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Filmens handling
År 2001 avsatte USA med våld det talibanska styret i
Kabul. Sedan dess har den internationella ISAF styrkan
(International Security Assistance Force) försökt stabili-
sera landet Afghanistan, sedan 2003 under Natos ledning. 

"Armadillo" börjar som vilken amerikansk actionfilm
som helst. Vi ser en stilig solnedgång och soldater som
sakta rör sig framåt i diset. Sedan ett raskt klipp till en
uppställning med soldater vars befäl säger att "Ni har en
viktig uppgift framför er i Helmand att stödja den utsatta
afghanska civilbefolkningen. Många före er har betalt ett

högt pris - det är er plikt att gå i deras fotspår och fullfölja
uppgiften." Den danska styrkan ska precis flygas iväg till
sin tjänstgöring i det konfliktfyllda och oroliga Afghani-
stan, närmare bestämt till den sydvästra Helmandprovin-
sen och den framskjutna posteringen Armadillo, dit cirka
170 danska och engelska soldater är förlagda.

Tre månader tidigare möter vi Mads som pratar med
sina oroliga föräldrar om den uppgift han har tagit på sig.
De kan inte förstå hans val.

Under en avskedsfest möter vi tre av de andra huvudfi-
gurerna i filmen; Daniel, Rasmus och Kim. Till festen har
man hyrt in en strippa - underförstått, nu blir det inte så
mycket kontakt med nakna flickor den närmaste tiden.

De tar ett tårfyllt farväl på flygplatsen. Mads mamma
säger: "Du måste tänka på att hela tiden ha uppmärksam-
heten utåt, inte lita på någon." Pappan säger: "Lova att du
kommer tillbaka, säg det." Och Mads svarar "Jag lovar."

På flygplatsen i Afghanistan möts de av befälet på plat-
sen. Och plutonkommendanten Rasmus berättar att de
igår blivit beskjutna och att "vi svarat med 260 stycken
120 mm granater samt 120 stycken 105 mm granater". "Vi
hade inte tråkigt.", säger kommendanten. De nyanlända
soldaterna kommer in i hetluften direkt. Talibanerna står
bara 800 meter från lägret Armadillo och de gör sig
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att visa talibanerna att danskarna är på plats och för att
hindra dem att röra sig fritt. Det finns hela tiden en oro
för minor. De skickar iväg så kallade "Surveillance drones"
- obemannade övervakningsplan som sänder digitala bil-
der och på så sätt upptäcka eventuella talibansoldater.

Mars, en månad senare. 
Återigen en daglig patrull då de - helt plötsligt - hamnar

i strid. De blir beskjutna och besvarar elden. De spränger
ett hål i en mur för att få bättre sikt, korna råmar i ångest.
Så med ens upphör striden. Lokalbefolkningen har begärt
fri lejd med sårade. Men, som en dansk soldat säger;
"under filten på båren kan det ju ligga en massa vapen
som de omgrupperar. Det går ju inte att se vem som är
taliban eller ej."

Dagen efter kommer en bonde och klagar. Hans ko är
död och två kalvar är skadade. Tudjiman är det afghanska
ordet för tolk. Den lokala befolkningen närmar sig ibland
det väl förskansade lägret och ropar "tudjiman" när de vill
något. Det kan handla om en oförrätt, något man vill pro-
testera mot. "Kon ersätter vi er för" säger det danska befä-
let. Och de talar vidare om samarbete. Afghanerna säger
att landet är utmattat. Senare får de höra att folk säger att
de danska soldaterna bara är här för att slå ihjäl folk och
djur. Det är tydligt att talibanerna skrämmer upp folk -
allt för att destabilisera området. Daniel säger "håll keft,
vad det är kedeligt her". Han vill ha action. Mens de står
och pratar får de information från dronen; talibaner i
rörelse alldeles i närheten.

Under en attack skadas en dansk soldat allvarligt.
Bägge benen måste amputeras. Lägerchefen analyserar;
"de har hittat vår svaga punkt. Vi är bra på att angripa och
gå framåt men vi sätts schack matt när de lyckas placera
ut vägminor".
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påminda hela tiden. "Det ska bli spännande.", säger
någon.

