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Krigetsfr6jder - minniskans dunkla sida
Den hemska sanningen iir att soldater inte alltid dr enbart offer. De fihns som njuter av kriget
och ser det som livets intensivaste upplevelse.Svante Folin finner obekviima sanningar i
kartltiggningarsom fi velat giira.
Under andra vdrldskrigetinterujuade1verste S L A Marshall och hans medhjtilpare tusentals
amerikanska soldater frdn 400 infanterikompaniersom stridit mot japaner i Stillahavet och mot tyskar
i Europa. Det fdrbluffanderesultatet av denna sfndssocio/ogiskaenkdt var aft endast 15-20 procent
av soldaterna har gjort bruk av sina vapen i verkliga stridssituationer.Terriingen, det taktiska litget
och fiendeeldensintensitet eller stridsvana tycktes inte spela ndgon roll- bara var femte soldat
fungerade i strid. Fdr aft riiknas so/n skytt kriivdes bara att man avlossade ndgra skott i fiendens
riktning. De som inte sk1t g6mde sig inte eller flydde utan riskerade ofta livet genom aft rddda
sdrade, hdmta ammunition eller springa med bud. Marshallsslufsafs var att den normale sunde
soldaten som vdl klarar av stridens fysiska och psykiska sfress likvAl hyser en stark inre motvilja mot
att ddda en miinniska - "Vid den kritiska punkten blir han en vapenvdgrare".Marshallrappoften "Men
against Fire" slog ned som en bomb i olika militiirledningar"Ddr hade man fromt utgilft ifrdn att
genomsnittssoldatenskulle ddda i strid av den enkla anledningenatt han hade fdtt order om det och
fdr att skydda sifl egef och kamraternas liv. Utbildningsproblemet var uppenbarligen inte att hdlla
skjutgalningarnai schack utan att fdrmd den kryptopacifistiskamajoriteten att 6ver huvud taget
begagna sina vapen ndr det gdllde liv eller ddd. (l Vietnam sklt 95 procent med en triiff pd 50 000
skott.) Morgonen den 16 mars 1968 bdrjade 105 amerikanska soldater tillh1randekompani Charlie att
massakrera innev€tnarnai den lilla vietnamesiskabyn Son My. Nhr l1jtnant William Calley och hans
miin tog en lunchpaus hade de under ndgra timmar drivit ihop och mdrdat cirka 500 obeviipnade
civila. Dessf1rinnanhade kvinnor vdldtagits vaginalt, analt och oralt. Vaginorhade sprdttatsupp med
knivar, barn genomborrats av bajonefter, lik skalperats, djur slaktats och hyddor brdnfs ned. Vissa
soldater griit ndr de 1ppnade eld mot skaror av fIrsvarsllsa gubbar, kvinnor, barn och bebisar.lnte
vid ndgot tillfdlle mdtte de ndgot motstdnd annat an b1ner om ndd. Efter fdrtittat vArv brande
soldaterna ned ytterligare ndgra byar och tog sig diirefter ett uppfriskande havsbad. Enligt eft vittne
var sttimningen i kompaniet god och ingen kunde dromma om att ndgra av dem ett dr senare skulle
sfei//asinfdr krigsriitt. (25 soldater dtalades, men bara l1jtnant Calley befanns skyldig och ddmdes till
/ivsfids fdngelse. Dygnet efter domen 6verhdljdespresident Nixon av mer an hundra tusen brev och
telegram som kriivde att Calley skulle frikiinnas. En vdckelsepredikantjdmfdrde domen med
korsfiisfe/sen. Nixon fdrvandlade fdngelse till husarrest och tre dr senare var Calley en fri man.)
lngenting tyder pd att Calley och hans mannar var psykopater eller sadister- de var i likhet med
flertalet nazistiska bddlar sd kallade vanliga mdn. De som har deltagit i milit\ra 1vningar har sannolikt
iignat en tanke dt hur man skulle ha reagerat om det hade varit pd riktigt. Den vanligaste oron infdr
elddopet tycks vara f5rknippad med tankar pd att man skulle befe sig fegt eller bryta ihop. I den
manliga mystiken tir krig det ultimata mandomsprovet. Aft tappa ansiktet ter sig f1r m&nga verre An
ddden. Lifteraturen 6verfl6dar av skildringar om hur soldater mer eller mindre framgdngsriktlyckas
betvinga sin skrdck i "stdlorkanen".Betydligt ovanligare 6r f1rstahandsredog1relserflr hur det kdnns
att ddda ndgon. Den akademiska militiirhistorien dr anmdrkningsvdrtanemisk. Slagfdltetsblod, skit,
sveft och tdrar abstraheras giirna till Eeometriskafigurer inbegripna i en koreografi vars
rdrelsemdnsterindikeras av pilar. I en sddan version av till exempel fdrsta dagen i slaget vid Somme
diir 60 000 britter stupade pd nAgra timmar dr den bakomliggandeverklighetenknappast skdnjbar.
Att sotdater dldas i kilg har intitl hett nytigen varit ett accepterat faktum,-att soldater dessutomd6dar
tycks ddremot tangera tabugriinsen. Du skall inte ddda - det har den mordiske Jehova befallt. IJr
etisk synpunkt dr det klart biittre att bli dddad dn att ddda, biittre att vara offer iin att vara bddel. Med
*An lntimate History of Killing : face-to-face killing
in twentieth-centurywartare* vilt Joanna Bourke,
professor vid London University,dterinfdra dddandet i krigshistorien.Det nya dmnet'killologi"
behandladesnyligen pd en internationellkonferens i London under rubriken "The Cultures of Klling".
Bourkes ktillmaterial koncentreraspd brittiska, australiensiskaoch amerikanska veteraners
upplevelser under tv| vdrldskrig och Vietnamkriget.Aven om man stundom kan ifrdgasdtta Bourkes
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