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Kronologi til Vietnamkrigen  
 

1886 Indokina bliver fransk koloni ->udvikling af national vietnamesisk 
uafhængighedsbevægelse 

1929 Ho Chi Minh danner det vietnamesiske kommunistparti 

1940 Vietnam besættes af japanske tropper =>  

Ho Chi Minh opretter en national modstandbevægelse Viet Minh - pol. 
program :  

ikke-socialistisk, nationalistisk demokratisk program,støttes under 
krigen af USA. 

1945 Ho Chi Minh / Viet Minh proklamerer oprettelsen af Den Demokratiske 
Republik Vietnam (DRV). Anderkendes af Frankrig som en fri stat 
indenfor den Franske Union. Uenigheder om toldbetaling fører til konflikt 
i Haipong-havn => 
 

 DEN 1. VIETNAMKRIG 1946-54. 
1946 Fransk flådefartøj bomber Haipong (ca. 6000 dræbte vietnamesere) => 

krigshandlinger mellem Vietminh og Frankrig = 1. Indokinakrig.  
Gen. Giap har den militære ledelse, og Ho Chi Minh den politiske af 
Vietminh  

1949 Mao’s kommunister vinder borgerkrigen i Kina. 
 

1950 Koreakrigen starter -> 1953  
USA’s præs. Truman (1945-53) lover økonomisk støtte til den franske 
krigsførelse 

1954 Dien Bien Phu - 13.marts angriber Vietminh den franske fæstning.  
7. april ; Præs. Eisenhowers (1954-1960) pressemøde, henvendelse til 
England vedr. fælles militær intervention i Dien Bien Phu ( Kilde 1-3) 
7.maj  Franskmændene i Dien Bien Phu kapitulerer 
 

8.maj Geneve-forhandlingerne starter , afsluttes i Juli.  

• Midlertidig deling v. 17 br.grad  

• frie genforeningsvalg inden 2 år 

• ingen fremmede tropper / militære alliancer 

• Overholdelse af demokratiske rettigheder m.v. 

Parternes tolkning af aftalerne se kilde 14-17. 

  

sept USA opretter SEATO-pagten (USA, Engl.,Frank.,Pakistan, Thailand, 
Phillipinerne, Australien og New Zealand - protokolstater S.Vietnam, 
Laos og Cambodia) 

okt Præs. Eisenhower lover støtte til Sydvietnam 
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 USA’udenrigspolitik 1945-60 : 
1947 Trumandoktrinen 1947 , <=>  

forsvar for den frie verden mod kommunisme  

Inddæmningspolitik v.hj.a. militære alliancer (NATO, RIO,SEATO,) 
  

1949-53 Trumans svækkes politisk som følge af Kina(1949) og Koreakreigen 
(1950-53)  

 

1954-60 Republikaneren Eisenhover præs. 1954-60, under indtryk af 
koldkrigsstemningen / McCarthnyismen, formuleres ” den massive 
gengældelses-doktrin” (A-bombetruslen)  

 

 DEN 2. VIETNAMKRIG 1956-73 
1954-58 Ho Chi MInh gennemfører jordreformer i N. Vietnam, = >  

bondeoprør -50.000 døde.  
800.000 katolikker flygter til S.Vietnam 

Nordvietnam forsøger at genoptage det økonomiske og 
handelsmæssige samarbejde med Frankrig og Sydvietnam- men 
samarbejdsforsøg saboteres af bl.a. CIA. 

 

 Præ. Diem i Sydvietnam afviser at afholde frie genforeningsvalg 
Ingen øko. soc. reformer (f.eks. jordreform) gennemføres,  
Diem styret udvikler sig til et korrupt og diktatorisk familie-regime. 
Forfølgelse af politiske modstandere + chikane mod buddisterne. 

USA sender militære rådgivere til optræning af S.Vietnam’s 
regeringshær.  

 

1958-
63: 

Voksende modstand mod Diem-styret , guerilla-grupper terroriserer / 
dræber Diem-regeringens repræsentanter i landbyerne (borgmestre, 
embedsmænd, politi m.v.) 

1960 FNL - den Nationale Befrielsesfront dannes, af tidligere Vietminh-
soldater, i Sydvietnam. Modtager økonomisk og militær hjælp fra 
Nordvietnam. 
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 J.F.KENNEDY’S VIETNAMPOLITIK 1961-63 
 Vicepræs. Johnson , Udenrigsmin. Dean Rusk, Forsvarsmin. 

McNamara. 