Armadillo är en så kallad framskjuten bas i provinsen
Helmand, dit de danska ISAF styrkorna är förlagda. De får
instruktioner av lägerchefen Poul. En soldatkollega berät-
tar om hur han plockade upp resterna efter en dansk sol-
dat som dödats i strid. "Det var kroppsdelar överallt, ett
finger, en hand i en handske, en knäled, hjärtat som bara
låg där … det går inte att beskriva."

De går ut på sin första patrullering. Det talas om att det
är viktigt att göra ett gott intryck, att skapa ett bra förhål-
lande till lokalbefolkningen, att skapa goodwill i relation
till hur talibanerna agerar. De går fram emot några män
som sitter och läser på en filt. Salaam aleikum!, hälsar
man. Det pågår en koranskola. Det danska befälet frågar
om allt är lugnt? "Nej, här är inte säkert." Är det talibaner
i området? "De har tagit över hela trakten, de är överallt."
Befälet säger då: när ni ser något så måste ni säga till oss.
Och får svaret: "Vi kan inte samarbeta med er. Ni kommer
med alla era vapen och sen sticker ni igen. Vi är kvar och
talibanerna ger sig på oss." Men om vi inte samarbetar
kan vi inte säkra området och få byggt skolor som era
barn kan gå i. "Ni har vapen, de har vapen. Pratar jag så
skär de halsen av mig" säger afghanen och gör med han-
den ett svepande tecken längs halsen med en menande
blick mot tolken.

Så går dagarna. Man patrullerar, pratar så förtroligt det
går med befolkningen. Fotograferar och skrattar samman
när dagens arbete summeras på förläggningen.  Man har
stödsamtal. Man tittar lite på porrfilm. 

De säkraste ställena att gå på är på böndernas åkrar där
de sår sitt vete - som då samtidigt soldaterna trampar ner.
De är ute på "dominationpatrol"; styrkedemonstration för
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Juni; återstår två månader på tjänstgöringen.
En ny incident innebär att tre danska soldater dör i ett

närliggande kompani. Mads får telefon från sin syster
hemma som är mycket orolig. "Kom snart hem!", säger
hon. Soldaterna håller en tyst minut för sina döda kamra-
ter. 

En dag lämnar flera afghanska familjer zonen. Något är
uppenbarligen i görningen. Så bryter intensiv skottloss-
ning ut. En soldat såras, han får lugnande medel men är i
chock. Striderna fortsätter. Ett par danska soldater,
Daniel och Oscar, lyckas med sina överlägsna vapen
oskadliggöra och döda fem talibaner. Vi får se starka bil-
der på döda talibansoldater, dödade av en handgranat
och påföljande automateld "jag tömde ett helt magasin"
säger Daniel. Vid genomgången efteråt meddelas att
några skadade kamrater nu opereras. Och "att det var
nära ögat idag".  På debriefingen säger Daniel att "vi likvi-
derade dem på det mest humana sätt vi kunde" varpå föl-
jer spridda skratt bland soldaterna. På kvällen avreagerar
sig soldaterna med motorcykelåkning och öl. 

Så berättar plutonkommendanten Rasmus att han för-
hörts av militärpolisen som fått höra att plutonen har "lik-
viderat" afghaner och att man staplat lik som man tagit
hjältefotografier framför samt att man skrattat under de-
briefingen. En mamma har kontaktat högkvarteret och
ställt frågan om det är så det går till? Rasmus säger att det
som irriterar honom mest är lojalitetsfrågan och undrar
om någon tycker att detta stämmer. Många vittnar om att
"det är svårt för folk där hemma att sätta sig in i den situa-
tion vi befinner oss i, i en så pressad situation när det gäl-
ler liv och död". Det är krig. Bilderna indikerar - ganska
tydligt - att det var Mads som ringt hem. 

Under en allmän uppställning senare tilldelas Daniel
och Oskar varsin "Guldhäst" för mod i fält. "Jag är stolt
över er, oavsett vad de säger och tänker hemma i Dan-
mark", säger lägerchefen Poul.

Augusti. Det är dags för hemfärd.
Soldaterna tas emot på flygplatsen av sina nära och

kära. Banderoller i hemstaden hälsar dem välkomna.
"Takk för insatsen", står det med stora bokstäver. 

