika och larma. Det var alltid vid samma timme 

på morgonen som det började. Det var otäckt med skrik och skrän så där på 

avstånd; man anade att hemska ting hände i lägret som det indiska 

vaktmanskapet inte kunde göra mycket åt. 

  

 Det berättades att fångarna själva hade organiserat sig i grupper som hade 

kontakt med yttervärlden. Man hade en panisk skräck för spioner och fann de 

någon, gjordes processen kort, På morgonen efteråt kunde det indiska 

vaktmansket finna liken som slängts över taggtråden. Eller så fann de ingenting 

alls. Det hände att folk försvann spårlöst. 

  

 Nu stipulerade vapenstilleståndsavtalet att hemmasidan skulle erbjudas 

tillfälle under en tid av tre månader att försöka övertala ovilliga fångar att 

återvända till sitt hemland. Dessa övertalningar, kallade ”explanations”, skulle 
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sålunda pågå genom hösten och in i januari och sedan skulle repatrierings-

kommissionen fatta beslut. 

  

 Det blev dramatiska tillställningar då nordkoreaner och kineser gjorde allt 

de kunde för att förmå sina gamla vapenbröder att komma på bättre tankar. Det 

lyckades också några gånger men med flertalet kom de ingen vart. 

  

 Det låg mycket hat och hätskhet i luften vid dessa övertalningsförsök och 

de indiska vakterna fick vara på sin vakt. Det hände att en fånge rusade upp och 

attackerade övertalaren. Då gällde det för de indiska vakterna att ingripa kvickt. 

Övertalarna lade hela själen i övertalningsförsöken, om hur väl de skulle bli 

mottagna vid hemkomsten. Hela tiden satt repatrieringskommissionens fem 

medlemmar och kontrollerade att inga fel begicks. Trots språksvårigheter kunde 

de få en ganska klar bild av situationen i vart enskilt fall. 

  

 Det fanns de som lät övertala sig. De fick avlägsna sig genom en sidodörr 

och togs om hand av indiska vaktmanskapet. Det blev ett nytt skådespel. 

Kommunistsidan gjorde det mesta av varje sådant tillfälle. Särskilt 

mottagningstält hade rests vid frihetsporten och dit inbjöds vi alla, neutrala, 

journalister och så vidare. En indisk truck körde fram och där under 

presenningen kunde man se en kines mellan fyra beväpnade indier. Han såg 

bortkommen och olycklig ut inför allt detta ståhej. Mottagningskommittén 

skyndade fram och inbjöd fången ned från lastbilsflaket. Man tryckte hans 

händer, man omfamnade honom, och han började gråta. Fången fördes in i 

mottagningstältet och fick slå sig ned vid ett bord med tekoppar. Man bjöd på 

cigaretter, man hällde upp te, man serverade kakor. Men han hann inte smaka på 

något, för nu måste han berätta vad han varit med om i fånglägren. Och det var 

inga småsaker. Han hade torterats, han hade svultit. Och man hade tvingat 

honom at inte vilja hem. Allt som oftast kom tårar i hans ögon. Kineser och 

nordkoreaner såg deltagande ut. Så fick journalister komma med frågor och han 

bekräftade ytterligare en gång vad han gått igenom i fånglägren i Sydkorea. 

”Men har ni varit med om sådan tortyr, måste ni märken efter den på er kropp? 

Kan ni visa något ärr efter denna tortyr!”? frågade plötsligt en ofin fransk 

korrespondent. Der blev några sekunders tystnad, Så svarade fången: ”Min 

personliga ära förhindrar mig att svara på det!” Snabbt avbröts mottagningen, 

och fången fördes från bordet utan att ha njutit av vare cigaretterna eller teet. 

Han fick ta plats på ett nytt lastbilsflak, och han såg lika obetydlig ut mellan 

kinesiska vakter som tidigare mellan indiska vakter. Man stod där och såg bilen 
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försvinna i ett dammoln norrut och man frågade sig: ”Vad var äkta i detta och 

vad var teater? Och vad händer honom nu sedan han eventuellt spelat sin roll?” 

  

 Detta upprepades var gång som en krigsfånge återfördes norrut. Det 

hände inte de enstaka gånger en fånge återvände söderut. Då gick allt väldigt 

tyst till. De överlämnades också i Panmunjom och hämtades genast upp i bil och 

fördes till något högkvarter, längre söderut i Korea. 

  

  

  

  

 11. Fångfrågans Upplösning.  
  

 Övertalningsproceduren kom i gång i oktober och visade sig snart att vara 

ett bakslag för kommunistsidan. Det var bara en liten procent av fångarna som 

lät sig övertalas. Flertalet fångar lät sig inte övertygas om att återvända. Bland 

de 23 amerikanska ”avhopparna” var det en som övertalades. De andra 22 

nekade till stor förbittring i Amerika. 

  

 Det blev till sist inte så många övertalnings-dagar som 

vapenstilleståndsfördraget föreskrivet (90 dagar). Norra sidan började att tveka 

så snart som de märkte att de inte lyckades med övertalningarna. Det ena 

uppskovet följde det andra och av den anledningen blev många fångar aldrig 

utsatta för denna övertalning. Kommunistsidan höll in i det sista på att fångarna 

skulle återföras med våld om så behövdes. Också de tjeckiska och polska 

medlemmarna inom repatrierings-kommissionen följde den linjen. Mot detta 

gick de schweiziska och svenska medlemmarna och den indiske medlemmen, 

general Thimayya, intog en medlande ståndpunkt utan att därför gå med på 

kommunisternas drastiska krav. 

  

 Saken diskuterades hösten igenom och julen 1953 var fångfrågan en 

skrämmande skugga som föll över julfirandet. Man visste att kineser och 

koreaner hade hotat med att i värsta fall hämta tillbaka fångarna med våld. Så 

det låg åtskillig spänning i luften när det avgörande datumet, 20 januari l954, 

närmade sig. Då beslöt repatrierings-kommission, ledd av general Thimayya, att 

vardera sidan skulle behålla sina fångar, och redan samma dag överlämnades de 

formellt. 
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 Det var alarmberedskap i vårt läger inför den dagen. Man var inställd på 

en snabb reträtt ur ingenmansland – med svenska fanan i spetsen. En 

evakueringsplan hade upprättats, där allt och var och en hade sin bestämda 

plats. 

  

 Vi vaknade på morgonen den 21 januari till ett mera högljutt och utdraget 

tjut än vanligt bortifrån fånglägren. Det var glädjetjut inför frihetsdagen. Då vi 

kom ut ur tälten, var amerikanska miltära vakter det första man såg, tre och tre 

hade de ställts upp på kulle efter kulle, bredbenta och beredda, blickande mot 

den kommunistiska sidan. Men ingenting hände på andra sidan. Hotelserna 

fortsatte att ösas ut i press och radio, men inget försök gjordes med våld. 
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 Kinesers och nordkoreaners marsch söderut genom frihetsporten, som 

uttrycker ”Welcome.” 

  

 Utmarschen ur lägren kom efter att repatrieringskommissionen sålunda 

beslutat i fångfrågan. Det betydde att 23.000 kineser och nordkoreaner kunde 

marschera söderut. På norra sidan fick 334 sydkoreaner, 22 amerikaner och en 

engelsman, som bestämt sig att stanna, en tid i lägren vid Panmunjom. 

Sydsidans fångar tågade ut i jubel till ett nytt liv i Sydkorea och på Formosa. 

Med fanor, transparanger, fotografier, sång och musik gick marschen till 

Inchon, genom äreportar och förbi tusen och åter tusen åskådare. Bland 

åskådarna fanns vi i kommissionerna. Det var en gråkall januaridag då vi följde 

utmarschen från ståplats. Vi kände hänförelsen och önskade dem lycka till på 

deras väg till ett eventuellt lyckligare liv.  

  

 Med deras uttåg var repatrieringskommissionens uppgift avslutat. De 

kunde sopa igen efter sig och lämna Panmunjom. De första svenskarna hade 

redan rest vid nyåret och sedan for de i mindre grupper tills de sista med chefen, 

general Stenström, reste i början av mars. General Thimayya blev också till i 

mars, rosad av FN-sidan för ”en otrolig insats i en svår situation.” Från 

kommunistsidan hördes ingenting. 

  

 Även indierna fick använda landvägen vid hemresan. Det kunde 

Syngman Rhee tillåta sig när de ändå skulle lämna Korea, men det skedde under 

stark bevakning. Det fanns poster med skarpladdade gevär längs den järnväg 

som forslade dem fram till utskeppningshamnen. Vi kom några svenskar en av 

dessa kvällar och mötte ett tågsätt som kröp fram med på sin höjd fem 

kilometers hastighet genom natten. Längs efter järnvägslinjen brann eldar, som 

posterna värmde sig vid i den kalla vinterkvällen. Man tog inga risker utan 

bevakade varje meter av järnvägen. 

  

 De lämnade ett stort tomrum efter sig både indierna och den svenska 

kommissionen. Det blev nästan overkligt lugnt i lägret sen både de och fångarna 

var borta. När sen också lägren revs, som indierna hållit till i, kändes det som en 

tid hade gått till historien. 
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 Bara några dagar efter de sista indierna rest, uppenbarade sig en brigad 

kinesiska arbetare och rev den halvdel av det indiska lägret som stått på 

kommunisteras sida. Det gjordes med väldig fart och kommandoorden haglade 

där de jobbade. Som alla kinesiska arbetsbrigader var de klädda i blått och vi 

lade speciellt märke till en ung flicka som hade något av en befälsställning. Hon 

styrde arbetet. När vi närmade oss för att fotografera, motade hon vänligt bort 

oss med gester som inte kunde missförstås. ”Lokala bestämmelser” betydde att 

man skulle be om lov att fotografera på kommunistsidan.  

  

 Det dröjde några dagar men så kom FN-sidan och nedmonterade allt på 

sin sida. De kom med maskiner, skrapor och bulldozers och liksom kineserna 

klarade de allt på en dag. I stället för ett livligt indiskt läger med plötsligt bara 

två nötta kullar som inte erinrade om den roll som området spelat strax innan. 

Inte långt därefter anlade FN-sidan en helikopterplatta just där södra indiska 

lägret legat. Området utjämnades och ett femtio gånger femtio meter stort fält 

bredde sig där innan indiska säckpipsmusiken brukat stå uppställd. 

  

  

 12. Vi Flyttar till Nomansland.  
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 Då vi anlände den 29 juli fick vi ett provisoriskt, temporärt läger cirka 

fem kilometer söder om den blivande demilitariserade zonen. I 

stilleståndsavtalet (Armistice Agreement) var det uttryckligen stipulerat att 

övervakningskommissionen skulle bo vid det ”Conference Area” som skulle 

etableras på demarkationslinjen strax söder om Panmunjom. Inom detta område 

skulle de mötas och ha sitt sekretariat. Då vi anlände två dagar efter 

stilleståndsfördragets undertecknande var detta område fortfarande ett kulligt 

stycke ingenmansland, som ingen beträdde frivilligt på grund av minfaran. 

  

 Men det dröjde inte länge innan det blev fart och rörelse på hela detta 

blivande konferensområde på ömse sidor av demarkationslinjen. FN-sidan kom 

med sina maskiner som bökade och formade om kullarna till lämpligt platåland 

på ett snabbt och metodiskt sätt. 

  

 På kommunistsidan kryllade det av folk, brigader av blåklädda arbetare, 

som kämpade i sitt anletes svett med spade och hacka. Jorden bar man bort på 
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gammalt kinesiskt vis i korgar med ok över axlarna. Enstaka ryska lastbilar 

användes, men det stora intrycket var denna myrhög av sjungande och 

skrikande arbetare. 

  

 Både arbetssätten gav resultat och efter någon månads arbete började 

konferensområdet taga form med sina förhandlings- och expeditionslokaler, 

södra sidans av korrugerad plåt, norra sidans av kinesiskt trävirke. 
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 Framför NNSC’s kontor. Kommunistsidan.  

 Ovanför, ingången på FN-sidan. 

  

 
. 

