Kraschlandning

Nioårige Paco, som tillsammans med vännen Frogs
byggt en intergalaktisk radio för att kommunicera med
utomjordningar, får sitt lystmäte en natt när en främling
kraschlandar på fältet utanför deras by. Ingen utomjording men väl en mystisk man från Colombia, och Paco,
Dromoleens ende invånare med någon hum om
spanska, blir hans tolk och vän. ”Kraschlandning” är en
feel good-film med humor, allvar och äventyrsfläkt. Men
även en ömsint skildring av hur ett avsomnat samhälle
kan komma på fötter när det finns något att samlas
kring. Som att få ett trasigt plan att lyfta igen.

Rekommenderad från åk 4
EN FILMHANDLEDNING AV
LOUISE LAGERSTRÖM

Handling
Året är 1983 och i den lilla irländska byn Dromoleen har
det mesta avstannat sedan ortens berömda fönstertillverkning lagts ned. På puben dränker de arbetslösa männen svårmodet i öl, medan traktens ungar röjer runt i de
övergivna fabrikslokalerna.
Två av dessa är bästisarna Paco och Frogs som när de
inte hänger vid järnvägsspåret, uppfinner saker. Inspirerade av allt som har med rymden att göra har de skapat
en intergalaktisk radio genom vilken de hoppas få kontakt
med utomjordingar.
När Frogs familj blir bortkörd av myndigheterna, de tillhör resandefolket, blir Paco ensam. Ett hårt slag för en
pojke som lever med sin hårt arbetande mamma och varje
dag i saknad efter den pappa han aldrig har träffat. Enligt

mamman är han spanjor. Så Paco förbereder sig för en
återförening genom att vid läggdags lyssna på kassetter
med spanska språkkurser.
En mörk kväll störtar en farkost ned på fältet nära platsen för Pacos och Frogs egenbyggda radiocentral. Inget
UFO. Däremot ett propellerplan ur vars vrak en mystisk
spansktalande man kliver ut. Paco tar med honom hem
men lyckas inte hålla honom hemlig länge förrän händelsen är en stor nyhet på bygden. Med sina nödtorftiga
språkkunskaper är han den ende som kan tolka något av
vad piloten säger. Vid en presskonferens förbättrar Paco
storyn avsevärt och påstår att Ernesto Córdova, som han
heter, är ute på uppdrag för att skaffa medicin till sitt folk
i Paez i Colombia som drabbats av naturkatastrofer och
farsoter.
Dromoleens ’councillor’ (motsvarande borgmästare
eller kommunalråd) Mr Carmody, ser sin chans att skapa
ett rejält PR-jippo kring händelsen och lyckas mobilisera
alla på bygden att bidra med sitt kunnande för att renovera planet och få det flygvärdigt.
Mellan Paco och Ernesto utvecklas en vänskap även om
Paco förstår att Ernesto döljer något. Det retar honom att
den mörkögde främlingen dessutom börjat uppvakta hans
mamma. Hon litar dock inte på honom och oroas framför
allt över sonens hängivna beundran för en okänd man.
När Ernesto inser att han behöver en startbana lyckas
han få tillbaks Frogs familj (som är asfaltsläggare) till byn
och för det blir Paco honom djupt tacksam. Efter mycken
möda - landningsstället var på drift men hittades i en tjurhage och flygbränsle fick de tigga till sig av rebellrörelsen
IRA - verkar planet redo att ta Ernesto tillbaka till Sydamerika.
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Det stora avskedet ska äga rum med buller och bång
och blåsorkester. Just då dyker en colombiansk polis upp
och påstår att Ernesto är efterlyst för att ha stulit smaragder från sitt hemland. Pistolen han har blir i det läget svår
att bortförklara. Han arresteras och förs bort i en skåpbil.
Men tack vara en tafflig lokalpolis lyckas Paco, som lärt
sig köra bil av Ernesto, och Frogs sno bilen och köra ifrån
den colombianske kommissarien, som visar sig vara en
bedragare, tillika Ernestos onde bror. Han är egentligen
den verklige skurken och Ernesto har bara velat skydda
och ge smaragderna tillbaks till det colombianska folket.
I en dramatisk upplösning lyckas Ernesto med hjälp av
ett antal bybor till slut ta sig till planet. Till hjälp har han
Eddie som gjort om sin illegala radiostation till ett flygledartorn. Startbanan ser inte ut att räcka till, men till slut
lyfter maskinen över trädtopparna för att göra en vid
sväng över trakten. För Paco och Frogs fortsätter livet i
byn men också utforskandet av nya maskiner och det som
kallas aerodynamik.