Konflikten i Afghanistan 
Man skulle kunna säga att Afghanistans både styrka och
svaghet har varit de krigiska bergsstammar som ständigt
bjudit hårt motstånd vare sig det har handlat om invade-
rande greker under Alexander den store, hunner, mongo-
ler till britter under sent 1800-tal och ryssar tiden 1979
fram till 1989 då Gorbatjov kastade in handduken och
drog tillbaka de sovjetiska trupperna. Alla har misslyckats
med att ockupera och hålla landet. Samtidigt har krigs-
herrarna sinsemellan konkurrerat vilket gjort det svårt för
en central administration att hålla samman landet till en
fungerande helhet. Afghanistan erkändes som en själv-
ständig stat 1921 och blev en monarki 1926. Efter det
andra världskriget infiltrerade Sovjet landet och gav eko-
nomiskt bistånd. År 1973 störtades monarkin och rivalise-
rande kommunistiska grupper slogs om makten i landet.
1979 marscherade Sovjet in men lyckades aldrig, trots
överlägsen vapenmakt, via sin marionett Karmal, hålla
annat än huvudvägarna samt de större städerna. Gerillan,
kallad Mujaheddin, opererade från bergen och med baser
i Pakistan - precis som talibaner och Al-Qaida gör idag -
och blev framgångsrik mycket tack vare stora vapenleve-
ranser från USA och med finansiellt stöd även från Saudi-
arabien.

Ur det maktvakuum som uppstod under 1990-talet
kunde talibanerna (ordet är en pluralform av arabiskans
talib; student) gripa makten och styra huvuddelen av lan-
det 1996-2001 då USA invaderade som en följd av händel-
serna den 11 september 2001. Och - precis som tidigare i
historien - har USA och ISAF kört fast i det väldiga, karga
och otillgängliga landet Afghanistan. Ironiskt nog är
Mujaheddin - varur de flesta talibaner kommer - tränat
och utbildat av USA och vana vid att slåss mot en tekniskt
överlägsen motståndare. Vilket också Armadillos läger-
chef Poul poängterar i filmen.

Den insats som utgörs av ISAF styrkorna har sanktione-
rats av FN i syfte att bistå en demokratisk utveckling och
upprätthålla säkerheten i Kabul. Men det är alltså inte ett
fredsbevarande FN-uppdrag. År 2004 beslutade säker-
hetsrådet att ISAF:s mandat skulle utvidgas till att om-
fatta hela landet året efter det att USA och Nato tog över
det operativa ansvaret för styrkorna. Den nuvarande be-
fälhavaren sedan juli 2010 är generalen David Petraeus.
Mandatet förlängdes i oktober 2009. Huvuduppgiften
skall vara att skapa säkerhet och att underlätta för af-
ghanska myndigheter, FN och olika biståndsorganisatio-
ner att genomföra olika insatser för återuppbyggnad av
landet. 

Under talibanregimen ersattes landets konstitution med
religiös rätt, så kallade sharia lagar. Talibanrörelsens
styre, liksom det föregående Mujaheddin-styret, känne-
tecknades av grova kränkningar av mänskliga rättigheter
enligt ett västerländskt synsätt, inklusive ett starkt förtyck
av kvinnor.

På regeringens hemsida (www.sweden.gov.se/sb/d/
13247/a/148363) står det följande: "Situationen i Afgha-
nistan är fortfarande mycket svår, men talibanregimens
fall och den omfattande internationella närvaron under
ett knappt decennium har ändå skapat en möjlighet att
återuppbygga landet. Över fyra miljoner afghanska flyk-
tingar har återvänt från grannländerna Iran och Pakistan.
Afghanistan måste dock byggas upp från grunden och det
handlar inte sällan om att skapa helt nya stats- och sam-
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hällsstrukturer. Ett pressande problem är den utbredda
korruption som finns inom polis- och rättsväsendet och
inom förvaltningen. Den försvårar ansträngningarna att
förbättra landets politiska institutioner, säkerhet och få
fart på ekonomin. Vidare utgör attacker från regeringsfi-
entliga grupper, den omfattande illegala odlingen av opi-
umvallmo och ett negativt inflytande från lokala maktspe-
lare, stora utmaningar för den afghanska staten. Samtidigt
har också många framsteg gjorts. FN uppskattar exempel-
vis att närmare 80 procent av befolkningen idag har till-
gång till grundläggande hälsovård i sitt område. Ökade
möjligheter till skolgång, inte minst för flickor, är ett
annat exempel på hur det internationella samfundets stöd
har lett till resultat. Idag går närmare sju miljoner barn i
skola, jämfört med mindre än en miljon under talibanregi-
men. Fortfarande är dock alltför få av dessa flickor, ca 30
procent. Samtidigt har de afghanska säkerhetsstyrkorna
byggts upp och förmår gradvis ta en allt större del av
ansvaret för att skapa säkerhet i landet." 