 Den fyra kilometer vida demilitariserade zonen i grönt. 

  

 Det var emellertid inget riskfritt arbete för de båda sidorna att få ordning 

på och jämna dessa kullar. Där vi arbetade i fredspagoden kunde vi gång på 
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gång höra hur gamla landminor exploderade och trots att vi var en à två 

kilometer bort skallrade fönsterrutorna. Trots alla försiktighetsmått kostade det 

FN-sidan fyra man att röja upp på sin sida. Från norra sidan kom inga uppgifter. 

  

 Samtidigt med konferensområdet upprättades de permanenta lägren för de 

schweiziska och svenska övervakningskommissionerna. De tog avsevärd tid att 

anläggas och det var först i början av september i samband med 

repatrieringskommissionens ankomst den 9 september som vi kunde flytta över. 

  

 Vi hade väntat oss att vi skulle få tjecker och polacker som nära grannar 

på andra sidan i den demilitariserade zonen. Den ursprungliga tanken var att 

kommissionen skulle vara samlad på en plats. Men vi bedrog oss! Sin vana 

trogen att vara misstänksamma och försiktiga i överkant, placerade tjecker och 

polacker sina läger så långt norrut som möjligt inom den demilitariserade zonen, 

det vill säga i det närmaste två kilometer från demarkationslinjen. Det hade som 

följd att umgänget mellan dem och svenskar och schweizare blev minimalt och 

kontrollerat. Nackdelen för dem var att de fick lång väg till jobbet. När den isiga 

sibiriska vintern slog till, var vi mer än tacksamma att vi blott hade fem 

minuters väg över en spång till en varm arbetslokal. Tjecker och polacker kom 

mestadels på motorcykel. 

  

 Således flyttade övervakningskommissionen över hela sitt arbete till det 

nya konferens-området (Conference Area). Det var på tiden. Det hade börjat att 

bli kallt i Fredspagoden som saknade uppvärmning. Vi hade börjat med att 

svettas där under sommaren men med höstens ankomst hade det blivit först svalt 

och sen kallt i oktober. Samtidigt beordrades FN-sidan som vistats i och kring 

Fredspagoden sedan stilleståndsfördragets undertecknande att dra sig tillbaka 

till andra sidan av demarkationslinjen. Det Övre Panmunjom blev utbytt mot det 

Nedre Panmunjom som byggts under sensommaren.  

  

 Vårt sekretariat flyttade in i en kinesisk trähydda medan 

sammanträdeslokalen blev den plåtkonstruktion som satts upp av FN-sidan 

bredvid. Allt i allt hade kommunistsidan byggt tre trähus till vänster och FN-

sidan tillhandahållit tre korrugerade plåthyddor till höger, de senare målade i 

vitt och blått. De låg i rad, rektangulära och alla placerade mitt på 

demarkationslinjen. Ovanför och bakom hyddorna hade kommunistsidan 

samtidigt byggt ett centrum där till att börja med kineserna dominerade. På 

södra sidan hade FN-sidan ett central för inte minst ett omfattande 

vaktmanskap. 
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 Mycket är förändrat i dag men den militära demarkationslinjen är 

densamma och de ursprungliga sex hyddorna har blott ombyggts och förlängts. 

Militära demarkationslinjen går genom hyddornas mitt. Se bilden som är en 

senare tids kartbild av det internationella området i Panmunjom, det så kallade 

”Joint Security Area (JSA),” Gemensamma Säkerhetsområdet.” Den röda linjen 

utgör den militära demarkationslinjen mellan Nordkorea och Sydkorea. 
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 Väl bevakade övervakare. 
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 Communist headquarters under uppförande hösten 1953. 
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 Norra sidans högkvarter färdigbyggt, 1954-5. Se nedan som det ser ut i 

dag. 
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 Övervakningskommissions sekretariat placerades sålunda i en av de 

trähyddor som byggts av kommunistsidan. Därigenom kom vi några svenskar 

och schweizare på ett speciellt sätt i dagligt samarbete med tjecker och polacker 

och i nära kontakt med nordkoreaner och kineser. Redan i Fredspagoden hade vi 

haft ett perfekt samarbete med tjecker och polacker. Det fortsatte här. Här kom 

vi vidare nära ett par nordkoreanska korpraler som hade ansvar för huset. Hela 

första vintern tassade de omkring tysta som muren och höll eld i kaminerna, 

sopade och putsade. Kaminerna, till ursprunget kinesiska, var bedrövliga 

eldstäder som osade och strödde sot omkring sig. 

  

  

 
 På NNSC´s kontor. 

  

 Skorstensrören gick i vinklar och hängde med sträng, läckte, ramlade ned 

med jämna mellanrum och strödde sot kring sig. De två korpralerna sprang 

kring och försökte reparera. 
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 Nordkoreanerna och kineserna tyckte nog själva att det var ett jämmerligt 

sätt att göra intryck på oss, så året efter överraskade de oss ned att föreslå att de 

skulle bygga om hela sekretariatet och dra in centralvärme dit liksom i de andra 

husen. Samtidigt bytte de ut takbeklädningen av ett slags bambumattor, som 

villigt släppt genom vätan, mot plåttak, och sammanbyggde vårt hus med nästa 

hus, som med ens blev ett ypperligt sällskapsrum med bar. Dit kunde vi dra oss 

tillbaka mitt i arbetet för lite fraternisering – mitt på den asiatiska järnridån, här 

ofta kallad ”bamburidån.” 

  

 Vårt arbete var annars, som sig bör, väl bevakat. De båda krigförande 

sidorna stod för vår säkerhet gemensamt, och de patrullerade på var sin sida av 

husen. Nord-koreaner och kineser tassade omkring i en slags gymnastikskor och 

lätta overall-uniformer. Nordkoreanerna var utrustade med gamla japanska 

gevär, försedda med halvmeterlånga bajonetter, som stack högt över deras 

huvuden. Kineserna bar däremot pistoler liksom FN-sidans vakter, som var 

snyggt uniformerade, alltid välpressade så att vecken lyste och med skinande 

kängor, vita damasker och blå plasthjälmar. Vintertid blev klädedräkten 

vadderad på kommunistsidan, medan FN-sidan utrustade sina vakter med 
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skinnkläder. Det var tydligt att det var speciellt utvalda, resliga män som man 

sände till denna utsatta plats.  

  

 Av okänd anledning drogs det kinesiska vaktmanskapet bort från 

Panmunjom hösten 1954. Det blev nordkoreaner som gick par om par och 

patrullerade konferens-området. Samtidigt togs gevären och bajonetterna också 

bort. Beväpningen blev pistoler. 

  

 Även om vi var dominerande i det nyetablerade Conference Ara-området, 

var vi inte ensamma. Bredvid oss fanns militära stilleståndskommissionen 

(MAC) som skulle ta hand om problem under vapenstilleståndet, det vill säga, 

vara ett forum där de krigförande skulle mötas och dryfta uppkommande 

problem under vapenstilleståndet. De möttes i den mellersta av FN-hyddorna 

(Military Armistice Conference Building). FN-hyddan till höger reserverades 

som gemensamt sekretariat (Joint Duty Office) för bägge sidor i stilleståndet. 

Sekretariatet fungerade aldrig som menat men det fanns där i kommissionens 

arbete. FN-hyddan till vänster var reserverat övervaknings-kommissionen för 

dess sammanträden (NNSC Conference Building). Den låg sida vid sida med 

sitt sekretariat i den första kommunistbyggda hyddan. De sambyggdes senare. 

  

  

 
  

  

  Senare teckning av området. 
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 Detta område kallades i början av amerikanare för ”Nedre Panmunjom”, 

skiljande det från ”Övre Panmunjom” two-three kilometer i norr med 

Fredspagoden, fångutväxlingsplatsen och förhandlingslokalen sedan 1951. Nu 

blev det ett stängt område från 23 oktober 1953, solitt och enbart inom 

Nordkorea norr om demarkationslinjen. 

  

 Det sista FN-byggda huset till vänster utgjorde de två sidornas 

gemensamma kontor med en telefonledning därifrån till kommunistsidan. En 

FN-officer satt vid telefonen dag och natt för meddelanden från andra sidan med 

tolkar till hands. Endera sidan kunde med kort varsel inkomma med begäran om 



 

 

  

 

 

 

 

71 

 

ett möte för något brådskande ärende. Till dessa MAC-möten marscherade 

bägge sidors representanter in i byggnaden på samma minut från ömse sidor. 

Den sidan som begärt mötet läste, som regel, ett statement och andra sidan 

svarade, likaså som regel, med ett statement och så hävdes mötet. Debatter 

förekom sällan. Delegaterna marscherade ut lika precist som de marscherat in. 

Att de kom precist och gick precist och att mötet som regel blev kort kunde vi 

bevittna. Det rektangulära gröna förhandlingsbordet stod mitt på 

demarkationslinjen och där stod det orört mellan mötena. 

  

 Det berättades att man alltid hade Websters stora engelska lexikon till 

hands på FN-sidan för att kunna bemästra den djuplodande engelska som 

förekom i statements från norra sidan. Deras egen engelska var enklare både i 

tal och skrift. 

  

  
  

 Demarkationslinjen tydligt markerad. 
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 13. De Rörliga Undersökningsgrupperna (Mobile 

Teams). 
  

 Det stod föreskrivet i Armistice Agreement att det skulle finnas rörliga 

undersökningsgrupper, så kallade ”mobile teams”, till hands vid sidan om de 

fasta avgränsade kontrollstationerna. De skulle vara beredda i Panmunjom och 

rycka ut med kort varsel när stilleståndet blivit överträtt av endera sidan. Det 

skulle också vara så många som tio rörliga teams och både svenskar och 

schweizare lade vikt vid att vara redo. Hur blev det i verkligheten? 

  

 Första gången de togs i anspråk var redan i augusti 1953. 

Kommunistsidan kom med anklagelsen att de inte nått krigsfångar i söder med 

gåvopaket och Röda Kors-grupper förhindrats att komma i kontakt med 

fångarna. De fordrade att rörliga team skulle sändas till tre olika platser och 

undersöka dessa kränkningar av krigsfångars rättigheter. En av platserna var ön 

Koje-do där det funnits ett större fångläger. Tre rörliga teams sändes den 25 

augusti med helikopter. Det blev rapporter men den följande debatten rann ut i 

sanden. Norra sidan gjorde hela affären till ett flagrant brott av FN-sidan, medan 

FN-sidan menade att sådant påstående var oriktigt. Hela 

undersökningsmaterialet sändes över till militära stilleståndskommissionen utan 

värdering. Det blev nu kutym att dubbla brev sändes: ett undertecknat av de 

tjeckiska och polska delegaterna och ett undertecknat av de svenska och 

schweiziska delegaterna. 

  

 Nästa gång var det FN-sidan som kom med anmodan om utsändande av 

ett rörligt team. Det skulle undersöka om kommunistsidan infört stridsplan till 

Nordkorea utan att ha rapporterat detta i vederbörlig ordning. Nu kom de 

kommunistiska representanterna med den ena invändningen efter den andra mot 

att ett rörligt team skulle sändas för inspektion. De gav dock efter och ett mobilt 

team reste upp till Jalu-floden för att undersöka ett flygfält. 

  

 Resultatet blev magert. Man såg inga flygplan och man kom tillbaka med 

en kort rapport om detta. På nytt sändes dubbla skrivelser till 

stilletståndskommissionen. 

  

 Hit men inte längre ville norra sidan vara med. Nu hade man fått nog av 

”mobile teams”, så när FN-sidan kom med en ny begäran i december l954 om 

undersökning i norr, blev debatten hård. Denna gång hade det kommit till FN-
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sidans vetskap att krigsfångar hölls kvar i norr och man önskade att ett ”mobile 

team” skulle undersöka saken. 

  

 Nu om inte förr fick man en inblick i kommunistisk förhalningsteknik. 