Fadersfigur
Mamma, är jag en oäkting? Pacos funderingar kring sin
egen existens upptar mycket av hans tid. Han har vuxit
upp utan pappa, vet inte ens vem han är även om mamman har antytt att han har spansk härkomst vilket är den
enda ledtråden till hans ursprung. Att lära sig spanska blir
ett sätt att förbereda sig på den dagen då han skall få
träffa sin far. Men kommer han någonsin att få göra det?
Pappans ande svävar över hemmet även om det bara är
Paco som håller tanken på honom vid liv. Han klandrar
mamman som inte har sparat och satt upp några foton.
Man misstänker att det där med att han är spanjor är
något mamman sagt för att åtminstone ge pappan någon
slags kontur. Men i och med det har hon också satt igång
Pacos fantasi och närt hans drömmar om vem pappan
egentligen är.
• För Paco blir hans far närmast en fantombild. En
spansktalande hjältefigur som han hoppas att en dag få
träffa. Hur tänker ni er att Pacos bild av pappan ser ut?
Vilka idealiserande drag ger han denna fantasiperson?

• Många barn växer av olika skäl upp med en förälder. Att
inte veta vem som är ens pappa/mamma, hur påverkar
det bilden av en själv? Är det viktigt att veta vem den
andra ’halvan’ av ens biologiska jag är? Varför?
Mammans sätt att undvika att tala om Pacos far kan ha
olika förklaringar. Pappan kanske övergav dem, hon vet
kanske inte ens vem han är, eller så är han någon helt
vanlig ospännande man som hon inte vill ha i sitt liv? Hon
har i alla fall inte varit ärlig, vilket Paco också påpekar.
• Fundera över hur mamman hanterat situationen: Har
hon gjort rätt? Hur tycker ni att en ensamstående förälder
ska förhålla sig till den ’frånvarande’? Säga som det är?
Skall hen måla upp en vacker (kanske osann) bild för att
barnet ska må bra, eller bara svara med neutral, minimal
information?
Mötet med Ernesto blir omtumlande för Paco. Inte bara
för att en spansktalande pilot dimper ner i hans värld.
Främlingen blir både en vän och den manlige förebild
som han så länge saknat. Paco tyr sig genast till Ernesto
(vars namn betyder ärlig) och förlitar sig blint på allt han
säger. Ernesto berättar om sin far som för det mesta satt i
fängelse, bjuder på cigarr och lär Paco köra bil. Ernesto
pendlar mellan att anta rollen som en fadersgestalt, men
gör i nästa stund klart att de knappt ens är vänner.
• Du kommer hit och fyller Pacos huvud med galna drömmar. Men du missar det viktiga, att han inte har haft en
far i sitt liv, säger Pacos mamma varnande till Ernesto.
Vad menar hon? Vilken bild målar Paco upp av Ernesto?
Varför förblir Paco omutligt lojal även om Ernesto inte är
helt ärlig? Vad anser ni att en fadersfigur egentligen är?
Kan någon annan än en far anta den rollen i ett barns liv?
• Pacos spanskkunskaper gör att han i viss mån får
Ernesto för sig själv. Och han är ganska nöjd med att
kunna styra kommunikationen mellan colombianen och
omvärlden. Men när denne börjar flirta med mamman
känner han en konkurrens om uppmärksamheten. På
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vilka sätt kommer denna främling att fylla tomrummen
hos nioåringen Paco? Om det ligger något i att pojkar
behöver en manlig förebild, på vilket sätt gör de det?