En förhållandevis objektiv framställning men likafullt
en argumentering för en diskutabel svensk närvaro.

• Kanske har någon sett filmen eller läst boken "Flyga
drake" (se filmhandledning på sfi.se/filmiskolan) som är
en berättelse både om inre motsättningar mellan befolk-
ningsgrupperna hazarer och de dominerande pashtu-
nerna samt en historia om hur talibanerna förändrar lan-
det och förstör gamla strukturer. Afghanistan och konflik-
ten i Israel-Palestina är två av de stora konflikthärdarna i
världen, vad känner eleverna till om Afghanistan?

• Afghanistan har som sagt invaderats förr och aldrig med
framgång. Och vår historia är full av exempel på att en
invasion med vapenmakt sällan löser problemen eller ska-
par någon varaktig fred. Låt eleverna undersöka några
exempel ur historien och jämföra med Afghanistan. Vad är

det som talar för att den nuvarande ockupationen ska
lyckas - och vad talar emot, trots alla vackra ord om att
skapa säkerhet för folket och skolor dit även flickor är väl-
komna?

Sveriges hållning
I Sverige har regeringen, Socialdemokraterna och Miljö-
partiet de gröna i oktober 2010 nått en överenskommelse
om Sveriges bidrag till internationella säkerhetsinsatser i
Afghanistan. Målet - enligt regeringens hemsida - "är att
de afghanska säkerhetsstyrkorna ska kunna leda och
genomföra operationer i alla provinser i slutet av 2014.
Strategin är att Sveriges insats successivt förändras från
stridande trupp till stödjande säkerhetsinsatser genom
utbildning och stöd av Afghanistans armé, polis och andra
säkerhets- och rättsorgan. Under 2011 kommer den
svenska planerade militära insatsen på plats i Afghanistan
att vara ca 500 personer. För att förbättra säkerheten till-
förs dessutom två räddningshelikoptrar.

- Jag är mycket nöjd över att vi har nått en bred överens-
kommelse för Sveriges fortsatta engagemang i Afghani-
stan. Det visar att vårt engagemang för Afghanistan är
långsiktigt och starkt, säger statsminister Fredrik Rein-
feldt."

Det har framförts kritik mot uppgörelsen från olika håll.
Förre FN ambassadören Pierre Schori menar att Sveriges
militära engagemang i Afghanistan strider mot en svensk
tradition och argumenterar för att Sverige bör engagera
sig för strikt fredsbevarande arbete inom FN. Han pekar
på att Svenska Afghanistankommittén (SAK) har byggt
och driver över 400 skolor och har tusentals afghaner
anställda över hela landet. 

Om man väljer att granska kostnaderna enkom utifrån
siffror så lyser det i ögonen vad gäller den militära insat-
sen. En svensk soldat kostar en miljon per år, en säker för-
lossning för en afghansk kvinna kostar 35 kronor. I kriget



FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET. TEL 08-665 11 00. WWW.SFI.SE/FILMISKOLAN

dör 2 500 civila per år, medan tio gånger så många kvin-
nor dör i barnsäng.

• Militärt våld står alltså i kontrast mot traditionellt för-
troendeskapande långsiktigt fredsarbete. Hur byggs bäst
en fredlig samexistens? I media målas oftast talibanerna
ut som den personifierade ondskan. Man ska förstås vara
försiktig med bollande med siffror men i den miljardsats-
ning som Sverige gör i Afghanistan motsvarar kostnaden
för 500 svenska soldater 25 000 välutbildade lärare. Förre
nyhetsankaret på TV4, Lasse Bengtsson, som nu arbetar
för SAK har sagt: "Vi har klarat oss helt utan militär i 28
år nu, i förtroendefullt samarbete med hela folket. På frå-
gan om vi behöver stöd av militären svarar vi nej. Tvär-
tom - en sammanblandning mellan den militära insatsen
och vår vore förödande." Diskutera.