Beslutet var tydligt fattat innan de anlände till sammanträdet. Det gällde för 

dem att ta dialektisk död på FN-sidans begäran. Vad än svensken och 

schweizaren sade till skrivelsens försvar, återkom de ständigt till samma sak: 

Skrivelsen var inte i överensstämmelse med vapenstilleståndsavtalet och de 

kunde inte med gott samvete gå med på undersökningen. Var meningen att det 

rörliga teamet kunde nosa runt hela Nordkorea? Nej, platsen måste vara 

nogsamt angiven! FN-sidan återkom med en ny skrivelse, där en vis stad med 

omgivningar var angivna. Det dög inte heller. I en sista skrivelse angavs både 

graden och minuten för platsen. Då kom man snabbt med nya formaliteter, som 

gjorde att undersökningen snart förlorat sin aktualitet, och en undersökning 

skulle bli meningslös. 

  

 Nu hade norra sidan bundit ris för sin egen rygg. När det nästa gång blev 

deras tur att begära ett rörligt team för något brott som måste uppklaras söderut 

mötte de inte svensk och schweizisk medvilja. Nu kämpade dessa lika ihärdigt 

emot en undersökning som för tidigare. Efter långa debatter och preliminärt 

studium av platsen avskrevs ärendet. 

  

 De rörliga grupperna blev sedermera glömda och de fyra övervakande 

nationerna skar successivt ned på personalen till dessa grupper. Till slut beslöts 

att man skulle ha sex rörliga grupper i stället för tio. Det gick igenom men 

mycket snart märktes att man skulle få svårt att skrapa samman folk till dessa 

sex grupper.  Till den grad började man att reducera sina kontingenter till 

kommissionen. Men de förblev på papperet om även reducerade till antalet. De 

utgjorde en säkerhetsventil som kunde vara användbar i vissa situationer.  

  

 Sent under min tid kom det plötsligt en hänvändelse från FN-sidan om 

utsändande av rörliga teams till flygfält i norr för att undersöka förekomsten av 

MIG-plan där. Vid stridernas avslutning hade de inte funnits men nu kunde man 

se hundratals på radarskärmarna. Som väntat gjorde de kommunistiska 

delegaterna det mesta för att fördröja gruppernas utsändande. Det diskuterades 

utan resultat och under tiden hann norra sidan att komma med en begäran att 

vissa platser skulle undersökas i Sydkorea. Undersökningsgrupperna kom iväg 

men undersökningarna var resultatlösa. 
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  Man upptäckte snart att man vann så föga med dessa undersökningar – 

även i propagandahänseende – att de upphörde av sig självt.  

  

  

 14. Våren 1954 och Framöver. 
  

 Plötsligt var vi så ensamma i Panmunjom. Vi hade bara de avnötta, 

gulaktiga kullarna som lyste mot oss i all sin vintriga ödslighet. Vi var inte bara 

ensamma i ingenmansland utan även bortglömda i tidningsspalter och 

radionyheter. Vi var inte i centrum för världsintresset längre. Pressbesöken blev 

sällsyntare och vi fann inga nyheter om Panmunjom i tidningarna längre. Ett 

nytt land hade kommit i centrum för världsintresset, nämligen Vietnam, och 

kriget där. 

  

 Detta betydde inte att vi från och med januari 1954 kunde slå oss till ro. 

Den spänning som rått under höstmånaderna kunde inte försvinna över en natt. I 

övervakningen kunde vi inte märka någon avspänning innan Genève-

konferensen i maj 1954. Det var en tid av hårda tag på bägge sidor, medan man 

höll inne med hjärtligheten. 

  

 Den fråga som upprörde sinnena mest och som diskuterades möte efter 

möte var hur man skulle göra övervakningen mera effektiv. Tjecker och 

polacker var ytterst missbelåtna med läget i söder och svenskar och schweizare 

var lika missbelåtna med läget i norr. Nordkorea drogs fram av polacker och 

tjecker som ett skinande eksempel på hur övervakning skulle gå till. Deras 

syndaregister på allt vad FN-sidan överträtt i söder blev under vårens gång lång. 

Agendan till veckans möte blev i motsvarande grad också lång. Svenskar och 

schweizare talade på andra sidan om hur miserabelt hela övervakningsläget var i 

norr, hur arbetet där var ett fullkomligt falsarium, medan de försvarade läget i 

söder. 
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 Paul Mohn samman med Harald Thelander. 

  

 Paul Mohn som övertagit posten som svensk delegat efter Sven 

Grafström lämnat i december, gjorde en stark insats och hade initiativet vid 

förhandlingsbordet. Från mitten av januari kämpade han för att övervakningen i 

norr skulle få samma omfattning som i söder och effektiviseras. Han lade fram 

de mest övertygande bevis i långa anföranden om hur bristfällig verksamheten 

var men möttes med kalla handen av kommunisterna som aldrig medgav något 

fel i norr. Skickligt svängde de över till läget i söder och tillståndet där. 

  

  

  



 

 

  

 

 

 

 

76 

 

  
  

 Vy av lägrets centrum med svenska flaggstången (Rembe). 
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 Då general Mohn efter månaders förhandlingar inte lyckats med att 

åstadkomma likvärdig kontroll i norr och söder, presenterade han en ny linje, 

nämligen en begränsning av bevakningen i söder i överensstämmelse med 

övervakningen i norr. 

 Denna ”nya ordning” som infördes den 15 april 1954 och medförde en 

rad inskränkningar i verksamheten i söder, blev den verkliga bombskrällen för 

tjecker och polacker. De rasade mot svenskar och schweizare som, de menade, 

gick Amerikas ärenden. Klagomålen mot FN-sidans ohederlighet hopade sig. 

Men Mohns linje höll. Han lyckade, om inte positivt med en utvidgning av 

verksamheten i norr så negativt med en inskränkning av övervakningen i söder. 

Han framhöll att övervakningsreglerna i söder fortfarande var generösare än 

motsvarande regler i norr. 

  

 Det märkliga är att, den ordning som så kuppartat framkom, behölls och 

sedan sällan diskuterades, trots att kommunisterna förbehållit sig rätten att 

återkomma till saken! 

  

 Under hela våren 1954 var kriget i Indokina (Vietnam) ett orosmoln ett 

stycke i fjärran, och vi lade tydligt märke till att det satte sin prägel på 

stämningen i Panmunjom. Umgänget var spänt och det var inte ett party under 

hela våren. Samarbetet med tjecker och polacker i sekretariatet gick utmärkt 

men man höll sig från politik. Men man kunde dock inte undvika att se och höra 

hur intensivt de levde med i kriget och aldrig såg man dem så upprymda och 

glada som dagarna efter Dien-Bien-Pu’s fall. Det var tydligt att det räknades 

som en seger för världskommunisionem vilken firades. Våra kommunistiska 

kolleger på sekretariatet hade svårt för att hålla sig politiskt neutrala de dagarna 

och kom med antydningar om segern i Dien-Bien-Pu. T.ex., en polsk kollega ser 

en hög osorterade papper och kommenterar med ett leende: ”Det här liknar ju 

Dien-Bien-Pu!” 

  

 Men så kom Genève-konferensen om Vietnam som började i april. 

Knappt hade den börjat innan undret hände att både umgängestonen och 

stämningen i umgänget blev bättre. Cirka två veckor efter den ”fredliga 

samlevnaden” tagit form i Genève, började den att tränga in i våra kretsar i 

Panmunjom. Man trodde inte sina ögon. Den misstänksamhet man möts med i 

så lång tid blåste bort med vårvindarna. Den formella artighet, som 

kommunisterna alltid visat, blev med ens hjärtligare, man försökte till och med 

att le, och deras eviga handskakningar blev både kraftigare och varmare. De 106 
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granatkastarna och kapten Larsson glömdes bort. Sammanträdena blev 

mestadels små korta angenäma tillställningar på inte mer än 10-15 minuter. En 

metamorfos, inte mindre, hade hänt! 

  

 Det blev parties igen och oftare än förr. Det första kom i samband med 

general Mohns avresa i maj och vi var övertygade om att kommunisternas 

glädje berodde på att de fick iväg en besvärlig motståndare. Men det blev fler 

och fler parties och snart var det kutym att hålla ett välkomstparty för var 

nykommen general och ett avskedsparty för var avresande general. Och när 

verksamheten avtog i denna nya anda, blev det ofta den viktigaste, den längsta 

och avslutande delen av de veckatliga sammanträdena. 

  

 Under hände sålunda i samband med att den ”fredliga samlevnaden” 

började praktiseras. De långa syndaregistren som tjecker och polacker 

ackumulerat från verksamheten i söder, ströks med ett streck från 

dagsordningarna, vilka minskades till att bestå av ett par tre punkter. På detta 

möte i veckan började man utbyta leenden och skämt i högre grad än hårda tag. 

Vi visste dock att medgörligheten kunde vara blott ytlig och temporär. Men nu 

kunde man rationellt behandla frågor som man tidigare inte kommit någon vart 

med, till exempel, bättre förläggningar, förplägnad och resorna från och till 

kontrollstationerna. 

  

 Allt var med andra ord frid och fröjd och vi såg fram mot en lugn och 

behaglig tid i kommissionens tjänst. Ingen tänkte längre på att kriget kunde 

bryta ut igen. Men i allt detta hade man glömt bort gamle kämpen Syngman 

Rhee. Han hade aldrig varit förtjust i vapenstilleståndet och gjort vad han 

kunnat för att fördröja det. Likaså hade han aldrig accepterat de neutrala 

kommissionerna i sitt land. Indierna fick ju överhuvudtaget inget 

”genomresetillstånd” vid sin ankomst. 

  

 Sommaren 1955 mitt i den värsta sommarhettan kom Syngman Rhee 

emellertid med den verkliga kallduschen. Den 1 augusti förelade han den 

neutrala övervaknings-kommissionen ett ultimatum att lämna Sydkorea inom en 

viss tid, annars så …. Den formella orsak han angav var att tjecker och polacker 

bedrev spioneri vilket inte kunde tillåtas. Svenskar och schweizare nämndes inte 

i sammanhanget men vi skulle också iväg. Folk kom i rörelse, plakat sattes upp 

på väggarna i Söul och det blev demonstrationer. Några skott föll i Pusan och 
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någon ganska ofarlig bomb slängdes in i övervakarnas förläggning i Kunsan.
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 Syngman Rhee´s proklamation.  

  

 Det blev oro i vår kommission och vi skakades ur den letargi som det 

politiska lugnet och den kvävande värmen försatt oss i. Det blev långa 

sammanträden då kommunisterna gjorde sitt bästa att tala om vilken förbrytare 

man hade att göra med i Sydkorea. En skrivelse avsändes till FN-sidan, full av 

oro inför det nya läget. Svaret blev att allt skulle göras för vår säkerhet. Något 

avbrott i vår verksamhet skulle det inte bli fråga om. Efter påtryckningar fann 

Syngman Rhee det lämpligt att för tillfället ta tillbaka sitt ultimatum, dock på 

villkor att tjeckernas och polackernas spioneri allt framgent skulle stoppas. 

  

 Det var några spännande dagar i den gamla stilen som vi fick uppleva i 

början av augusti, när vi inte visste vad det skulle bli av vår kommission. Vi 

svenskar och schweizare skulle nog inte haft något emot att sluta uppdraget men 

det lyssnade inte kommunisterna till. Efter en rad sammanträden inom vår 

kommission och den militära stilleståndskomisssionen beslöts att ingen notis 

skulle tagas till Syngman Rhees hotelser utan arbetet skulle fortsättas. 
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 Läget för vår del blev emellertid drastiskt förändrad efter Syngman Rhees 

ingripande. Tidigare hade vi haft en viss rörelsefrihet i söder, i motsats till i 

norr, och man hade inte behövt mer än en livvakt vid resa eller promenad. Varje 

söndag kl 9 hade vi haft en buss till Söul och väl inne i Söul hade vi släppts lösa 

och varit fria utan vakter fram till kl 16 då bussen väntade för att återresa. 

Extraresor kunde ordnas med kort varsel. De skedde med jeep med endast en 

vakt som samtidigt tjänstgjorde som chaufför. Nu drogs nöjesresor in en tid och 

tjänsteresor inskränktes. När det någon månad senare blev fråga om nöjesresor, 

ordnades sällskapsresor som organiserades minutiöst. Vid dessa tillfällen 

existerade ingen form av frihet. Vi föstes omkring i flock omgivna från början 

till slut av en ”cordon militaire.” 

