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F
ra den dag, da jeg satte mine
ben i Vietnam, tænkte jeg kun
på én ting: Hvornår kan jeg
komme hjem?

Sådan fortæller den amerikan-
ske historiker, journalist og
forfatter Marc Leepson, som var

22 år, da fædrelandet i 1967 gav ham ordre til
at aftjene et år af værnepligten i Vietnam.

– Det var en grusom krig, som vi unge men-
nesker blev tvunget ud i. Alle drømte bare
om, at den sluttede.

Og det gjorde den – men der skulle gå ti år,
før de sidste amerikanske tropper var tilbage
i USA efter et sviende nederlag til Nordviet-
nam og Vietcong. 58.000 amerikanske solda-
ter vendte ikke hjem i live – de døde på Viet-
nams støvede jord og kom hjem i ligposer.

Til gengæld blev de skånet for den iskolde
modtagelse, som de cirka 2,7 millioner hjem-
vendte soldater fik både af det officielle USA
og af medborgerne. Der blev råbt efter vetera-
nerne og spyttet på dem – de blev kaldt "bar-
nemordere". Krigen var med årene blevet
mere og mere upopulær hjemme i USA. Der
var daglige demonstrationer, hippierne lave-
de protestbevægelser, og Bob Dylan sang
"Blowing in the Wind".

Da et militærfly med Marc Leepson om
bord landede lidt uden for Seattle i staten
Washington en kold decemberdag i 1968, blev
der skålet.

– Vi var lettede og lykkelige over at være
sluppet levende ud af helvede, siger den i dag
69-årige mand, der bor i Loundoun County i
staten Virginia.

Men Vietnam-krigen har han aldrig sluppet.
Han har givet den stemme i bøger og i ameri-
kanske dagblade. I 1978 var han med til at
stifte Vietnam Veterans of America – en for-
ening, der hjælper veteraner og deres famili-
er.

Skader på krop og sjæl
Og det var der brug for. De hjemvendte solda-
ter havde skader på krop og sjæl. Ifølge den
amerikanske regerings Department of Ve-
terans Affairs udviklede 800.000 veteraner
posttraumatisk stress syndrom, der viser sig
fysisk i form af nedsat immunforsvar og
psykisk i form af angst, hukommelsessvigt,
søvnproblemer og depression. En anden
udbredt lidelse var minimal traumatic brain
injury, som kan ramme soldater, der har væ-
ret tæt på en eksplosion, eller som har mær-
ket rystelser i hovedet på anden vis – for
eksempel når de sidder i en kampvogn i
ujævnt terræn. Følgerne kan være hovedpine
og i værste fald hjerneskade.

Amerikanerne sprøjtede under krigen over
75 millioner liter dioxin – I daglig tale Agent
Orange – ud over Sydvietnam og områder i
Cambodja og Laos, hvilket skulle få løvet på
træerne i junglen til at falde af, så man bedre
kunne finde fjenden. Det skulle vise sig at få
enorme følger for den vietnamesiske be-
folkning: Voksne udviklede fysiske og menta-
le sygdomme, og børn blev født med defor-
miteter. Men også de amerikanske soldater
kom i kontakt med giften:

– Det var uundgåeligt, for det fandtes i
vandforsyningen, så alle, der tog et bad eller
drak af vandet, fik det ind i organismen, for-
tæller Marc Leepson.

Flere end 200.000 veteraner har søgt om
kompensation på grund af skader forårsaget
af Agent Orange.

Krigen i drengeværelset
Lykken over igen at befinde sig på ameri-
kansk jord varede kort. Marc Leepson blev
skånet for tilråb, men som han siger: 

– Der var noget i luften, som fortalte mig, at
jeg ikke var velkommen.

I lufthavnsbygningen blev han ført ind i et
lokale, hvor han skulle skifte til en anden
uniform, han fik sine medaljer og et måltid
mad – og derefter var han som de andre
hjemvendte soldater på egen hånd.

– Jeg gik direkte ind på herretoilettet og
skiftede til civilt. Jeg vidste instinktivt, at jeg
ikke skulle vise mig i uniform.

