
upplevelser under tvA viirldskrig och Vietnamkriget. Aven om man stundom kan ifrdgasiitta Bourkes
analytiska fdrmdga mdste man beundra hennes flit - notapparat och bibliografi upptar 180 sidor. I sin
polemiska inledning sldr hon fast: "KriEande mdns mest karaktdristiska handling dr inte att dddas
utan aft d1da.' FOr politiker, militiirstrateger och historiker handlar krig om territoriella vinster, den
nationella dran och dylikt. Fdr de deltagande soldaterna handlar det om aft fullt legalt ddda
mhnniskor. Beteenden som en minut fdre krigsf5rklaringen skulle ha rubricerafs som patologiska och
grovt kriminella blir pl5tsligen lovprisade och fdreddmliga. Enligt Bourke dr de biista soldaterna inte
"natural born killers" utan vanliga hyggliga killar. Mot detta kan anfdras undersdkningar som visar att
ndgra fd procent av soldaterna stdr f1r en oproportionerligt stor del av d1dandet. Under andra
vdrldskriget sklt 1 procent av de amerikanska stridsflygarna ned 40 procent av fiendeplanen -
majoriteten av piloterna fdrsdkte inte ens skjuta ned ndgon. Ertarenheter frdn Afrika visar att ndgra
dussin "krigshundar" ofta iir effektivare 6n tio tusen bld baskrar. Bourke hdvdar att soldater inte
brutaliseras eller skadas psykiskt av sitt blodiga hantverk. Ndr freden bryter ut dtergdr de till sina
civila vdrv utan bestdende men. Fdr rndnga framstdr krigsupplevelsen som".en hljdpunkt i deras liv.
Denna uppfattning gdr stick i stiiv mot till exempel den amerikanske militdrpsykologen Dave
Grossman, som i sin bok *On Killing* hiivdar att soldater som har d1dat vanligen drabbas-av PTSD
(Post Traumafic Sfress Disorder ) och genomgdr Dostojevskyartade sjhlskval. Bokens mest
kontroversiella tes dr att mitnga soldater gillar krig och njuter av att dAda. Fdrsta kapitlet bdr rubriken
"The Pleasures of War". Hon h?ivdar aft fdrsta vdrldskrigets historiker har vilseletts genom att liisa ett
sndvt urval av pacifistiska medelklasspoefer som lamenterar 6ver krigets fasor och futiliteter. En
bredare l1sning visar att mdnga deltagare iir entusiastiska och stolta 6ver sin skicklighet i att ddda.
Kapten Julian Grenfelltill exempel iilskade skyttegravskriget: "Det 6r helt enkelt underbart roligt,
roligare An man ndgonsin kunnat fdrestdlla sig. Jag hoppas att det pdgdr harligt ldnge." Grenfell
jdmfdrde kriget med en fantastisk picknick men utan picknickens iindamdlsl1shet. Om han Iverlevde
kriget skulle bara vildsvinsjakt med lans kunna rddda honom frAn att dO av leda. En granatskiirva i
huvudet rhddade den euforiske kiimpen frdn fredens fasor. Aven om Grenfetls krigspanegyrik var
extrem delades hans kiinslor ivarierande grad av mdnga. En sky av vittnen intygar att de aldrig kitnt
sig sd intensivt levande som under stridens hetta och att alla senare upplevelser har varit eff s/ags
antiklimax. I sin banbrytande bok om fdrsta vdrldskriget *The Pity of War* 6r Niall Ferguson inne pd
liknande tankegdngar niir han fdrsdker f1rklara hur det var m5jligt att miljontals miin under helvetiska
fdrhdllanden idogt fortsatte att massakrera varandra i fyra dr. Efter att ha gdtt igenom alla de vanliga
orsakerna under rubrikerna "piskor" och "mordtter" pekar han pd en annan mdjlighet som sdllan har
uppmArksammats av den enkla anledningen att den iir fdga tilltalande - niimligen att soldaterna
fortsafte s/dss for att de ville det. I eft desperat f1rs1k att fdrklara denna ofOrklarliga brist pd
sjdlvbevarelsedrift 6beropar Ferguson Freuds mytologiska dddsinstinkt - organismernas inneboende
ldngtan efter sjdlvuppl1sning, en psykoanalytisk variant av apoptos (programmerad cellddd). Freud
fasfs/og; "Om vi skall d1mas efter vdra undermedvetna 1nskningar iar vi helt enkelt, i likhet med den
primitiva mdnniskan, bara ett m1rdargAng ... Kriget skalar av kulturfernlssan och blottliigger vilden
inom oss.'t Likaftat dystra tankeg\ngar populariserades under 1960-talet av Robert Ardrey som
lanserade vdr fdrfader - mdrdarapan. "Mdnniskan iir mdnniska och inte schimpans, d6rt6r att hon
under miljontals dr dddade fdr att 1verleva." Vdra destruktiva tendenser skulle alltsd bero pA
faiblessen fdr kdtt. I dag vet vi att sociala primater isfOrsfa allmdnhet itr grdlsjuka och aggressiva och
att vdra narmsta slSktingar schimpans och gorilla regelbundet dddar aftmedlemmar och lider av
extrem xenofobi, riidsla fOr friimlingar. Primathannar s/dss om en position i dominanshierarkins topp
som ger tillgdng till brunstiga honor. Aft unga fesfosferonstinna mdn svarar fdr lejonparten av alla
vdldsbrott och mord iir ett biologistiskt faktum. Trots frenetiska anstrdngningar har vdlmenande
antropologer aldrig lyckats uppspAra ndgot alltigenom fredligt folk. Bendgenhet f6r kollektivt vAld
tycks vara en del av Homo sapiens biogram. I krig spelar soldaternas ndstan patologiska lydighet
antagligen stdrre roll iin deras aggressivitet. Stanley Milgrams sd kallade "eichmannexperiment"
visade att tvA tredjedelar av alla vanliga, hyggliga medborgare i ett demokratisk samhiitle Ar beredda
att, utan ndgot som helst hot eller utsikt till bel1ning, ge en oskyldig och okiind medmanniska
f5rmodat livsfarliga elchocker. Ndrstrid blir allt sdllsyntare i moderna h1gteknologiska krig, ddr fienden
reduceras tillen dataindikation. Bajonetten 6r den enda kvarvarande souveniren frdn den ldnga epok
dd soldater slogs inom sd kallad "sexual range" Trots militdrens narmat fetischistiska fbrhdllande till
bajoneften - Napoleon sa att den kan anviindas till allt utom att sitta pd - har den aldrig svarat fdr mer
6n 1 procent av dOdshanfuerket. Motviljan mot att penetrera fienden manuellt itr tydligen sd stark att
mdnga soldater fdredrar att anvdnda kolven i extrem ndrstrid. M(inniskan dr kanske trots allt mindre
blodtdrstig 6n professor Bourke tror.
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