• Det existerar enligt många en myt om att det inte går
att bistå afghanska kvinnor utan vapenmakt. I en rapport
från det katolska Notre Dame University i Indiana, USA
"Afghan women speak" står: "Alltsedan talibanerna störta-
des 2001 av USA ledda styrkor har främjandet av de
afghanska kvinnornas rättigheter varit ett högst politise-
rat bihang till den militära interventionen." Det står att
majoriteten av de intervjuade afghanska kvinnorna, trots
hot, stödde ett förhandlingslösning och ett slut på kriget
eftersom det är omöjligt för flickor och kvinnor att frigö-
ras i en militariserad miljö. Samtidigt är de facto kvinnans
ställning svag i fundamentalistiska, muslimska samhäl-
len. Diskutera.

• Sverige har drygt 500 soldater förlagda i norra Afgha-
nistan, i Mazar-i-Sharif, i lägret Camp Northern Lights.
Fem svenska soldater har mist livet i Afghanistan när
detta skrivs i november 2010. Vi befinner oss de facto i
krig och trycket från talibanerna har ökat betydligt i regi-
onen under den senaste tiden. Ändå är det som att svensk
offentlighet varje gång överrumplas när en svensk soldat
dödas i kriget. Enligt en sifo-undersökning som gjordes i
slutet av 2009 var bara 32% för medan 59% var emot den
svenska insatsen i Afghanistan. Varför tror eleverna att
den svenska insatsen i Afghanistan är så lite debatterad?

Våldet
"Den som tar till svärd skall med svärd förgås", står det i
Matteusevangeliet. Våld föder våld, det är en gammal
sanning i många mellanmänskliga sammanhang. Samti-
digt är våldet och kriget något vi fascineras av - precis
som vi både förfördes och förfärades över attacken mot
Wolrd Trade Center i New York 2001.  

Men det är väl numera även en allmän sanning att det
krig som president George Bush drog igång genom att
invadera Afghanistan har varit kontraproduktivt vad gäl-
ler syfte och mål. Nämligen målet att eliminera terrorister
och införa frihet och demokrati i mellanöstern. Så heter
det officiella politiska målet, dock menar många kritiker
att det egentliga målet är att kontrollera ett politiskt
centralt men även ekonomiskt potentiellt intressant
område. Hur som helst har kriget snarare fött ett stort
antal nya terrorister som etablerat sig i Pakistan och
Afghanistan, än motsatsen att ha minskat dem.

Det finns ett par scener ur "Armadillo" som kan vara
tacksamma att utgå från i en analys av filmen och vad

den berättar om situationen i landet och våldets möjlighe-
ter, eller om man så vill, omöjlighet.

Men "Armadillo" är inte en film som skriver med stora
bokstäver. Det är inte en film som tar en specifik stånd-
punkt eller ställer sig bakom några plakat. Men filmen regi-
strerar mycket, fångar många belysande situationer och når
ner i existentiell djup där filmen ställer frågor till oss som
publik om vad vi tror om våldet som en nödvändighet eller
möjlig lösning i den situation som Afghanistan och dess folk
befinner sig i.

I Danmark har politiker på högerkanten hyllat filmen och
kallat den ett "monument över de danska soldaterna hjälte-
modiga insats." Från vänsterhåll har samma hyllning hörts
men med andra förtecken där filmen tolkats som en antik-
rigsapell. Andra har blivit förfärade över hur unga danska
pojkar skickas ut på meningslösa uppdrag. I Danmark rörde
filmen om i samhället och skapade debatt. I Sverige har fil-
men setts av knappa 9 000 och har hittils inte föranlett
särskilt mycket skriverier i tidningarna.

• Att filmen kan tas till intäkt för olika tolkningar för att
stärka olika hållningar, att den är så "öppen", är det en
styrka eller svaghet? Vad berättar filmen om, vilken är dess
innersta kärna om vi ska sammanfatta? Det handlar om
moral och etik, men är det en humanistisk film?