Den 23-årige Marc Leepson måtte selv ar-
rangere sin flytransport hjem til staten New
Jersey, hvor han dengang boede. Eneste "fryn-
segode" for den hjemvendte soldat var, at han
kunne købe sin indenrigsbillet til halv pris.

– Militæret troede, at det gjorde os en tjene-
ste ved at give os en ny uniform, nogle me-
daljer og en stegt bøf og så sende os på et
indenrigsfly en time efter, at vi var landet fra
Vietnam. Den disposition var katastrofal for
mange veteraners psykiske helbred, forklarer
han fra sit hjem i Virginia.

– En psykolog fortalte mig engang om,
hvordan en veteran, han behandlede, vågne-
de op i sit drengeværelse hos forældrene og
pludselig kunne lugte skidtet fra Vietnam
under sine negle. 48 timer tidligere havde
han været i krig, og nu lå han i sin seng hjem-
me hos mor og far, som serverede dejlig mor-

genmad for deres hjemvendte søn og spurg-
te, om han ikke skulle ud at spille fodbold...

USA sendte 2,8 millioner mennesker med
en gennemsnitsalder på 19 år i krig – og de,
der overlevede, blev efterfølgende behandlet
som udskud, konstaterer Marc Leepson.

– Bortset fra familie og venner vendte alle
os ryggen: Befolkningen, regeringen, kon-
gressen... Ingen havde lyst til at høre på os, så
vi tav. Hvis man henvendte sig på en klinik og
fortalte, at man havde følelsesmæssige pro-
blemer, sagde de "Skrid! Gå hjem og opfør dig
som en mand!" – og det er ikke en overdrivel-
se. De første mange år gjorde de intet for os!

Marc Leepson var heldig. Han fik hverken
fysiske eller psykiske men af krigen.

– Jeg levede en nogenlunde beskyttet til-
værelse i Vietnam, for jeg arbejdede på et
kontor. Det var ikke sjovt, men det var heller
ikke forfærdeligt, som det var for alle dem,
der kæmpede i junglen. De havde virkeligt
brug for at få bearbejdet oplevelserne fra
Vietnam, men der gik desværre katastrofalt
mange år, før de fik mulighed for det.

For at hjælpe veteranerne ud af deres følel-
sesmæssige og måske fysiske isolation etab-
lerede Marc Leepson og andre veteraner i
1978 Vietnam Veterans of America.

– Vi ville skabe et fællesskab for alle de
veteraner, som var blevet syge af at vende
smerten indad.

På daværende præsident Jimmy Carters
foranledning oprettede den amerikanske stat
i slutningen af 1970'erne offentlige psykolo-
giske specialklinikker for veteraner. 

– Det første år opsøgte en halv million ve-
teraner klinikkerne for at få hjælp. I dag be-

En grusom
50 år efter Vietnam:

Bortset fra venner og familie blev Vietnam-veteraner 

behandlet som udskud, da de kom hjem til USA, 

fortæller historikeren og forfatteren Marc Leepson. 

Han er en af de 2,7 millioner soldater, der vendte hjem 

efter Vietnam-krigen, der brød ud for 50 år siden.
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Vietnam-krigen
■ 6. marts er det 50 år siden, 
at Vietnam-krigen brød ud.
■ Præsident Lyndon B. Johnson
sendte kamptropper til Sydvietnam,
men amerikanerne tabte krigen, og
23. april 1975 erklærede præsident
Gerald Ford krigen for afsluttet.
■ Krigen kostede 2-5,7 millioner
vietnamesere og 58.000 amerikan-
ske soldater livet. USA sendte i alt
2,8 soldater med en gennemsnits-
alder på 19 år til Vietnam – de fleste
på tvunget værnepligt i et-to år.

Marc Leepson

■ 69 år.
■ Amerikansk journalist, historiker
og forfatter til flere bøger – blandt
andet om Vietnam-krigen. 1967-1968
aftjente han to tredjedele af sin
værnepligt i Vietnam.
■ I 1978 var han med til at etablere
foreningen Vietnam Veterans of
America, der hjælper veteraner fra
Vietnam-krigen og deres efter-
kommere. 