 J.F.K sender sine rådgivere ; Johnson, McNamara, Taylor , Rostow 
m.fl., til Vietnam for at få konkrete analyser af situationen.   

Flg. strategier foreslås : 

1) indsættelse af US-tropper ( Johnson, McNamara, Taylor & 
Rostow) 

2) sociale-, øko.- og politiske reformer, og oprettelse af 
strategiske landsbyer samt afskære FNL’s forsyningslinier 
(Ho Chi Minh stien) ( Lansdale ) 

 

 JFK’s problem : 

Hvordan slap man ud af Vietnam med æren og troværdigheden i be-
hold ? = uden at skade hans genvalg ved præs. valget 1964. 

Hvor var det politiske alternativ til Diem styret ?   

Kennedy vælger flg. :  

• strategieske landsbyer 

• Special Forces (De Grønne Baratter) sendes til at optræne SV -
hær. 

• Hemmelige bombninger af Ho Chi minh stien ( Air-america) 

 

 <=> at JFK vælger den (bløde) militære løsning ,  

en uge før sin død annoncerer han en tilbagetrækning af 1000 af de 
ialt 16.000 amerikanske militærrådgivere !. 

 

1.nov63 Diem afsættes og dræbes ved militærkup - med accept fra CIA. 

22.nov JFK myrdes i Dallas . I filmen ”JFK” er hypotesen jo at JFK er offer for 
en sammensværgelse mellem mafiaen , eksilcubanerne og CIA og det 
militærindustrielle kompleks, bl.a. fordi JFK ønskede at få USA ud af 
Vietnam ! 

 JOHNSON’S VIETNAMPOLITIK 1964-68 : 
jan 64 Johnson overtager ansvaret for Vietnampolitikken  

General Taylor rapporterer om den militære situation i Vietnam (kilde 
33) 

feb Johnson iværksætter hemmelige bombe-aktioner mod N.Vietnam (=A 
34-programmet)  
Første rapporter om regulære nordvietnamesiske tropper syd for 17 
breddegrad. 

marts Forsvarsmin. McNamara’s anbefalinger til Johnson ( kilde 34) 

aug64 Tonkingbugt-episoden ( kilde 36, 42-45) 
kongressen vedtager Tonking-resolutionen (kilde 46) 
amerikansk fly-angreb på Nordvietnamesiske militærbaser. 
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 Den amerikanske strategi udarbejdet af ”h�gene” W. Bundy og 
Rostow m.fl. -  

udgangspunkt for USA’s politik er flg. : 

 1. Nordvietnam skulles tvinges til forhandlinger gennem 
massive bombardementer ( ”Rolling Thunder”) 

 2. FNL var styret fra Hanoi . 

 

1965-68 eskalering / optrapning af den amerikanske krigsdeltagelse !  
USSR giverøkonomisk og materiel støtte til Nordvietnam 
”Generalernes bal” i S.Vietnam (politisk kaos) 

1967 Første egentlige valg i S.Vietnam , Gen . Thieu danner regering- og 
søger nu en politisk løsning på konflikten. Lansdales reform-programm 
søges gennemført. 

jan 68: TET-offensiven :  
Under nytårsfesten (31.jan.) angriber FNL alle større provinsbyer i S.V. 
USA’s ambasade i Saigon besættes af FNL 

1968 550.000 amerikanske soldater i Vietnam. 
500 faldne US-soldater om ugen ! 
anti-krigs-demonstrationer i USA / Europa 
Fjernssynskrigen 
økonomiske omkostninger 30 mia. $ årligt ! 

maj 68: Johnson meddeler begrænset bombestop over Nordvietnam,og der vil 
blive indledt forberedende våbenhvileforhandlinger i Paris,  og fortæller 
samtidigt at han ikke vil genopstille ved præs. valget i nov. 1968 !  

 

 NIXON’S VIETNAMPOLITIK 1969-73 : 
 Strategi : ”Vietnamisering” - de militære operationer koncentreres til 

grænseområdet mellem S. Vietnam og Cambodja (FNL-baser) 

1971 Udenrigsmin. Kissinger på besøg i Peking og Moskva. Året efter kan 
Nixon anderkende Mao’s KIna , som herefter optages i FN. 

okt.72  USA og Nordvietnam enige om våbenhvileaftale , men forkastes af 
S.vietnam  

jul 72 Julebombardemanger af N.Vietnam - skal overbevise Theiu om USA’s 
loyalitet 

jan 73 Fredsaftalen undertegnes i Paris => USA ude af Vietnam . (puh-ha)
  

  

 

 

 

 

 

 

 