  

 Men i tjänsten blev det en förändring som uppskattades. Man behövde 

inte längre skaka fram i en jeep när man skulle till Söul eller flygplatsen. Nu 

ställdes helikoptrar till vårt förfogande, så i stället för en två och en halv timmes 

åkning längs dammiga och illaluktande vägar blev det fråga om en tjugufem 

minuters behaglig helikoptertur över det koreanska landskapet, som faktiskt 

tager sig mycket bättre ut från ett stycke höjd än från en smutsgul landsväg. 

  

 Nästa förändring var att övervakningsgrupperna i söder togs bort från de 

förläggningar de haft mitt i städerna och gömdes undan i FN-läger. Detta 

kritiserades av komunist-sidan men visade sig vara en klok åtgärd när Syngman 

Rhee kom med ett nytt utfall mot övervakningskommissionen, följt av kraftiga 

upplopp när tusentals demonstranter sökte att nå fram till övervakarna utan att 

lyckas.  

  

 Detta var sakernas ordning när jag lämnade Panmunjom den 8 mars 1955. 

Sedan dess har nertrappningen och reduceringen fortsatt men kommissionen har 

levt vidare. Skulle inget oförutsett inträffa kan man utgå från att 

vapenstilleståndet kommer att bli en långvarig ”vapenstilleståndsfred” med 

motsvarande ”stilleståndsarbete.”  
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 Nordkoreansk vakt. Notera bajonetten. 
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 13. Incidenter i arbetet. Kapten Larsson.
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 Rune Larsson var bland de cirka sjuttiofem svenskar som blev anställda i 

Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) i första omgången och bland 

dem torde ingen ha haft sådana intressanta och skiftande upplevelser som han. 

Han kom med den första kontingenten övervakare som anlände i Korea 29 juli 

1953.  

  

 Kapten R. Larsson placerades som tolk och sekreterare vid svenska 

teamet i Taegu och här börjar vår historia om Kapten Larsson. Vart team, både i 

norr och i söder, hade en tolk som också tjänstgjorde som sekreterare vid teamet  

 Medan inspektörerna var högre officerare, mestadels överstar, var tolken-

sekreteraren given en kaptens grad, således också Larsson. Han kom som en 

koreansk tolk väl utrustad med koreanska lexika. Om han kunde mycket 

koreanska är inte känt.  

  

 Teamet hade inte varit länge i Taegu innan the “Larsson case” nådde oss 

(1 september). Vid teamets sekretariat i Taegu hade Larsson kommit i bråk med 

en amerikansk korpral Armstrong. En polsk officer vid stationen bevittnade hur 

den veke Larsson blev slagen av den store, starke Armstrong. Det rapporterades 

till högkvarteret i Panmunjom och blev anledningen till långa möten när de 

polska och tjeckiska delegaterna hade tirader i långa tal om FN-sidan och dess 

brutalitet, that is, the American sida. Att korpralens namn var Armstrong gjorde 

inte saken bättre. Under sex månader var kapten Larsson ett kärt ämne för utfall 

mot allt i södern. Larsson nämndes i rapporter ”runt världen”, sades det vid 

konferensbordet. I protokoll förekom ”fallet kapten Larsson” från vecka till 

vecka och det blev ett återkommande namn hos oss liksom i internationella 

nyheter. 

  

 Larsson kunde naturligtvis inte bli kvar i Taegu. Han återsändes till 

Panmunjom där han var vederbörligen beundrad av tjecker och polacker men 

inte nödvändigtvis av svenskar och schweizare.  När han besökte oss på 

konferensområdet behandlades han med stor respekt av tjeckiska och polska 

kolleger. Han hade stått upp mot en amerikansk Armstrong! Han låg högt på 

agendan vid våra möten fram till våren 1954 och mitt bland ett antal klagomål 

mot FN-sidan. Han var inte ensam. Bostäder, transport, till och med mat – 

turkey alltför ofta på menyn! – och så vidare, klagades det på. 

   

 Säkrast var tydligtvis att sända kapten Larsson norröver. Han blev 

sålunda sänd till stationen vid Yaluflodens utlopp vid kinesiska gränsen, 
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Sinuiju. Det var den viktigaste port of entry och kontrollstationen på 

kommunistsidan. Han skulle igen tjäna som både tolk och sekreterare.  

  

 I Sinuiji mötte emellertid oväntat en ny utmaning. Denna gången var det 

inte en stark Armstrong utan en soft, polsk Lidia. Polacker och tjecker hade 

demokratiskt medtagit kvinnor i sina kontingenter och var avundade av sina 

schweiziska och svenska kolleger som inte hade någon feminin charm kring sig. 

  

 Lidia tjänade som sekreterare på den kommunistiska sidan och Larsson 

måste naturligt möta henne och förbereda dokument och protokoll. Vänskap 

växte under långa möten som tenderade att bli längre.  

 De började att utbyta poesi och det hände en afton att just som Larsson 

hade fått ett poem från Lidia, stod en polsk officer i dörren och såg på. De var 

synnerligen överraskade och i brådrasket gjorde Larsson gjorde vad han inte 

skulle göra: kvickt stoppade han Lidias poem i fickan.  

  

 Detta noterades av den polske officeren och nu bröt helvetet ut igen runt 

Larsson. Lidia försvann omedelbart och var aldrig sedd eller hörd av mera. 

Larsson var omedelbart återsänd till Panmunjom. 

  

 Nu var han inte beundrad längre, varken på södra eller norra sidan. Och 

svenske chefen tvekade inte. Larsson var summariskt sänt hem till Sverige. 

  

 Sina sista dagar i Korea tillbringade Larsson på konferensområdet i min 

närhet, och berättade för mig om sin oskyldiga relation med Lidia. Han drog 

upp poemet som han fortsatt bar i sin ficka och gav det till mig med en önskan. 

Han önskade att jag skulle söka kontakt med Lidia. När jag frågade efter henne i 

Sinuiji, var hon var rest och i Polen förstod jag snart att det var intet att göra. 

Innan han reste gav han gav mig sina koreanska lexika; han behövde dem inte 

mera. De skiner fortsatt i mitt privata bibliotek. Så gör också poemet som är 

kopierat nedan.  

  

 Min Larsson story slutar inte här. När jag tjänstgjorde vid UN kontoret i 

Stockholm tre år senare tre år senare, överraskade Larsson plötsligt med ett 

besök, denna gång med ett nytt efternamn, och utrustad med nya lexika, denna 

gång omfattande Urdu. Han önskade att söka ett UN jobb i Pakistan som var 

annonserat. För gammal vänskaps skull lovade jag att göra mit bästa. Han hade 

en chans men det kom ett hinder. Chefen för FN-kontoret tog kontakt med förre 
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svenske chefen i Panmunjom och fick veta att Larsson var den siste medlemmen 

vid den svenska kontingenten han ville anställa igen. 

  

 Vi hade ett sista – sorgligt – möte när jag informerade honom om detta 

intermezzo och det slutliga beslutet. Jag har inte sett Larsson sedan och till och 

med glömt hans nya namn. Men jag har inte glömt mitt löfte att finna Lidia. 

Och jag har hennes poem väl bevarat, inte minst på grund av det är bra – och ett 

underbart Korea and Larsson momento. Se nedan, på ursprunglig engelska. 

  

 Lidias poem: 

  

  

 In a deep night which is now falling over Sinuiju, 

 I am alone, like a forgotten soul… 

 A furious wind is blowing from Jalu 

 And I am listening to its queer, savage howl, 

             The lonely tree, standing behind my window, 

             knocks with its leafless branches, like a lost wanderer;     

             Its voice is sad, is full of tender sorrow, 

            Alike my thought - tonight a busy traveller. 

  

 In this nocturnal mood which plays its music over  

 me, I weaved my feelings, queer as the stormy night. 

 And having escaped from all that I don't like, 

  

 I sent my thoughts over the space to thee… 

  

 Then, if you are hearing the same wind blowing from the Yalu 

 And a similar knock of a deserted tree            

 Oh, you must know that it is also me  

  - Telling good night to you . . . 

  

 Korea, Sinuiju, 16.11, 1953, 

   

  

  

 (handskrivet:) These few words written for the first time in English, I 

dedicate to my Swedish friend R. Larsson.  

 Lidia O….. 
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 Korea - Polish Team 

  

  

  

  

 Kopia av originalet: 

  
  

  

 15. Jul i Panmunjom. 
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 Även i denna upp- och nedvända värld kom jultiden. Alla ville att allt 

skulle göras för en riktig jul, den koreanska ödemarken till trots. 

  

 Det började med Lucia. En blond fröken Åkesson flögs upp från svenska 

sjukhuset i Pusan för en värdig svensk Lucia-morgon. Som tärnor fick hon 

några mindre fagra sjuksystrar från ett amerikanskt militärsjukhus i Söul. Det 

blev ingen sång att tala om så där på morgonen och amerikanskorna kom av sig 

och började röka. Men kaffet och glöggen var goda och stämningen blev den 

rätta, så nog blev det en vacker om även en litet originell Lucia-morgon. 

  

 Själva julen blev sedan en minnesrik högtid, inramad av ett grått och 

vintrigt Korea och hotande faror. Man kunde inte riktigt glömma bort de många 

tusen fångar ett stycke bort när man satte sig ned till ett veritabelt svenskt 

julbord med skinka, sill och lutfisk som kommit hemifrån speciellt för 

julfirandet. 

  

 Vi började veckor i förväg med att utse jultalar som julgranar för att 

pryda tälten. Our ”house boys” fick extra mycket att göra i samband med 

julfirandet. Många hade tidigare tjänstgjort hos amerikanerna, så de var vana 

vid färgrikt julfirande. De pyntade och klädde tälten med girlander, glitter och 

stjärnor. Svenska klubben pryddes med extra stora tallar och ljus sattes på alla 

bord. Amerikanare kom med en truck med borr. Snabbt borrades två hål och en 

portal med inskriptionen ”GOD HELG” kom upp. 

  

 Då julafton kom så var det precis som en julafton hemma, julgranen 

klädd i tältet. Julklappar i hög under. Och julbordet klart nere i officersmässen. 

Vår fältpastor, komminister Myrgren, lyckades att skapa julstämning med 

julbön i svenska klubben före julmiddagen, där han talade vackert om julen och 

det fjärran hemlandet. På juldagsmorgon hade det fallit lite snö, som gav 

julottebesöket ett riktigt julskimmer. Svenska klubben fick på nytt tjäna som 

kyrka, Myrgren talade och det avlånga tälthuset genljöd av de gamla 

julpsalmerna. Kommissionen var mangrant samlad vid båda tillfällena. 

  

 Sen kom julmiddagar då vi alla var tillsammans i stora matsalen. Vidare 

blev det julklappar hemifrån och från kommissionen och sen i tälten i glad 

samvaro. Julmiddag blev det också med schweizarna som bar kring stora ostar, 

joddlade och försökte sig på svenska sånger. 
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 Däremot gjorde kommunisterna inte någon min av julfirande. De gick 

förbi saken med tystnad och när vår chef, Grafström, tillönskade en polack en 

god jul, fick han svaret: 

   

 ”Jag har ingen jul längre.” 

  

 Nyåret kom snabbt nog efter, och den aftonen firade vi med ett bål uppe 

på en höjd vid demarkationslinjen, en höjd som sedan refererades till som 

Nyårshöjden. Det var en vacker kväll och vår nye chef, general Paul Mohn, 

talade varmt om farorna som väntade oss i det kommande året medan 

flammorna steg högt på himlavalvet – norr och söder. 

  

 Firar inte kommunisterna julen så firar de nyåret så mycket intensivare. 

Det blev stor mottagning i både fredspagoden och på konferensområdet och 

nyårsgåvor strömmade ut över de schweiziska och svenska lägren. Det var stora 

paket, som innehöll allt möjligt men mest vodka och choklad. Det blev glada 

tider i lägren och en tid framöver skålades det i vodka. 