• I en scen resonerar en soldat med hjälp av sin danska tolk
med några män som sitter på en filt och berättar att de hål-
ler koranskola. Soldaten frågar efter information, om män-
nen har sett några talibaner i området. Han trycker också
hårt på att ett samarbete är nödvändigt om vi ska kunna
skapa säkerhet i området, och kunna bygga skolor som era
barn kan gå i. Männen ser ganska bistra ut, men en av dem
ler och säger: Ni kommer hit med alla era vapen, men en
dag är ni borta och då måste vi leva kvar här. Underförstått:
med talibanerna. Vi kan inte skvallra på dem - då skär de
halsen av oss. Scenen fångar konflikten i ett nötskal. Reso-
nera utifrån situationen och peka på framkomligheter, svå-
righeter kring vad som kan göras. Situationen är också
mycket känslig, någon av männen kan ju vara taliban.

• Efter att ha tillbringat över ett halvår i Armadillo med att
hålla ögonen på talibanerna som opererar dolda, i skydd av
civilbefolkningen, hamnar så danskarna i öppen kamp mot
"fienden". I den skarpa stridsscenen lyckas de danska solda-
terna likvidera fem talibaner. De kastar en handgranat och
följer upp med flera skottsalvor med sina automatkarbiner.
Sen går de ner i diket och gräver upp resterna av de fem
afghanerna. Efteråt i lägret är humöret på topp. Några
använder ordet "pissefedt" vilket på svenska skulle kunna
översättas med "jättehäftigt". De är närmast extatiska.
Ordet "likvidering" används. Vad säger oss scenen om situa-
tionen på ett större plan? Kan vi förstå soldaternas reak-
tion? Går det till och med att tala om brott mot krigets lagar
enligt Genèvekonventionen, av deras beskrivning efteråt att
döma? Vilken effekt tror ni "likvideringen" har på afgha-
nerna i området? På de andra talibanerna? Löste det inträf-
fade något? Tror eleverna att talibanerna ger upp?

• Filmens regissör Janus Metz har i en kommentar till fil-
men sagt: "Kanske gick soldaterna över en gräns (i situa-
tionen där de dödar de fem talibanerna), kanske inte.
Kanske visste de inte själva vad de gjorde. För mig är det
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här den gråzon som vittnar om det mörker som krig för
med sig." Hur tänker eleverna, ska man fördöma soldater-
nas beteende? Kan vi - som inte var med - överhuvudtaget
förstå och sätta oss in i situationen? Eller om vi vänder på
frågan: kan det handla om att militärledningen avsiktligt
väljer att inte hålla en debriefing som går på djupet just för
att inte få soldaterna att bryta samman över det egentligen
totalt oetiska i att döda en annan människa?

• I "Armadillo" berättas om en händelse där en granat har
träffat och dödat en liten flicka. Det tar hårt på den soldat
som var granatkastarens riktare. Han måste säkert leva
med dessa bilder och tankar för sitt inre resten av livet.
Kamraterna talar om det, söker ge tröst. En säger: det var
en olycka, det rör mig inte i ryggen att en flicka dör. Det
dör tusentals människor i världen hela tiden." Ett slags
pragmatisk cynism kanske? Hur reagerar eleverna på den
kommentaren?

• Striderna med talibanerna skapar starka fientliga känslor
hos danskarna. "Nu får man inte minsta dåligt samvete av
att skjuta på de där rövhålen, det skulle kännas värre att
skjuta på någon av byrackorna", säger Mads. Men hur
skulle de själva göra om deras land blev invaderat av
utländsk trupp? Är det så att krig alltid föder mer krig och
stridigheter, att kriget i någon bemärkelse är självalst-
rande? Vilken hållning tycker eleverna att filmen har?

• Just ordet "likvidering" skapade debatt i Danmark efter
filmens premiär. Vanligt folk samt politiker reagerade och
ställde frågan om danska soldater far omkring i Afghani-
stan och helt ignorerar Genève-konventionen om hur solda-
ter skall uppträda i krig. Hur reagerade eleverna på filmens
huvudfigurer? Tycker vi om dem? Kan vi förstå deras hand-
lande? Varför tror eleverna att det är så tyst i Sverige om
vår egen insats i Afghanistan?

