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Av David Bergman

Pastorn skriker  för att överrösta moto-
rernas vrål ”De här är till er, sir, these 

are your angel wings,” och trycker något 
i min hand. Han vänder och vaggar bort 
mot herculesplanet, nedtyngd av sin egen 
utrustning och fallskärm. I min hand ligger 
ett halssmycke med Sankt Mikael, äng-
eln som ledde Guds arméer och störtade 
djävulen ner i helvetet. De flesta av mina 
amerikanska kurskamrater har redan en 
likadan. Mindre än en timme senare hoppar 
jag som förste man i laget ut över rampen i 
den tidiga morgonsolen med medaljongen 
runt halsen. När jag tittar upp mot den 
vita rundkalotten påminner den mig om 
änglavingar. 

Rollen som soldat är inte alltid lätt, och 
den komplexitet som finns i de områden 
där Försvarsmakten verkar idag gör den 
inte lättare. Människan mår och fungerar 
bättre när hon ser en mening och känner ett 
sammanhang. Detta gäller både för civila, 
och soldater. För den enskilde soldaten kan 
de militära målen bli för abstrakta eller si-
tuationen oklar vilket leder till frustration, 
ångest eller rädsla. När huvuddebatten 

idag ligger på splitterskyddade fordon och 
sätt att undvika IED:s är det lätt att bortse 
från de djupare, mindre reaktiva frågorna; 
hur rädsla och oro uppstår hos soldater 
och hur vi på bästa sätt kan hantera och 
förebygga den. 

Alla soldater känner i någon utsträckning 
rädsla eller oro. Det går ofta inte att påverka 
situationen i sig eller hindra att rädslan 
uppstår. Vi måste istället individuellt hitta 
ett sätt att förhålla oss till situationen och 
hantera våra reaktioner. Detta är ett av skä-
len till att professionella soldater alltid övar, 
om och om igen. Träning skapar trygghet, 
även om det inte är möjligt att träna för alla 
situationer som kan uppstå så ger träningen 
ett grundläggande förhållningssätt som kan 
tillämpas i olika situationer. På samma sätt 
kan en egen tro vara ett sätt för individen 
att finna en förklaring eller en anknytning. 
Det viktiga är inte om vi är religiösa, vilken 
religion vi tillhör eller hur detta yttrar sig. 
Tro utgörs av organiserade värderingar och 
övertygelser som styr hur en person förhål-
ler sig till sin uppgift och inställningen till 
de människor han eller hon möter. Det ger 
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en tilltro till den egna förmågan i pressade 
situationer.

Ett skyddshelgon som hjälper mig att 
hantera rädslan inför en fallskärmsfällning 
är ett exempel på detta. Det ger en tilltro 
och en ökad förmåga att överkomma den 
rädsla jag ställs inför i flygplansdörren. 
Frånvaron av en genomtänkt övertygelse 
kan innebära svårighet för individen, män-
niskor kan komma att tveka vid avgörande 
tidpunkter eller öka på den kumulativa 
stressen. På samma sätt som träningen 
skapar automatiserade förhållningssätt, 
är tron ofta ett ordlöst förhållningssätt till 
något större.

På minnesväggen i Fort Bragg finns 
orden från profeten Jesaja inristade; ”Se 
här är jag, sänd mig”. Citatet handlar om 
frivillighet och modet att våga gå först. 
Liknande citat och diskussioner om fri-
villighet och att kunna hantera sin rädsla 
förekommer relativt ofta vid utländska 
enheter, dock sällan i Sverige. Oavsett om 
de återfinns som motton, graverade på min-
nesstenar eller broderade på enhetsmärken 
så kan de hjälpa oss att se en mening och ett 
sammanhang med vår uppgift. Tro och trä-
ning ger en trygghet som stärker soldatens 
förmåga att hantera de situationer som han 
eller hon ställs inför.

Medaljong med Sankt Mikael, ängeln som ledde 
guds arméer och störtade djävulen ner i helve-
tet, idag skyddshelgon för bland annat poliser 
och fallskärmjägare. Foto: Anders Szili
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