Krigstraumer

■ Soldater er altid vendt hjem fra
krig med ar på sjælen. Det lod man
dem selv tumle med, for "rigtige
mænd græder ikke".
■ I 1980'erne blev krigsførende
nationer i Vesten dog opmærksom-
me på, at mange hjemvendte solda-
ter har brug for støtte og hjælp, hvis
det skal lykkes dem at komme til-
bage til et civilt liv uden for mange
problemer. Hvis ikke den stress, som
krig udløser i mange soldater, tages i
opløbet lige efter hjemsendelsen,
kan den udvikle sig til alvorlige lidel-
ser som post traumatisk stress
syndrom, der kan være stærkt in-
validerende.

Marc Leepson dengang og nu.
Privatfotos
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I USA findes der flere frivillige organisa-
tioner, der arbejder på dette felt. Men det
er sjældent, at bestræbelserne ender med
en lykkelig udgang. I en artikel på hjem-
mesiden www.asian-nation.org fortæller
Fred Bemak, professor ved Ohio State Uni-
versity, at mange amerasians fortsætter
med at leve et kummerligt liv i USA. Kun
tre procent finder frem til deres far – de
øvrige søger ind til de store byer, hvor de
forsøger at skabe kontakt med andre viet-
namesere, men for de fleste er livet en
daglig kamp med fattigdom, mentale pro-
blemer, social isolation, diskrimination,
sprogbarrierer og vold.

Brian Hjort arbejder fortsat på at give
vietnamesere en chance for et bedre liv via
en biologisk far. Gennem årene har han
foretaget mange rejser til Vietnam og USA. 

– Det har virkelig skuffet mig at møde
veteraner, som nærmest bliver vrede på
mig, når jeg fortæller, at de kan gøre en
kæmpe forskel ved at tage godt imod de
vietnamesiske sønner og døtre. De afviser
det med, at de ikke gider tale om Vietnam,
og at børnenes mødre jo bare var nogle
billige piger, de tilfældigt mødte, og at de
selv var unge mænd, der ikke kendte noget
til livet.

Brian Hjort kæmper videre. Lige nu er
han ved at samle penge ind til dna-prøver,
som kan vise, om han har fundet det rigti-
ge match mellem ti amerasians og ti ve-
teraner fra Vietnam-krigen.

Brian Hjort ville have rejst rundt på må
og få på sin rygsækrejse i Østen i
1992, men da han gik forbi den fran-

ske katedral i den sydvietnamesiske by Ho
Chi Minh – det tidligere Saigon – kunne han
ikke slippe det syn, der mødte ham:

– Der stod en masse unge på min egen
alder, som så anderledes ud end de øvrige
vietnamesere. De var mere hvide i huden,
og mange havde blå øjne, fortæller han.

Det viste sig, at de var børn af amerikan-
ske soldater og vietnamesiske kvinder,
som havde fundet sammen under Vietnam-
krigen. Nogle par havde haft længerevaren-
de forhold, andre havde mødt hinanden en
enkelt gang i byen. Frugten af disse be-
kendtskaber kaldes amerasians, og et skøn
lyder, at det drejer sig om næsten 30.000,
og de blev efterladt til en ond skæbne, da
de amerikanske soldater forlod Vietnam.

– I vietnamesisk kultur opfattes fader-
løse børn som undermennesker, og mange
mødre ville ikke have noget at gøre med
børnene. Derfor blev amerasians gemt væk
i lejre ude på landet, fortæller Brian Hjort.

Da børnene blev større, flygtede mange
ind til byerne, hvor de boede på gaden. 

– De levede en kummerlig tilværelse, og
mange forsøgte via et FN-kontor at komme
til USA for at blive forenet med deres far.

I 1987 vedtog den amerikanske kongres
en lov, der gav vietnamesiske børn af ame-
rikanske veteraner særlige muligheder for
at immigrere til USA. Og Brian Hjort be-
sluttede sig for at hjælpe de udstødte viet-
namesere gennem den bureaukratiske
jungle. Han gik i gang med at indsamle
information om de biologiske fædre, og
efter råd fra den danske ambassade sendte
han oplysningerne til det amerikanske
militær og til veterangrupper, der så for-
søgte at hjælpe i større eller mindre ud-
strækning. Men det var op ad bakke. Et
studie fra Ohio State University viser da
også, at det kun er et fåtal af amerikanske
fædre, som ønsker kontakt.