• I vår tid handlar krig också i hög grad om att styra medie-
bilden av kriget. Här finns tunga politiska intressen bakom
scenen, intressen som är livrädda för att "fel" bild av kriget

skall komma ut och bli den dominerande. Tänk på bilden
av flickan som naken springer undan amerikansk napalm-
bombning under Vietnamkriget, eller polischefen i Saigon
som kallblodigt avrättar en FNL soldat med sin pistol. Det
finns dem som säger att media starkt bidrog till den ame-
rikanska förlusten i Vietnam. I Kuwaitkriget liksom i Irak
och Afghanistan dök därför fenomenet "inbäddade"
reportrar upp. Journalister som får följa med till fronten
men som inte kan ta vilka bilder de vill. Man vill ha
snygga, polerade bilder, bilder som bygger upp en hjältei-
mage hos allmänheten. Så att den egna insatsen ges legiti-
mitet. Diskutera utifrån filmen men även utifrån ett
demokratiskt perspektiv och insyn i verksamheter beta-
lade med allmänna medel. Vilken bild av den danska
insatsen ger “Armadillo”?

Mansrollen
Våldsamma actionspel är det oftast killar som ägnar sig
åt. Här är våra könsroller ganska tydliga. Sådant kan man
harmas över eller så kan man se på det som ganska natur-
ligt, det är trots allt - i ett historiskt perspektiv - inte så
länge sen vi levde i grottor och där mannens roll som den
muskulärt starkare var att beskydda kvinnor och barn i
flocken mot yttre fiender. Vår DNA spiral ekar med all
säkerhet av minnen från vår forntida historia.

"Armadillo" är förstås också en film som handlar om
denna mansroll. Innan de rycker in har killarna (eller sna-
rare enligt uppgift filmteamet) hyrt in en strippa för att
förgylla avskedsfesten hemma i Danmark. Och väl på
plats i Afghanistan blir det lite porrfilm då och emellan.
Detta för att kanalisera frustrationen över de långa,
ganska innehållslösa dagarna i full stridsmundering
under en brännande sol. Killarna vill ha lite action. Det är
ju delvis därför de är där, just för att söka spänning men
också, som en soldat säger i filmen: "Vi är här för att
hjälpa de stackars människorna." Och då är vi inne på en
annan aspekt, nämligen ett ofrånkomligt uppifrån och ner
förhållande. På plats finns en härskarmakt samt ett folk i
underläge, ett folk som invaderats. 

Filmens regissör Janus Metz.



• "Armadillo" söker gestalta den blandning av långtrå-
kighet, rädsla, brutalitet och en slags omklädningsrum-
macho-beteende som säkert soldatlivet i mångt och
mycket utgörs av. Har man lyckats? Hur uppfattas Ras-
mus, Daniel, Kim och Mads? Vad tycker vi om Daniel
som tycks full av eufori efter den “lyckade” insatsen där
fem talibaner mist livet. Han har ju gjort precis det han
tränats till? Och hur tolkar vi Mads, den lille killen som
vill vara stor, vad är det han vill uppnå? På ett symbo-
liskt plan kan vi kanske se honom som en sinnebild för
Danmark i relation till USA?

• Det finns dem som påstår att soldaterna i filmen
behandlar afghanerna nedlåtande, nästan som rasister.
Håller ni med?

• Vad berättar filmen om mannen, om manliga ideal?
Om mannens styrkor och tillkortakommanden?

Dokumentärfilm och regissörens 

influenser
"Armadillo" är en dokumentärfilm. Det betyder inte att
det vi ser är sant. Det finns en ständig diskussion kring
dokumentärfilmsgenren hur pass "sanningsenlig" en
dokumentärfilm kan och får vara. Den rörliga bildens
kraft - särskilt om den förstärks av musik - är stor och
förförande. Vi glömmer lätt att det finns en kamera med
i skeendet, att någon filmar det vi ser. Och eftersom vi i
publiken inte kan vara på plats så är vi utelämnade till
att tolka det som regissören kan och vill visa och hur han
eller hon presenterar sitt material. Bilder som ackom-
panjeras av musik eller berättarröster upplevs annor-
lunda än om de är helt okommenterade till exempel.

