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Memorial Day: Amerikansk helgdag till åminnelse av dem som dött i nationens 
tjänst. Firas den sista måndagen i maj sedan 1868. 
 
Lokaltidningen San Jose Mercury News publicerar namn på alla som stupat i 
kriget i Irak. De publicerar bilder på de 20 stupade från Kalifornien. Tjugo män. 
Åtta vita, tre svarta och nio med latinska efternamn. Amerikanskt försvar vilar 
tungt på minoriteter. Man behöver inte vara amerikansk medborgare för att ta 
värvning.  
 
Kabelkanalen FX har MASH-maraton, dagen till ära. AMC visar filmen The Deer 
Hunter om och om igen. Mellan MASH-avsnitten en speakerröst: Koreakriget 
varade i tre år. MASH i elva! Alan Alda är min idol. 
 
Jag träffade en man häromveckan vars efternamn är DeWitt. Han har mycket 
pengar och ett mycket gott hjärta. Efter 11 september vill han göra vad han kan 
för fred på jorden. Han organiserar fotoutställningar och arbetar med 
organisationer för barn och ungdomar.  
 
Några dagar senare stöter jag på samma efternamn igen. Generalen i armén 
John L. DeWitt var mannen bakom de japanska interneringslägren under andra 
världskriget. Japaner (japanska medborgare, såväl som amerikanska 
medborgare av japansk härkomst) och italienska och tyska medborgare 
beordrades lämna västkusten och de södra delarna av Kalifornien och Arizona. 
De flyttades till läger i stater som Montana och Idaho. På senare år har detta lett 
till debatt och öppen bitterhet. 
 
Mr. DeWitt och jag går på en mottagning för den norske fredsforskaren Johan 
Galtung. Ge oss något som kan fungera som inspiration, ber mr. DeWitt. 
Professor Galtung talar om Norden, om optimism, och om relationerna mellan 
Norge och Sverige. 
 
Memorial Day 2003 skriver San Jose Mercury News att sex nya namn lagts till 
listan på döda i Vietnamkriget. Ytterligare sex soldater har dött av sina skador. 
Serganten Frank Huddleston sårades 1966. Han levde med skadorna i 36 år. 
 
Skrapa på ytan på en amerikan och krigen är nära. De lever vidare i folks minnen 
och i familjers historia. Eller som granatsplitter i någons ryggrad i nästan fyra 
decennier.  
 
Nästa gång jag träffar mr. DeWitt skall jag fråga om hans släkting. . 