  

 Julen 1954 blev inte alls lik det året innan. Kampens och spänningens tid 

var slut. Vår kommission hade blivit en borgerlig institution vilken som helst 

med ett antal tjänstemän. Och utan präst! Det var en begränsad grupp som firade 

jul det året. 

  

 Det var svinkallt just då i december och sedan långt in i januari. Det 

blåste snålt, kalla vindar kom från norr, och det låg flera decimeter snö på 

marken och ofta ned till 20 minusgrader. Så vi satt och huttrade på 

juldagsmorgon, när en av tolkarna, kyrkoherde Bergling, höll vacker julotta. 

Man lindade väl in sig när man gick upp till konferensområdet i något ärende. 

  

 Det märkliga var att tjecker och polacker andra året talade om julen som 

om det vore en av deras egna högtider. En check berättade för mig att de rest en 

julgran i deras läger. Vi blev så djärva att vi gav några av våra vänner på 

kommunistsidan julklappar som svar och tack för dem vi fått året innan. 

  

 Det blev emellertid inga festligheter förrän till nyåret. Då kom en stort 

nyårsfirande uppe i kommunistlägret där man under hösten byggt en stor 

samlingssal. Det var vodka, kinesiskt vin, smörgåsar av alla slag, sång och 

musik och till och med dans. Det var en synnerligen upprymd skara svenskar 

som återkom efter den nyårsfesten. 
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 FN-sidan tyckte tydligen att de blivit efter, så även från det hållet mottog 

vi inbjudan till en mottagning i deras basläger en mil söder om Söul. Det blev 

en verklig julfest med julsånger, show, och drinkar och en verklig kontrast till 

den nyårsfest som kommunistsidan gav i vodkans namn i samma veva. 

  

  

  
  

 Inne i tältet, med uppdragen tältduk. Sommartid. 

  

 Andra nyårsafton tog vi det lugnt utan att klättra upp på nyårshöjden. 

Nyårsbål hade vi men nere på fotbollplanen endast ett stenkast utanför lägret. 

Alla var inbjudna dit och även en mängd amerikaner infann sig och hälsade det 

nya året l955. 
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 16. Tält 53 och Club 67. 

  

  
 Löjtnant Asklund framför Tält 53. 

  

 Det säger sig självt att ett omfattande sällskapsliv kom att blomstra 

svenskar emellan i skuggan av kommissionsarbetet. Man slöt sig samman tältvis 

och gradvis, kotterier bildades än här än där och man hade en känsla att lägret 

styrdes ena tiden från ett tält, andra tiden från ett annat, allteftersom grupperna 

förändrades. Vi trivdes bra där på sluttningen. Vi tänkte inte på att den vackra 

platsen varit ett slagfält. Sågen man inte taggtråden åt ena hållet och 
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löpgravarna åt det andra, skulle man helt glömma dess förflutna. Man saknade 

bara fågelsång i buskagen runt omkring. Var det ett resultat av kriget? 

  

  

  
  

 Vi yngre höll ihop och vi led inte av gradsjuka. Flertalet yrkesmilitärer 

undvek vi dock, det doftade kasern där de drog fram. Vi talade om de två 

veckorna som nykomna militärer behövde för att finna sig tillrätta med de 

nästan helt civila umgängesformer som anlagts i lägret. 

  

 Det skalet dock villigt erkännas att livet i många stycken var mera 

demokratiskt än i de andra ländernas. Schweizarna höll styvt på graderna och 

officerare umgicks inte med underbefäl och soldater. Samma gällde checker och 

polacker. De hade soldater med sig för grovgörat och deras uniformer 

kontrasterade mot officerarnas. De hade verkligen ”lump” på sig. 

  

 Försvarsstaben skall berömmas för att alla svenskar från lägsta grad till 

generaler fick samma uniform för arbete i Korea. Likaså skall den berömmas att 

alla fick en grad som gjorde att de behandlades med respekt i umgänget med 

andra nationer. 
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 När vi flyttade till vårt ”permanent camp”, sammanfördes vi några 

fänrikar och löjtnanter till tält 53 på ena utkanten av området. I det tältet 

tillbringade vi första vintern och många är de minnen vi har från det tältet. 

Under löjtnant Pantzerhielms ledning byggde vi om och inredde tältet till en 

inre sängkammare och ett yttre sällskapsrum med en skiljevägg mitt igenom. 

Der var en lyckad lösning och fram genom hösten och under vintern hade vi en 

gemytlig samvaro, när vi gjorde det mesta för den gemensamma trivseln. 

  

 Generaler bodde i enmanstält. Nedan det tält som general Mohn bodde i. 

  
  

  

 ”Houseboys” var anställda i lägret. Var morgon kl 8 kom deras buss och 

de fördelades mellan tält och jobb i lägret. Nedan vår duktige houseboy, Min, i 

tält 53. De tog hand om det smutsiga arbetet i lägret, i matsal och runt omkring i 

latriner och tvättrum. Men vi hade ingen rätt att känna oss överlägsna! Min, som 

jobbade hos oss, kunde förutom Hangul både skriva och läsa japansk kana 

skript. Att de inte tvekade att stjäla och tillhandahålla vad de inte ägde berodde 

nog ofta på att de gick med en lön som motsvarade cirka 25 kronor i månaden. 
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 Min nedanför vårt tält. Rökpaus. 

  

  

 Nästa år tillbringade jag i ett tält längre ned som kom att kallas Club 67. 

Där var det lika god stämning som i tält 53 vintern dessförinnan med den 

skillnaden att nu blev kaffet den dominerande drycken. Kaffekannan kokade på 

kaminen efter bioföreställningarna. Vi lyssnade till klassisk musik, diskuterade 

förhållandena i världen, spelade schack et cetera. Potocki, Cederström och 

Nessén var några av de tongivande löjtnanterna. 
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 Vid tält Club 67. 
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 i

 
 I klubben. 
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 Läget diskuteras. 
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 Midsommarfest 1954. 

  

 Vi hade sedan vår svenska klubb centralt i lägret. Efter bion var det ofta 

stor samling i den tälthyddan. Drinkar såldes till billiga priser. Sommaren 1954 

var det en verklig samlingspunkt under den stora hetta, när man satt och njöt av 

den svala kvällen i glatt lag och i lätt klädsel. På lördagar hade man vissa tider 

Bingo-aftnar på klubben. På andra sidan dalen hade vi även den schweiziska 

klubben dit vi alltid var välkomna. 

  

 Sedan fanns biografen var afton, alltid med ny film. Aldrig glömmer man 

den afton då man visade ”Some Like It Hot” med Marylin Monroe. Våra 

generaler kom som regel inte till våra bioaftnar men döm om vår häpnad den 

aftonen när plötsligt ett par minuter före filmens början våra generaler, inte bara 

den svenske och schweiziske, utan med dem också den polske och den 

tjeckiske, alla fyra sidor vid sida på första raden. 

  

 Att Marylin Monroe kunde fascinera hade vi fått bevis för tidigare. I 

februari 1954 hade hon kommit samman med en militär show och i en samling 

av många tusen soldater avslutat med att sträcka ut armarna och säga, ”I love 

you all”. Till bejublad förtjusning från en ocean av militär. Pojkarna från 

kommissionen som deltog levde länge på den upplevelsen. 
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Marilyn älskar alla. (Google) 

 

Fotboll blev populärt i 1954 i samband med upprättandet av en fotbollsplan i 

anslutning till lägret. Vi spelade mot Polen och förlorade. 



 

 

  

 

 

 

 

103 

 

  

  
  

  

 En skackturnering kom till stånd på nyåret 1955 som jag hann med att 

organisera innan hemresan.  
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 17. Korea-byn Tae Dong Song. 

  
 Vi hade grannar I Panmunjom. Inte långt från vårt läger hade vi en liten 

by med cirka 100 invånare och efter kort tid blev byn det mest 

 Populära promenadmålet för oss i övervakningskommissionen. Vi som 

stannade längre, hade glädjen att bli goda vänner med befolkningen. Namnet på 

byn var Tae Dong Song, kinesiska lånord alla tre. Byn skall inte förväxlas med 

Pan Mun Jom (Panmunjom), där förhandlingarna hållits och vapenstilleståndet 

undertecknats. Befolkningen i byn Pan Mun Jom hade flyttats långt innan vi 

anlänt men namnet på platsen behållits. Det fanns andra byar på norra sidan, 

men med dem hade vi förklarligt nog inget samröre. På södra sidan fanns Tae 

Dong Song och det var den enda byn inom de två demilitariserade kilometerna 

på södra sidan. Alla andra byar hade utraderats av kriget och det var ett under 

att överhuvudtaget en by överlevt när kriget och skyttegravar gått rätt genom 

byn. 

  

 Det var omkring en kilometers promenadväg ned till byn. Antingen 

kunde man följa stora landsvägen ett stycke och sen ta av genom risfälten på de 

små stigar som skilde fälten åt eller också kunde man följa en stig som korsade 

fälten och var kortare. Man passerade mest risfält men inte bara det. Koreanen 

är en stor grönsaksätare och nationalrätten “kimchi” består huvudsakligen av 

grönsaker och därför odlar men stora fält för den. Dessa och andra fält för korn 

och tobacco ligger närmare byn. Risfälten kan sträcka sig långt bort. 
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 Själva byn ligger i en liten svacka med ett skyddat läge för vind och regn 

men knappast för kulor och krut. Då man kommer upp på åsen på ena sidan och 

tittar ned på bebyggelsen blir kanske första intrycket nedslående. Hela 

bebyggelsen verkar sorglig i all sin gråhet. Kommer man vintertid då all 

grönska försvunnit, verkar allt smutsbrunt och man tvekar innan man går ned 

från åsen och in i byn. Husen ligger nämligen hopgyttrade, de gulbruna 

lerväggarna sticker emot en liksom de tjocka halmtaken; bakgårdarna med 

allsköns bråte utbreder sig inom och utom husramen. Uthus och torrtoiletter 

ligger utanför, och på ett par ställen står byns kollektivt ägda oxar tjudrade - 

varför de skall vara tjudrade förstår man inte, - de rör ändå inte på sig i onödan 

och de är lika smutsbruna som allting annat i byn. 
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 Tae Dong Song, en bit av byn. 

  

 Så kommer barn springande och med ens bliver det ljusare! Barn världen 

runt kan vara söta, men frågan är om det finns sötare och rarare ungar än dessa i 

Tae Dong Song. De är smutsiga, de bär kläder i trasor och många gånger är de 

inte friska, men de vinner ens hjärta när de kommer kutande mellan husen ofta 

släpande på sina småsyskon och viskar “chewing gum” (tuggummi). 
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 Flickor i byn. 

  

  

 Så länge jag var kvar i Korea och besökte byn bar de ofta kläder gjorda 

av de blåa fångdräkter, som de koreanska och kinesiska fångarna slängt vid 

transporterna mot norr. Terrängen var ju fylld med kläder efter var transport och 

byns invånare var inte sena att utnyttja detta Schlaraffenland som kom som från 

himlen. Fångdräkter stuvades undan och kom till användning till bland annat 

barnens klädsel. 

  

 I Korea. liksom i östern i övrigt, är barnaåren, isynnerhet för flickor, den 

gyllende tid, som föregår den bistra vuxna åldern, då de firas och pryds. Även i 

den fattigaste by försöker man att följa vanorna. Därför hände det att 

flickebarnen dök upp med en gul sidenblus over de blå kläderna eller utstyrda 

på annat sätt. Det var högtidsstunder för dem när vi dök upp. De samlades kring 

oss och kom med sina  

 engelska ord: “chewing gum och chocolate”. 
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 Men det var inte bara barnen som gladde sig åt vår ankomst. I regel 

dröjde det inte länge förrän någon eller några av bönderna visade sig, försiktigt 

närmande sig. Äldre koreaner går som regel klädda i vitt, vita byxor hopsnörda 

vid anklarna och vita blusar. Men så ligger också byns kvinnor nere vid 

tvättplatsen och klapp-tvättar kläder så det hörs. Man klappar kläderna rena I 

Korea. Är mannen riktigt i högtidskläder, har han också en vit överrock som 

sluter tätt till vid halsen och en liten topphatt. Topphatten förekom inte ofta i 

Tae Dong Song, men all den andra klädseln såg jag komma på med jämna 

mellanrum. Allt kom på vid fotografering. 
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 Gubbarna ville så gärna ha en cigarett som omväxling med sin hemodlade 

tobak som de rökte i långa bambu-pipor. Därför borde man ha et paket 

cigaretter med sig för att glädja de gamle. Då sken de som solen och pratade på 

flytande koreanska och trodde after någon tid faktiskt att jag förstod dem, vilket 

var ett stort misstag. 