Gemenskap och solidaritet
Den irländska byn i grevskapet Cork var en gång berömt
för tillverkningen av tvåglasfönster. ”Double Glazing Capital of Ireland” Nu är verksamheten nedlagd och hela samhället befinner sig i produktiv och mental dvala. De
arbetslösa sitter på puben eller somnar på sin post i de få
butiker som finns kvar. När Ernesto dimper ner i denna
sömniga avkrok blir det ett avbräck från tristessen och
framför allt får det människor på fötter.
Paco som översätter Ernestos ord lite som han tycker
lämpligt har påstått att planet är på väg med mediciner
till colombianska människor i nöd. Så nu kan den lilla byn
få anledning att hjälpa till. Mr Carmody är till en början
skeptisk till eventuella kostnader men ser snart pr-potentialen i att få medial uppmärksamhet riktad mot Dromoleen. 1983 var inte medias närvaro lika självklar i varje
hörn av världen och att få tv-team och journalister till
platsen skulle ge unik uppmärksamhet. Och i förlängningen hoppas man på en blomstrande turism till det
undersköna landskapet.
Men framför allt blir flygkraschen en förevändning för
byborna att mobilisera kraft och engagemang för en
gemensam sak och ett kollektiv mål. Något de saknat när
arbetslöshet, depression och apati rått. Att hjälpa en främling i nöd och med sina olika tekniska färdigheter reparera det havererade flygplanet blir ett unikt tillfälle för
Dromoleens invånare att enas runt ett projekt.
Arbetslösheten och uppgivenheten i Dromoleen har
annars gjort människorna likgiltiga för tillvaron och
varandra. Barnen lever lite vind för våg medan vuxenvärlden krisar. Ernestos närvaro för med sig positiva effekter.
En utsatt människa - det är vad de tror - behöver deras
hjälp och kunnande, och samtidigt får de en chans att
känna sig behövda.

• Fabriker lägger man ner, inte människor, säger den jordnära cykelhandlaren Sutherland. Hur påverkar händelsen
människorna i byn? Vad upptäcker de om sig själva och
varandra? Idag talas ofta om att vi lever i ett individuellt
samhälle. Vad innebär det? Hur ser ni på individen kontra
kollektivet? Vad betyder empati och solidaritet för er? Har
ni varit med om att arbeta för något gemensamt mål tillsammans med andra? Berätta för varandra om era egna
upplevelser?
• Cykelhandlaren talar om att det är dags att byn gör det
som de själva vill och inte bara det som de blir tillsagda av
politikerna. Hur tänker ni kring människors vilja till självbestämmande och kraften som kommer ur detta?
• ”Kraschlandning” utspelar sig 1983 på Irland under en
ekonomisk kris. Under 90-talet exploderade tillväxten och
Irland blev ’the celtic tiger’. Idag är världen än mer globaliserad och Europa genomlider en ny kris och Irland har
drabbats hårt av en uppblåst bostads- och konsumtionsbubbla och är återigen en krisnation. Man har just
röstat ja till EU:s så kallade finanspakt, vilket kommer
innebära stora åtstramningar för den irländska befolkningen. Ungdomar har svårt att få arbete och framtidstron
har fått sig en törn. Vad känner ni till om den ekonomiska
krisen? Hur påverkar den människor och deras vardag?
Hur påverkar den hur ni själva ser på världen och framförallt framtiden?
• Några lever och verkar i Dromoleens marginal. Eddie
som driver en illegal radiostation i utkanten av byn hör
till traktens original medan The Connors, Frogs familj,
som tillhör resandefolket ses med oblida ögon av det lilla
samhället. Politiker anklagar dem för att förstöra turismen och utsikten med sitt kustbelägna husvagnsläger och
kör iväg dem utan pardon trots att de länge verkar ha
varit en del av samhället. De kommer senare att omvärderas när de behövs för att ordna asfalt till startbanan och
även om det är på Ernestos initiativ så får Frogs familj
plötsligt flotta erbjudanden om rinnande vatten, el och
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till och med ett pingisbord. Hur tänker ni kring hur familjen behandlas? Vad vill filmen berätta om människors
utanförskap och vem som styr villkoren i ett samhälle?
Vad händer med solidariteten med andra när även majoriteten har det svårt?