Det lilla filmteamet - som var en förutsättning för att
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komma soldaterna nära - använde sig av mycket små
kameror, så kallade POV-cameras (Point Of View), utan
separat ljud ute på fältet. En teknik som kan jämföras
med den estetik som finns i dataspel i actiongenren. Inne
i lägret filmade man med större kameror och separat lju-
dupptagning. Regissören Janus Metz gjorde en omfat-
tande research med att intervjua ett stort antal soldater
som tjänstgjort i Afghanistan men till filmen ville han ha
förstagångare just för att kunna skildra deras möte med
en existentiell verklighet där också döden var en faktor.
Janus Metz har berättat att han var rädd, det var farligt.
“Jag skrev ett farvälbrev till min flickvän, precis som alla
andra soldater gjorde.”

"Armadillo" är en dokumentärfilm om krig. Samtidigt
är det väldigt mycket i filmens dramaturgi och hos fil-
mens karaktärer som känns igen från fiktiva krigsfilmer.
Plutonledaren Rasmus är en klassisk soldat som målas
upp som en orädd, hård och kompromisslös. Daniel är
den naturliga soldaten med god fysik och som tänder till
på adrenalinkicken när det handlar om att vara i strid.
Mads är den lite svagare soldaten som de andra skojar
med och sättet som han porträtteras på i filmen gör att
det är lätt att direkt tro att det är han som är den som har
"tjallat". Frågan är då om det förhåller sig så för att krigs-
filmer ligger nära sanningen eller för att "Armadillos"
regissör Janus Metz medvetet eller omedvetet är påver-
kad av de fiktionsfilmer han själv förstås har sett. 

• Går det att skildra sanningen i dokumentärfilm? Hur
viktigt är det att vi vet vad som är sant och inte? Finns det
olika sanningar? Diskutera gärna begreppet dokumentär-
film utifrån detta. Jämför gärna med Michael Moores sätt
att göra dokumentära filmer. Ni kan som fördjupning läsa
filmhandledningarna till "Bowling for Columbine" och
"Fahrenheit 9/11".
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• Tror ni att Janus Metz är påverkad av fiktiva krigs-
skildringar och har letat liknande karaktärer och situa-
tioner? Kan eleverna tänka på egna filmer där de tycker
sig ha sett liknande karaktärer och situationer som de vi
ser i "Armadillo"? Exempel kan vara "The Hurtlocker".

• Musiken i filmen har drag av både Philip Glass och
Arvo Pärt. Den arbetar med dels låga och mycket höga
toner, sällan i mellanregistret. Uppmärksammade ele-
verna musiken? Vad tyckte de om den? Hur viktig tyckte
de att den var för de enskilda scenerna? Var den följsam
visavi de enskilda scenernas dramatik eller gick den på
tvärs för att ge perspektiv?

Fakta Afghanistan
Antal invånare: 28 200 000 (2006)
Folkgrupper: pashtuner, tadzjiker, uzbeker, hazarer, turk-
mener, aimaker m fl
Språk: officiella språk är pashtu och dari (främst i de
norra delarna), dessutom talas bl a uzbekiska, turkme-
niska och kirgiziska.
Religion: islam, huvudsakligen sunni
Medellivslängd: cirka 47 år (Sverige cirka 80)
Huvudstad: Kabul med cirka 2,4 miljoner invånare
Yta: 652.000 kvadratkilometer (Sverige 450 295)
Högsta berg: Nowshak, 7490 m ö h
Statsskick: Republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef: president Hamid Karzai
BNP per invånare: 460 US dollar år 2006 (Sverige 55
620)
Huvudnäring: jordbruket sysselsätter runt 70 procent av
befolkningen
Källa: Utrikespolitiska institutet

Lästips
Fd FN diplomaten Pierre Schori har skrivt boken “Vägen
ut ur Afghanistan” som ger en bred bakgrundsbild till kri-

get samt en intressant argumentering om problemen
kring en svensk närvaro och FN’s förändrade roll på den
internationella arenan. Leopard förlag, Stockholm 2010.

Dagens Nyheter har publicerat en artikelserie av dans-
ken Carsten Jensen om vådan och problematiken kring
västs engagemang i Afghanistan. 12, 17 och 19 januari
2011. 
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