  

  
  

 Folkskolläraren Kim till höger och hans vän till vänster. 

  

 Folkskolläraren i byn är en 25-årig ung man som kan lite engelska. Det 

blev närmast med honom som jag umgicks. Han sköter skolan för 25 kronor om 

året och är en bildad ung man. Det var alltid en upplevelse att komma ned till 

honom. Jag blev alltid lika hjärtligt välkommen och alltid ville han bjuda på 

något. Riskakor, risvin eller kimchi. Till att börja med rös jag omedvetet vid 

tanke på alla baciller och maskar som kunde finnas i maten eller vinet men snart 

blev jag djärvare då jag märkte att ingenting hände. 

  

 Ett koreanskt hus är oftast byggt i någon sorts fyrkant och man kommer 

in genom en portal på gården innan man stiger in i finrummet. Man går inte in 

med skorna på. Även i kalla vintern tar man av sig om fötterna och tassar in i 
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strumplästen. Det var något som militärer inte uppskattade vintertid, när de hade 

knäppkängor på. Fick man av sig skorna, öppnade man en liten dörr som man 

kom genom in i sällskapsrummet. Ingen ska tro att man går till överdrift i fråga 

om möbler. Rummet är rent utom på sidorna, där man på en sida staplat upp 

sängkläder – det är tydligt att rummet används som sovrum på natten – och på 

andra sidan placerat skollärarens skrivbord, som inom parentes sagt endast har 

en à två decimeter höga ben.  

  

 Man får slå sig ned på golvet och man bildar en cirkel där folkskolläraren 

leder samtalet. Men så snart hans far kommer med drar han sig försiktigt 

tillbaka och nekar då att röka. Man röker inte i sin fars närvaro utan att denne 

ger sin tillåtelse. Ofta händer det att gamla farmor kommer med och sätter sig i 

ett hörn och följer intresserat med, utan att förstå något. Så kommer bordet in, 

dukat med risskålar, isvatten och fisk- ock köttbitar. Ätverktygen består 

mestadels av pinnar men också skedar, som dock är mer praktiska än pinnarna. 

  

 Det är faktiskt inte lätt att delta första gången i en sådan måltid. Man är 

ovan vid maten, man är ovan med pinnarna och man är rädd för att man skall 

ådra sig någon sjukdom, man hört talas om. Dessutom är koreanens ätsätt inte 

så aptitligt: han slafsar i sig maten genom att hålla upp skålen till munnen och 

han snörvlar och har sig. Efter hand blir man djärvare, och efter ett års umgänge 

sitter man där som en av familjen. Det man imellertid aldrig blir van vid är 

sittställningen: att sitta som skräddare timme efter timme är ansträngande och 

förr eller senare blir man tvungen att försöka sticka fötterna under det en à två 

decimeter höga bordet. Det tillhör nog inte den exakta etiketten men man har 

nog ett visst överseende med utlänningar. Vi är ju ändå barbarer i deras ögon 

med många brister i uppträdandet. 

  

 Det gladde mig att dessa koreaner trivdes med oss svenskar och bjöd oss 

in i sina hus. De övertygade oss om att de var lika andra och inte önskade annat 

än att vara jämbördiga, vänliga och hyggliga. De ville visa sitt allra bästa och 

beklagade för mig att byn inte var i det skick den varit i före kriget. Hade jag 

kommit då, skulle de minsann ha kommit med ett bättre mottagande! 

  

 Det svåraste i umgänget var att på ett fint sätt tala om att man ätit och att 

man var nöjd med en liten, liten smakbit av deras kimchi var gång den kom på 

bordet. Koreanen kan sätta i sig fantastiska mängder ris och grönsaker bara han 

en gång sätter sig till bords. 
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 Kvinnorna fick som regel hålla sig borta i köksregionen vid sådana 

viktiga besök. Endast farmor, husets viktigaste kvinna, satt i ett hörn men aldrig 

framme vid bordet. Unga giftasvuxna flickor var absolut förbjudna att visa sig. 

Det dröjde länge innan vi visste att folkskolläraren hade en yngre syster; till den 

grad hade hon hållits undan i köket. Det är den gamla konfucianska seden som 

trängt igenom tankesättet. Kvinnorna har sin plats efter männen och hon skall 

inte bara tiga i församlingen, helst inte synas i den – eller åtminstone hålla sig 

på avstånd. 

  

 Efter ett besök gjorde man som regel en rundtur och hälsade på folk och 

fotograferade. Har någon by i världen blivit fotograferad från alla håll och 

kanter, så är det denna lilla by Tä Dong Song! Var besökare hade åtminstone en 

kamera med och byborna ställde gärna upp. Man frågade många gånger lite 

besviket varför de så sällan fick ett kort trots att så många togs. De visste inte att 

det var mestadels färgfoton och de var inte lätt att få kopierade. Svenska 

kommissionerna ordnade med en insamling till byn 1954, som överlämnades till 

folkskollären Kim. 

  

 Ett besök på byns skola måste göras. En mindre och oansenligare skola 

kan man knappast tänka sig: ett litet rum bara några kvadratmeter stort, 

tapetserat med amerikanska tidningar. Inget innertak utan takbjälkarna lyser 

med svalbon och allt. Barnen sitter på golvet med trälådor framför sig, Benen 

sticker man på skräddarvis in i lådan och så skriver och arbetar man ovanpå. 

När skoldagen är over, vänder man helt enkelt lådan upp och ner med papper 

och böcker i lådan. Det var alltid god stämning i skolan och barnen skämtade 

och skrattade under lektionerna samtidigt som de arbetade, precis som i en 

modern svensk skola. Samtidigt var det inget fel på disciplinen. Närhelst läraren 

ville ha tystnad blev det också tyst. 

  

 Man kunde skriva en bok om denna lilla by som dväljts i krigets skugga 

och överlevt! Kommer jag en gang tillbaka till Korea, vill jag nog allra mest 

återse mina vänner i Tae Dong Song. 
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18. På Rundresa i Nordkorea. 
  

 Ingen skall tro att vi gick och vegeterade för jämnan bland minfält och 

taggtråd i Panmunjom. En angenäm avkoppling var de då och då återkommande 

kurirresorna i norr och söder för at inte tala om till Japan. Under min tid hann 

jag åka i samtliga riktningar och se nio av de tio kontrollstationerna. 

Kurirresorna skedde mestadels med flyg, vilket gav dem lite extra tjusning – 

och spänning. 

  

 Min första kurirresa gick till Japan, den andra runt alla stationerna i söder 

men först skall jag berätta om den tredje som gick till de två kontrollstationerna 

Hungnam och Chongjin på Nordkoreas östkust. Den ägde rum vid 

midsommartid 1954.  

  

 Allt berodde på vädret. Just då var det regntid och det betydde att man 

inte kunde flyga när som helst. Man flög bara på dagen och bara när det var 

klart väder. 

  

 Morgon efter morgon mottogs vi av leende kineser och nordkoreaner som 

meddelade att vädret inte tillät någon resa. Men så en morgon blev vi hämtade i 

ryskbyggda jeepar till flygplatsen vid Kaesong. Efter att ha skakat fram ett 50-

tal minuter och kommit ett bra stycke bortom Kaesong, var vi framme vid 

flygplatsen. Det var med avsevärd nyfikenhet som jag för första gången såg ett 

flygfält på norra sidan. Det var litet med bara en startbana. Även denna var inte 

i alltför gott skick. Gamla bombhål var hjälpligt fyllda med jord där allsköns 

gräs börjat blomstra. 

  

 Vi bjöds på kinesiskt te i örlösa koppar och kinesisk fredspropaganda på 

väggarna. På en annan vägg hängde en kinesisk karta som omfattade en stor del 

av ryska Sibirien i norr och gjorde Singapore till en kinesisk halvö i söder, allt 

uttryckt på kinesiska. Under tiden infann sig tjecker och polacker som liksom vi 

schweizare och svenskar skulle på kurirresor. Planet mot Sinanju och Sinuiju 

gick före vårt. 

  

 Så kom avresan för planet i riktning mot Hungnam. Den kinesiske 

sambandsofficeren anmodade oss att i sällskap med koreaner och kineser bege 

oss till det grönmålade, två-motoriga planet. Det överraskade med att vara 

identiskt med en amerikansk DC-3a. Det var ett bekvämt plan med fåtöljer så 

man kunde sjunka ned och vänta på avgången. Den kom omgående utan 
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föregående anvisningar. Det enda som bjöds på var en ljusskylt längst fram som 

plötsligt börjar lysa varvid två rader kinesiska framträdde. Utan ytterliga 

förberedelser blev det fullt pådrag och snart seglade man fram över ett leende 

sommargrönt landskap, väl inrutat med risfält, bondbyar och kullar. Vi kom upp 

på ett par tusen meters höjd och så tog ett molntäcke bort sikten. Det var bara att 

sjunka mjukt tillbaka och drömma till den jämnt brummande musiken från två 

samspelta motorer. 

  

 Så skymtade vi plötsligt kusten och havet och sannerligen var det inte ett 

flygfält innanför. Planet gjorde en lov och svepte in över Hungnam och landade. 

  

 Det var meningen att vi skulle möta kontrollofficerare från stationen som 

hastigast och överlämna post och meddelanden på flygplatsen och sedan 

fortsätta vidare till Chongjin med samma plan. Nu meddelade emellertid 

förbindelseofficeren att vädret tvingade oss att stanna. Han var ledsen – men det 

var inte vi. Med välbehag steg vi upp i en ny rysk jeep för att bli transporterade 

till kontrollstationen inne i staden. Det var inte alls någon vanlig enkel transport. 

Det var faktiskt en hel karavan av jeepar som satte sig i rörelse. Först kom 

förbindelseofficeren, sedan den ena jeepen efter den andra i noggrann ordning, 

en ordning som ändrades varje vecka alltefter vilken nation som hade 

ordförandeskapet inom kontroll-teamet. 

  

 Der blev ett nytt tillfälle att studera koreanskt lantliv. Man var mitt i 

regntiden och det var fuktigt och kallt i luften. Men den koreanske bonden med 

familj får intet ta någon hänsyn till det. Här gick de barfota i fälten och rensade 

och luckrade upp mellan plantorna. Deras klädsel var enkel, man tyckte de 

skulle frysa, men de tittade upp och såg ganska förnöjda ut. Så kom karavanen 

in i staden Hungnam och i och med det började på nytt fattigdomen, smutsen 

och ruinerna. Det var beklämmande att se den gamla industristaden Hungnam 

med sten knappt lämnad på sten. Det var inte mycket kvar av vad japaner och 

även tyskar en gång byggt. 

  

 Samtidigt med industrierna följde den övriga staden med. Nu var allt mer 

eller mindre hoplappat med plåt och papp. Men det fanns ett par hus som klarat 

sig bra trots alla flyganfall. Det var ett par gamla japanska tjänstevillor och där 

var de svenska och schweiziska kontrollgrupperna inhärbärgerade. Naturligtvis 

fanns det inte en fönsterruta kvar och nog hade husen fått andra defekter, men 

inte värre än de kunde bebos. Bland annat hade man satt in papper i stället för 

fönsterrutor på många ställen, men det gick ju bra åtminstone sommartid. Det 
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var med stort intresse som man för första gången steg in till en svensk grupp i 

norr. 