Ett verkligt äventyr
Det här är Dromoleen, här händer aldrig någonting,
suckar Paco. För att utmana tristessen leker han och Frogs
mer eller mindre farliga lekar vid järnvägsspåret eller i de
urblåsta fabrikslokalerna. Men de har också en storslagen
natur där fantasin får fritt spelrum. Rymden är det som
fascinerar mest och deras intergalaktiska radio är ett
rörande försök att få kontakt med något utanför denna
värld.
• I skolan måste man vara hårdhudad. Mobbning är vardagsmat och Paco utsätts regelmässigt för tråkningar eller
värre övergrepp av äldre killar. Vardagen är tuff och att fly
från den blir ett sätt för Paco att överleva. Med Frogs har
han skapat en egen gränslös värld utanför den krassa
verkligheten. Där står man förberedd om någon utomjording skulle dyka upp, eller ner? Fundera över vilka miljöer
pojkarna annekterat som sina? Vari ligger lockelsen i
dessa? Har ni själva några hemliga eller gömda ställen, i
naturen, i industriområden eller stadens betongkulvertar
där ni ’regerar’? Vad betyder sådana ställen när man är
barn?
• Men Frogs är också en högst reell och lojal kamrat när
mobbningen urartar i våld och det är få som vågar stå
emot. När Frogs försvinner ökar också övergreppen i
intensitet avsevärt. Fundera över vad lojala kamrater, eller
avsaknaden av dem betyder?
Berättelsen äger rum i en annan tid än vår. Långt innan
Internet, dataspel, mobiltelefon och nintendospel fanns i
var unges ägo. Barnen fick helt enkelt uppfinna sina egna
världar. För Paco och Frogs är rymden en outtömlig inspirationskälla och något som triggar deras fantasi och skaparlust.
• Hur ser barnens värld ut i ”Kraschlandning”? Varje
generation skapar sina lekar och världar. Allt var inte
bättre förr även om vuxna säkert har en tendens att
berätta hur mycket kul de hade när de var barn och hur
påhittiga de var. Hur upplever ni att barn leker och umgås
idag? Är man slav vid apparater och maskiner eller finns
uppfinnarglädje och fantasi, men i en annan form? Upplever ni att den i själva verket får ett större flöde just genom
den digitala tekniken?

Filmiska blinkningar och referenser
Ernestos krasch mitt i den irländska landsbygden bygger
fritt på en autentisk historia och är en dramatisk händelse
i sig. Och rent filmiskt för ”Kraschlandning” tankarna till
mer renodlade science fictionfilmer, inte minst Steven Spielbergs klassiker ”E.T” från 1982. Paco som åkallat varelser från rymden blir sannerligen bönhörd om än inte på
det sätt han trott. När han upptäcker den kraschade farkosten, onekligen påminnande om ett UFO bakom rökridåerna, hinner det uppstå en stund av osäkerhet som
påminner om när Elliot i ”E.T.” för första gången möter

den märkliga lilla rymdvarelsen och bägge skriker i panik
över den andres uppenbarelse. Ett första möte som blir
avgörande för dem bägge.
Men ”Kraschlandning” får en vidare tvist av en smugglad smaragd, falska respektive klantiga poliser och kluriga
barn som löser allt i bästa actionstil. Filmens dramatiska
final, där Paco som suttit bakom en ratt en gång plötsligt
styr en hel van med bovar i hasorna, utvecklar sig till rena
rama Tintinäventyret.
• Fundera över filmens form. Varifrån har den lånat sina
berättargrepp? Science fiction, äventyrsdrama, serievärlden eller annat? Vilka fantastiska inslag förekommer i filmen?
• Ernesto utgör en främmande exotisk fågel i det irländska
luftrummet. Något av en latinsk kliché. En mörkögd charmör rökandes Havannacigarr och inte sen att fäktas med
en tjur om det behövs. Som kuriosa kan nämnas att skådespelaren i rollen, Demián Bichir, har spelat rollen som
Cubas forne ledare Fidel Castro i Steven Soderberghs filmer om frihetskämpen Che Guevara. Något som man blinkar åt i scenen där man köper 6 000 liter flygbränsle av
IRA som genast ser honom som en revolutionsbroder och
tycker att han i basker är lite lik just Che. Hur skulle ni
beskriva karaktären Ernesto, som en hjälte eller en egocentrisk äventyrare?
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