Arbejdet fortsætter
Brian Hjort arbejder i dag som maler her-
hjemme, og han har stiftet familie, men
lige siden den første rejse til Vietnam har
han brugt en stor del af sin fritid på at
knytte kontakt mellem vietnamesere og
deres fædre. Siden 2006 har han via hjem-
mesiden Fatherforunded.org fortsat det
arbejde, han påbegyndte i 1991:

– Det er vel lykkedes mig at finde 30-40
fædre, som ønskede at blive kontaktet af
deres barn, og det er kun en meget lille del
af de amerasians, jeg har forsøgt at hjælpe.

Brian Hjort har siden 1992 kæmpet for at få vietnamesiske mænd og
kvinder forenet med deres amerikanske fædre fra Vietnam-krigen. 
Det er lykkedes i 30-40 tilfælde, oplyser han. Privatfoto

handler man fortrinsvist yngre generationer
af veteraner, men der dukker stadig veteraner
fra Vietnam op for at søge hjælp.

Et helt almindeligt liv
I dag bliver der taget helt anderledes fat om
soldater, der har været i krig – herhjemme og
i USA. Det er velkendt, at en del af de hjem-
vendte soldater fra Vietnam-krigen er gået i
hundene på den ene eller den anden måde,
fordi deres traumer aldrig blev bearbejdet.

– Mange måtte ty til selvmedicinering. De
blev alkoholikere eller stofmisbrugere, siger
Marc Leepson, der nedtoner selvmordsraten:

– Der har cirkuleret nogle vildt overdrevne
tal, som jeg har undersøgt, og sandheden er,
at vi i USA ikke registrerer selvmord, så der-
for kender ingen det nøjagtige antal. Mit gæt
lyder, at tallet blandt veteraner er en smule
højere end i befolkningen som helhed.

Det er også en myte, at tusindvis af Viet-
nam-veteraner skulle leve som vildmænd i de
amerikanske og canadiske skove, siger han. 

– Det er et yderste begrænset antal, som har
valgt at flygte fra det hele.

Marc Leepson er forfatter til bogen "Arts of
War". Her har han set nærmere på, hvordan
Vietnam-soldaten er blevet fremstillet i
blandt andet film og bøger.

– Medierne og underholdningsindustrien
har dyrket ekstremer som den ensomme ulv,
der går rundt som en tikkende bombe, der
bare venter på at sprænge nogen i luften.
Sandheden er imidlertid, at langt de fleste
veteraner fra Vietnam har levet et ganske
almindeligt liv med arbejde og familie. Men
det sælger Hollywood jo ingen billetter på...

krig

De godt 2,7 millioner
amerikanske soldater, som 
kom levende hjem fra Vietnam-
krigen, fik lov til at sejle deres
egen sø. Derfor udviklede 
mange mentale sygdomme,
som de har døjet med hele livet.
Her en gruppe soldater fra
173rd Airborne i Long Khanh-
provinsen i Vietnam i marts 1966.
Foto: AP/Polfoto

Børn af fjenden
Tilbage til rødderne:

Siden 1992 har danske Brian Hjort hjulpet vietnamesere
med at blive forenet med deres amerikanske fædre.
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Amerasian
■ Begrebet amerasian dækker over børn af
amerikanske fædre og asiatiske mødre.
■ Der blev født cirka 30.000 børn af viet-
namesiske mødre og amerikanske soldater
under Vietnam-krigen. De blev betragtet som
undermennesker og deporteret til lejre. Mange
flygtede, da de blev større, ind til byerne, og
her levede de som tiggere. I 1987 fik blandings-
børnene lempet vilkåreene for indrejse i USA.
Det har mange benyttet sig af.

Brian Hjort

■ Siden en ungdomsrejse til Vietnam i 1992
har han arbejdet for at føre vietnamesere sam-
men med deres amerikanske fædre. I dag dri-
ver han den frivillige organisation Father Foun-
ded.
■ Han bor i Slagelse, hvor han arbejder som
maler.

Tekst: Sonja Sabinsky
magasinet@jv.dk
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