  

 Man kan gott säga att man kom till ett bättre pensionat. Var och en hade 

sitt eget rum och det fanns sällskapsrum och radiorum. Tre gånger om dagen var 

det dukat till måltid. Då gick man över till den schweiziska villan och satte sig 

till ett ypperligt läckert bord med alla slags kinesiska drycker från vodka till 

sockerdricka och den ena kinesiska rätten efter den andra. Ris förekom till mest 

alla måltider. 

  

 Tjänsten vid stationen var ett angenämt avbrott i vilan vid pensionatet. Ett 

par gånger per vecka hade man ett sammanträde med tjecker, polacker och 

schweizare i den gemensamma möteslokalen. De stökades undan på mindre än 

en halvtimme. Så blev det fråga om inspektioner ett par gånger i veckan och 

man gav sig ut på en timmes bilpromenad till hamnen och flygplatsen. Det var 

mest kurirplan som kom och det var ett visst nöje att åka ut för man väntade att 

höra från Sverige. Det var alltid angenämt mitt i vilan att ta emot ett brev eller 

två. 

  

 Jag hade nöjet att vara med på en inspektion som gjordes av teamet. Det 

bestämdes att man skulle inspektera fiskhamnen. Det blev inte så lite folk som 

sattes i rörelse. Det blev på nytt en hel karavan. Innan man gav sig iväg var det 

ett omfattande hälsande och handskakande. Man gick runt till alla kineser och 

koreaner och tryckte deras händer och samma sak gällde tjecker och polacker. 

Så kom man iväg i noggrant bestämd ordning med bevakning både före och 

efter. Det var en ganska imponerande kavalkad och man förstår 

civilbefolkningen som gjorde avbrott i arbetet och beskådade processionen. 

  

 Vi for förbi ytterligare industriruiner, kvinnor med bylten på sina 

huvuden, en gammal rysk lastbil och myllrande barn innan vi kom till hamnen. 

Där mötte vi hamnkaptenen och riktade frågan: ”Har det förekommit någon ut- 

eller införsel av trupp och materiel?” Detta översattes runt på kinesiska, 

koreanska, tjeckiska, polska och engelska. Hamnkaptenen svarade med en 

skakning med huvudet. Ordföranden för veckan, den tjeckiske ledaren, 

konstaterade detta och inbjöd kontrollanterna att själva titta omkring i hamnen. 

Det blev en intressant vandring längs kajen, där man just hivade upp en fångst 

av makrill från flera båtar. 
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 Vi återvände till det angenäma lugnet på kontrollstationen och hoppades 

på att det dåliga vädret skulle förbli. Men vi bedrog oss! Plötsligt anmälde 

vakthavande officer sig och ber oss att vara färdiga för avresa med fem minuters 

varsel. Strax var vi på väg till flygplatsen och trots att det fortfarande var ganska 

dåligt väder fick vi starta. Över ett molntäcke svävade vi fram till i närheten av 

sibiriska gränsen och Chongjin. Vi flög ut över Japanska Havet, och så in mot 

flygfältet. 

  

 Stunden efter var vi på nytt i en jeep-karavan, denna gången på väg in till 

Chongjin. Vad små risplantorna var här och vad frusna de barfota bönderna såg 

ut där de gick i det kalla vattnet! Själv konstaterade jag snart att det var kallt i 

luften. Jag kom i sommaruniforn och svepte regnkappan omkring mig. 

  

 Vi var inne i en ny sönderbombad stad med mängder av skjul, hopfogade 

av träbitar och andra slags usla bostäder. Ur rör som stack fram här och var ur 

ruinerna bolmade rök fram, indikerande att det fanns bostäder där trots allt 

människor levde. Barnen överraskade här mera än på andra ställen i Nordkorea. 

Man vinkade nämligen och man skrattade. Vi tog risken att vinka och skratta 

tillbaka och det blev på så sätt en munter färd. Kan man på ett enkelt sätt glädja 

små fattiga barn, så skall man göra det. Hela vägen fanns poster utplacerade för 

vår säkerhet. 

  

 Vi körde rätt genom staden där få beboeliga byggnader fanns kvar. I ett 

grått hus i utkanten av staden bodde de svenska och schweiziska medlemmarna 

av kontrollteamet. Polackerna och tjeckerna bodde ett par hundra meter 

därifrån. 

  

 En sak som frapperade i Chongjin var de många kommunistiska 

minnesmärkena från 1945. På olika platser i staden var sådana monument resta 

till den ryska befrielsearméns ära, allt i granit. Därför stod de också kvar, medan 

hela bebyggelsen runt omkring var bortblåst. På ett ställe var en ”vacker” 

treklöver uppsatt: Kim Il-sung med Malenkov på sin högra och Mao Tse-tung 

på sin vänstra sida. 

  

 Vi kom till en ny väl utrustad kontrollstation och man tvekar inte att kalla 

även den för ett ypperligt pensionat. Middagsbordet var till och med flottare än i 

Hungnam och man njöt av läckerheterna. Det var tydligt att kineser och 

koreaner gjorde allt för att svenskar och schweizare skulle trivas. Allt var 

trivsamt, bättre kan man inte ha det. 
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 Men det var ett aber med Chongjin. Det var ruskigt kallt under regntiden, 

Team-medlemmarna klagade och beställde ylletröjor och långkalsonger. Man 

drog omkring sig. Mest kändes det på natten, det räckte inte alls med pyjamas 

och två filtar. Innan morgon hade man blivit helt påklädd för att kunna sova 

något så när varmt. 

  

 Därför var det inte med någon atörre ledsnad som vi tidigt nästa morgon 

fann att det var tillräckligt bra flygväder. Det var grått men iväg bar det. Trots 

den tidiga timmen var mängder med barn uppe på väg till fälten med hackorna 

på ryggen. Vi vinkade lika glatt som föregående kväll. De får inte vara lata de 

barnen! 

  

 Det tog två timmar tillbaka till Kaesong och sen Panmunjom. Nere på 

marken mötte sommarvärmen. Det var midsommarafton. 

  

  

  

  
  Redo för vinterresa i Nordkorea. 
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 På nyåret 1955 gjorde jag ännu en kurirresa till stationerna i norr. Denna 

gång med flyg till Sinanju och sedan med tåg till Manpo. Till femte stationen i 

norr, Sinuiju, kom jag aldrig. Resan till Sinanju med flyg och sedan med tåg till 

Manpo var ackompanjerad av snö, vinter, vitt och kyla. Flyget till Sinanju var 

lika kallt.  Man kunde blott svepa pälsen kring sig och följa bombhålen som 

inramade vägen och blev minnet från resan. Var det minus 10 i Panmunjom var 

det minst 20 i Sinanju och inte mindre sedan i Manpo.  

  

 Vi kom ned och möttes av isande vindar: Det var bara att dra ner 

vintermössan så långt som glasögonen tillät, fälla upp skinnkragen och sätta sig 

i den sedvanliga jeepen och bli transporterad till kontrollstationen. 

  

 Sinanju var en bedrövlig anblick. Staden hade fått lida för att vara en 

järnvägsknut i norr. Bomberna hade tydligen haglat tätt som staden utraderats. 

Man bara kunde se inte igengrävda bombhål. 

  

 På kvällen dagen efter stod tåget klart mot Manpo. Det bestod av bara en 

vagn som sen bara bestod av en första klassens sovkupé. Det var bäddat och 

klart med redan neddragna gardiner. På bordet bredvid var ett batterier med 

drycker och i dörröppningen skymtade då och då en kypare med ett leende och 

en bugning. Man sov gott. 

  

 Vädret i Manpo var iskallt. Snön knarrade under fötterna. Vagnen var 

överisad. Men det var ett oändligt vackert vinterväder. Kontrollstationen var 

utmärkt hemtrevlig och svenskar och schweizare trivdes bra där tillsammans i 

små utrymmen. 

  

 Det blev en utfärd till Yalu-floden i kallt soligt väder. Det otroliga minnet 

var att se kvinnor klapp-tvätta i detta minus väder. Foton som togs var blanka 

vid återkomsten. 

  

 Sen blev det återresa, tåg till Sinanju och flyg sedan till Kaesong och jeep 

till lägret. Det var en kall resa men minnet värt. 
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 19. På Rundtur i Sydkorea. 
 

  
 

 

 I april 1954 beordrades jag att åka som kurir till de fem 

kontrollstationerna i Sydkorea. Jag accepterade med glädje. 

  

 Kurirresor till de fem kontrollstationerna i söder försiggick med ett litet 

enmotorigt flygplan, ställt till förfogande av FN-sidan. 

  

 Fördelen med ett litet plan är att det kom upp så lätt. Plötsligt svävade 

man högt uppe i luften över den ena koreanska höjden efter den andra och de 

vårgröna risfälten blev allt mindre ju högre planet klättrade. 
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 Första biten av resan var kort. Bara omkring fyrtio minuter tog turen från 

begynnelse-stationen, Munsan-ni, till Inchon, där det första teamet höll hus. 

Faktum är att åkturen från flygfältet till stationen tog längre tid än flygturen. 

Inchon ligger ute vid havet och kontrollstationen har man placerat vackert uppe 

på en höjd med utsikt över havet. Det blev ett hjärtligt mottagande av svenska 

vänner, post och meddelanden togs emot med glädje och så åt man middag, I 

matsalen satt svenskar, schweizare, polacker och tjecker vid var sina bord. 

Amerikanska liaison officerare satt vid ett särskilt bord. Små nätta koreanska 

flickor serverade. Det var annat än vad man var van vid i Panmunjom---- 

  

 Middagen var emellertid snart  

 over, likaså tiden i Inchon och vi var på nytt iväg till flygfältet. Upp bar 

det och denna gång på väg till kontrollstationen i Kunsan. Det tog en och en och 

en halv timme och det vackra vädret tillät markstudier. Denna västra sida är 

låglänt och erinrar om Skåne i Sverige. Efter en timmes flygning bredde sig en 

jordbruksbygd som fortsatte till den lilla hamnstaden Kunsan, där en av 

kontrollgrupperna är placerad. 

  

 Vi passerade staden och fortsatte ett drygt stycke ut på landet innan vi 

nådde flygplatsen. På nytt blev det en fin landning och så följde en ca 45 

minuters jeep-åkning till staden. Vi kom genom ett bebyggt område och 

bondebefolkningen skymtade både på vägkanter och ute på fälten. Vårbruket 

var i full gång och sädesfälten var gröna (21 april). Plötsligt nådde vi stationen 

och fick hälsa på landsmän och blev visad sitt nattlogi. Här skulle man övernatta 

innan man fortsatte till ytterligare tre stationer. 

  

 Det blev kvällsmat, man diskuterade det aktuella läget och så kom man 

överens om att man måste ut och se på stan eftersom man i alla fall skulle 

övernatta. Det blev att vandra med militärpoliser på båda sidor. Staden hade ett 

par nattklubbar, av vilka vi fann den ena stängd. Vi trängde tappert in i den 

andra, en enkelt hoplappad bar. Vi tog en drink och vi pratade lite med den 

värdinna som satte sig vid vårt bord. 

  

 Jag var emellertid så rasande trött efter en hel dags jäkt att det var med 

stor tillfredställelse som jag gick hem längs leriga, mörka gator vid niotiden, 

Man hade inte mycket gatlyse i en mindre stad! På stationen tog vi oss 

ytterligare en drink, samman med några polska vänner vid teamet. Sedan var det 

ljuvligt att krypa ned mellan svala lakan!   
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 Det var en lika vacker dag som mötte!  Det var kl 7 efter frukost som vi 

var på väg till flygplatsen. Bönderna var redan ute på fälten och arbetade i sina 

vita kläder. Vi var snart uppe i luften och Korea bredde på nytt ut sig framför 

oss. Först var det lågland men sen dök bergen upp vid horisonten. Korea är ett i 

det stora hela ett bergigt land. Lågland är ett undantag. Men mellan 

bergsmassiven sträcker sig odlingsbara jordbitar, som verkar vara utnyttjade till 

det yttersta. 

  

 Vi passerade den ena bergskedjan efter den andra och plötsligt såg vi den 

stora staden Taegu under oss. Dit skulle vi senare på dagen. Först skulle vi till 

Pusan. På vägen dit passerade vi de vackraste flodserpentiner. 
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 Men så plötsligt skymtade vi havet och trots det inte var så länge sen sist, 

hade man lust liksom de gamla grekerna att utbrista ”talatta, talatta”. Det var en 

så vacker dag och naturen runt Pusan var helt enkelt underbar. Vi gjorde en 

sväng ut över havet i väntan på att få gå ned. Vi hann njuta av ett snabbt 

färgspel och så var vi nere. 

  

 Väl nere såg man kanske inte så mycket av det sköna. Så mycket damm 

mötte på vägarna och så mycket armod och fattigdom bland befolkningen att 

man glömde det första intrycket. Men det var sommar i Pusan! Vi som kom från 

det ganska kalla Panmunjom njöt av detta Medelhavsklimat. Kontrollstationen 

var placerad på en höjd med god utsikt ut över hamnen och havet. 

Medlemmarna av den svenska gruppen klagade heller inte. Det enda som 

oroade var farhågan att alltför snart förflyttas till en mindre angenäm station 

norr om bamburidån. 

  

 Vi åt middag, vi pratade om Panmunjom och vi var hjärtligt överens om 

att den kommande Geneve-konferensen kom att betyda mycket. Så var det 

plötsligt tid för ett hjärtligt avsked från vännen Altrichter, en 45 minuters 

dammig väg tillbaka till flygplatsen och 40 minuters flygning till Taegu. 

  

 Taegu är en stor stad och en omfattande militär bastion belägen mitt i 

Sydkorea. Det blev postutlämning och middag med det svenska teamet och sen 

bar det iväg till ett par amerikanska officersklubbar. Kvällen fördrevs i glatt lag 

och klockan blev snart 23. Man åkte i sedanbilar för omväxlingens skull men 

lika bevakad av militär polis som vanligt. Man var glad för det lugna livet i 

Panmunjom…. 

  

 Morgonen efter vaknade jag och visste inte riktigt var jag befann sig. 

Snart var jag på det klara med att den sista sträckan till Kangnung låg framför. 

Det var den längsta och svåraste sträckan. Berg och åter berg. Vi kom ut till 

kusten och en förtjusande timmes resa över vatten längs kusten tog vid. Bergen 

gick ända ned i havet och kustvägen försvann i tunnlar. Väl framme tog ende 

svensken emot och bjöd på middag. Så var det tid för återresan till Munsan-ni. 

Vägen gick över höga berg, från bergsrygg till bergsrygg, i en timmes tid. Glad 

var jag när jag såg Munsan-ni närma sig och veta att jag strax skulle vara 

hemma i tältet. 

  

 Natten efter sov jag mycket gott! 

 (21-24 april 1954) 
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 20.  Resan Hem. 
  

  

  
  

  

 Den började en tidig marsmorgon (8 mars 1955) i nomansland vid 

demarkationslinjen vid Panmunjom i Korea. Helikoptern väntade före nio och 

vi gick upp i en molnfri himmel över ett fortfarande vintergrått landskap. Vi 

hade inte varit uppe länge förrän helikoptern gick snabbt ned. Det oroade! 

Helikopterolyckor är dödliga! Så kom det upplösande från piloten: “No 

breakfast, I went down for a sandwich and coffee.” Lättnad. Sen upp igen och 

sedan tjugu minuter senare framme vid Kinpo flygfält och en Globemaster 

väntande på att ta mig till Tachikawa-flygplatsen utanför Tokyo. Sedan följde 

en lång busstur till Shinbashi och Dai-ichi Hotel i centrala Tokio. 
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 Le Vietnam 

  

 Båten, Le Vietnam, var försenad och sålunda också avresan till Europa. 

Det blev en månads väntan. En våt regnig mars månad då jag hann med mycket 

i och omkring Tokyo. Det mest minnesvärda var en trip upp till Kawaguchiko, 

en sjö- och turistort just nedanför Mount Fuji. Denna gång nöjde jag mig med 

att se Fuji från nedan och med en dagstur på cykel runt själva alpsjön med 

namnet Kawaguchiko med angenämt sällskap på cykelramen. Fuji hade jag 

klättrat förr i juli 1953. 

  

 Någon dag senare var jag tillbaka i Tokyo och åter på Daiichi Hotel. Det 

var fortsatt väntan. Båtbolaget, Messagerie Maritime, kunde bara meddela att 

båten, Le Vietnam, var försenad på sin långa resa från Marseille. Det var bara 

att vänta. På dagarna fortsatte jag mitt arbete med japanska språket och strövade 

runt mellan kaffebarerna i Ginza-distriktet. På mitt favoritställe kunde man 

beställa klassisk musik och så öppna boken och börja studierna i angenämt 

sällskap. På kvällarna besökte jag en liten bar i Shinbashi’s inre kvarter, ofta 

tillsammans med svenskar på hotellet. Jag blev god vän med Mama-san, det vill 

säga bar-chefen. Det var en rar liten kvinna, dimunitiv och söt. Hon hette Kiku. 

Vi gick ofta ut tillsammans efter baren stängt vid midnatt. Det skedde också 

sista kvällen före avresan. Det regnade som det gjort hela månaden. Vi trängdes 

under samma paraply som hon eskorterade mig mot hotellet. Där vid avskedet 
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viskandet hon plötsligt I mitt öra, “Vill du komma och sova med mig i natt?” 

Det skulle bli hennes avskedsgåva. Jag glömmer aldrig de söta läpparna som 

viskade i mitt öra. What a wonderful last memory from Japan! Överraskad, 

måste jag avböja. Jag skulle ju upp och iväg nästa morgon klockan 6. Jag skulle 

packa och betala på hotellet etc. Men ett sådant avsked sista kvällen glömmer 

man aldrig. Hör du det, Mama-san, Kiku-san! 

  

 Klockan sex morgon efter var jag färdig. Taxi tog mig ned till Yokohama 

där Le Vietnam låg vid kaj. Det var - med nutida mått - ett snällt mindre 

kryssningsfartyg med en kapacitet för ett 100-tal passagerare fördelade på en 

första klass högre upp och en andra klass längre ned. Messagerie Maritime var 

bolaget. Jag fick en delad hytt på övre sidan med en rar yngre engelsman - Mike 

Simmons - som kabinkamrat. Vi fick en vänskap som skulle räcka till Marseille 

och sist till Paris. Det blev också en underbar segling hela vägen med vackert 

väder och ingen tillstymmelse till storm, knappt regn, men väl värme och sol. 30 

dagar och lika många nätter. 

  

 Första etappen gick till Kobe söderut på Honshu. Vi kom förbi Awaji och 

förbi Osaka. Det var i vackraste sakura- (korsbar) blomningen och jag inbjöds 

till lunch i en skolpark (Ichinomiya) av studenter. Vackert under skärt 

blommande träd. Samma eftermiddag seglade vi vidare ut i Kinesiska sjön längs 

en kedja av öar och förbi Okinawa genom natten. En dag senare lade vi till i 

Hong Kong för en dag där. Vi åkte ut till en fiskrestaurang i Aberdeen där man 

valde levande fisk i en bassäng som sedan serverades läckert och gott. Man 

hann med skräddare på morgonen och färdiga kläder levererade med kinesisk-

indisk precision på kvällen.  

  

 På natten seglade vi vidare och nu genom sydkinesiska sjön. Efter ett 

snabbesök i Manila på Filipinerna var målet Saigon där vi var framme någon 

dag senare. Det var fortfarande en fransk stad om även under fransk utrymning. 

Jag besökte övervakningskomissionen och indiska chefskapet och förvånades 

över deras optimism att 15 bredgraden skulle hålla liksom 38 bredgraden i 

Korea. Så hyrde jag en cykelricksha och gjorde en tur ned till Cholon. Det var 

omkring det hela utom ett kafébesök på stora gatan i en atmosfär som erinrade 

om Paris. Det var den sydliga värmen som slog emot och jag var snart nöjd och 

glad att återvända tillbaka till båten och en klimatiserad kabin. 
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  I Vietnam. 

  

 Situationen ombord förändrades i samband med ankomsten av ett antal 

franska officerare på hemresa från en koloni i upplösning. Ombord kom också 

ett antal unga franska damer likaså på hemresa. Det blev livligt. Det blev party 

life på däck var kväll. Musik spelades och det dansades till midnatt. Jag och 

Mike och en tredje engelsman satt som regel vid eget bord vid relingen och 

betraktade det livliga livet som nu fick en definitiv fransk prägel. Mike och jag 

var unga nog att deltaga i dansen mellan drinkarna medan vår reskamrat, Jerry, 

föredrog att njuta av spektaklet över ett gott glas.  

  

 På så sätt anlände vi till Singapore där jag roade mig först med en bicycle 

rickshaw tur till Raffles Hotel och gamla koloniala omgivningar och sen tog del 

i en tur för att se sultanens tigrar uppe i Johore. Sedan följde blå och soliga 

dagar och merriment ombord tills vi nådde fram till Ceylon och Kolombo där en 

tur var arrangerad till Kandy och underbara vyer med elefanter i arbete och barn 



 

 

  

 

 

 

 

130 

 

som tvättade och skrubbade elefanter i en flodgång. Meterlånga fladdermöss 

hängde i träden i väntan på natten. Ceylon var så nära paradiset som man kunde 

komma, tyckte jag. 

  

 Våra vänner vid middagsbordet klagade att ingenting hände på båten som 

var spännande eller skandalöst. En skandal tillhörde en lång sjöresa, men inget 

spektakulärt hände på vår kryssning, menade de. Mike och jag förstod att något 

måste göras. Vi inbjöd två attraktiva unga damer från tredje klass, Miss 

Thomsen och Miss Chamberlain till en sen simtur i vår första klass pool just 

som våra middagsvänner skulle lämna för natten. Vi plaskade kring glatt kring 

poolen och de stirrade. De hade fått sin lilla skandal. Ämnet kom inte upp igen. 

De hade fått nog! 

  

 Flera dagar följde på öppen sjö. Vi passerade ögrupper, Maldiverna sås 

det. Så blev det rum sjö, ett par underbara dagar med bad på dagen och drinks 

och dans på kvällen. Vi kom upp i Aden-bukten. Nästa strandhugg blev 

Djibouti. Det blev ett kort besök som man föredrar att glömma. Det var en 

fattigdom och en tiggande mur från båten in till staden. Tiggare kantade bägge 

sidor även tillbaka till båten. Det blev det enda och dystra minnet från Djibouti. 

  

 Vi kom ombord igen och en dag senare ankrade vi i Suez vid nedre ändan 

av Suezkanalen. Vi fick välja mellan kanalen och Kairo - ett svårt val - men vi 

valde pyramiderna och stora museet i Kairo. Synen av pyramiderna var breath-

taking, ett panorama i gult, och ridturen på kamel förbi Cheops-pyramiden, ett 

minne - för livet.  
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 Så var vi snabba på väg upp till Port Said och slutseglingen över 

Medelhavet. Två dagar på Medelhavet. En vacker natt då vi var mest uppe och 

såg Stromboli i utbrott. Sista kvällen tog jag mod till mig och bjöd upp the true 

Belle bland de franska flickorna och fick ett nytt minne för livet. Hon sjöng in i 

mitt öra, något som aldrig hänt mig förr eller senare. Det var en underbar natt 

som dock avbröts av ett rop från franska gruppen. Man skönjde Frankrike och 

Marseille förut. En sista ton i örat, en snabb kyss från la Belle, som försvann in 

bland fransmännen. Och jag kunde gräma mig över att ha missat så många 

tidigare kvällar från Yokohama eller Saigon … Det var den 5 maj. 

  

 Det blev så tåg till Paris tillsammans med Mike and Jerry. Och en sista 

dag tillsammans där för att aldrig mer ses. Sedan tåg till Köpenhamn, nya 

möten, och så tåg till Stockholm och så Uppsala där min bror Sigurd och Selma 

tog emot, och till allra sist upp till Lagmansön. Det var den 11 maj 1955. 

  

Det var väl en resa!  

  


