
En forbløffende modig film
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M an skal have oplevet det for at
forstå det«, siger en af de unge
danske soldater i dokumentar-

filmen ’Armadillo’. ’Det’ er i dette tilfælde
adrenalinpumpede danske soldater, som
med en håndgranat har fået ram på nogle

talebanske krigere. Og
bagefter har pumpet
dem fulde af bly for at væ-
re helt sikre på, at de nu
også har fået gjort kål på
den forhadte fjende. Vi er
langt fra det gamle bil-
lede af danske soldater

som fredsbevarende styrker.
Men samtidig sætter soldaten fingeren

på dokumentarfilmens mest fornemme
opgave: at give beskueren en mulighed
for at opleve virkeligheden på en måde, så
man bliver klogere på den.

Michael Moore fortæller uden blusel
subjektivt i sine politiske dokumentar-
film. Polemik og manipulation er i det he-
le taget på mange måder en stadig mere
populær måde at lave politiske dokumen-
tarfilm på. Men der er heldigvis også en
anden måde. ’Armadillo’ er ikke politisk.
Men virkeligheden er politisk, hvis man
fortæller ærligt om den. Fortæller man
nærgående om en kontroversiel del af vir-
keligheden, ændrer man også den politi-
ske. Det bliver sværere at ignorere virke-
ligheden.

JONAS METZ’ dokumentarfilm ’Armadil-
lo’ gør med ét hug, hvad så mange spag-
færdige protester og forsøg på debat ikke
har formået. Nemlig at fjerne sløret fra de
bekvemme politiske fraser om Danmarks
krig i Afghanistan. ’Armadillo’ viser, at
den danske krig i Afghanistan selvfølgelig
er lige så beskidt som alle andre krige. Ik-
ke mindst guerillakrige, hvor fjenden
gemmer sig iblandt civilbefolkningen og
ikke er til at skelne fra den.

En afghansk bondemand slår bekla-
gende ud med armene.

»Vi kan ikke samarbejde med jer. I kom-
mer med jeres våben, og så er I væk igen.
Og om natten kommer de og skærer hal-
sen over på os«.

»Det er hverken jer eller Taleban, der
bliver dræbt«, sukker en anden gammel
bondemand. »Det gør vi«.

Det er ikke påstande, men billeder, der
gør indtryk i ’Armadillo’. Billederne af
svært bevæbnede danske soldater, der
stavrer rundt som Star Wars-soldater i et
øde og brutalt landskab så fjernt fra det
danske, som tænkes kan. Mens befolknin-
gen med deres lange skæg og gevandter
betragter dem med stoisk mistro. Selvta-
lende billeder på en håbløs mission, som
ikke alverdens mandsmod kan hale op af
kulturkløften.

Det er en på næsten alle måder forbløf-
fende film, Janus Metz har lavet. Forbløf-
fende modig: Fotografen Lars Skree er i li-
ge så høj grad som soldaterne i skudlin-
jen. Forbløffende åbenhjertig: Metz og
filmholdet har opnået en grad af tillid,
der gør filmen til et fuldstændig unikt

portræt af unge mænd i krig. Et portræt,
som for altid vil forandre danskernes bil-
lede af ikke blot krigen i Afghanistan,
men også af de danske soldater. Man kan
næsten se adrenalinen pumpe, når nogle
af de unge mænd indsnuser spændin-
gens kick.

’Armadillo’ handler om danske solda-
ter i Afghanistan, men den handler også i
bredere forstand om unge mænd i krig.
Om spændingens attraktion. Om det sus,
man får af helikoptere og seje våben. Om
kammeratskab, korpsånd og kedsom-
hed. Om hadet til fjenden og nødvendig-
heden af at gøre sig hård. Om porno og
pludselig død. Indirekte handler ’Arma-
dillo’ dermed også om kontrasten til et
samfund, der ellers på næsten alle andre
områder har udviklet sig til et sted, hvor
der ikke rigtig er brug for de vilde og
eventyrlystne drenge.

»Det var fedt!«, udbryder en af dem vil-
kårligt efter den bloddryppende kamp,
hvor der var »jackpot i den dér grøft«.

DET ER OPLAGT at sammenligne ’Armadil-
lo’ med amerikanske dokuprægede krigs-
spillefilm som ’Re-dacted’, ’Stop-Loss’ og
’The Hurt Locker’. Men her synes jeg fak-
tisk, man i ’Armadillo’ bliver gjort klogere
på krigernes cocktail af angst, adrenalin
og testeteron. I udlandet vil man måske
ikke umiddelbart interessere sig for en
film om Danmarks krig med titlen ’Bælte-
dyr’, men hvis først man opdager, hvor
enestående et soldaterportræt ’Armadil-
lo’ er, vil den kunne nå vidt omkring.

Forbløffende er nemlig også filmens
tekniske og æstetiske niveau. De smukke
farvebilleder af det afghanske ødeland og
de intense portrætter af de unge danske
mænd kunne have taget livet af filmens
dokumentariske nerve og de kaotiske
kampscener. Men alle æstetiske valg in-
klusive den nærværende lydside og den
fornemme musik af henholdsvis Rasmus
Winther Jensen og Uno Helmersson træk-
ker på samme hammel.

Den danske regering har med sin ’der
er ikke noget at komme efter’-attitude for-

mået at gøre det til en svær sag at diskute-
re den danske krigsførelse nøgternt. Men
det kommer man ikke uden om nu. Net-
op fordi ’Armadillo’ ikke kan affejes som

en film ude i et po-
litisk ærinde. Det
er en film i virkelig-
hedens tjeneste,
men det er en film,
der er blevet så in-
tenst medrivende,
fordi Janus Metz
har været lige så fa-
scineret af sine sol-
dater, som solda-
terne er fascineret
af krigen.

De danske solda-
ter sidder bag pig-
tråd. 800 meter
uden for lejren be-
gynder Taleban-
land. Man er regu-
lært under belej-
ring. Begge parter
lurer på hinanden.
Talebanerne har
godt tjek på dan-
skerne, og man for-

står soldaternes frustration over en fjen-
de, der skjuler sig i civilbefolkningen, og
flere gange undervejs sender danske sol-
dater på lazarettet og på kirkegården. En
soldat beretter, at han brugte seks timer
på at samle stumper af en kammerat
dræbt af en vejsidebombe.

Det er den virkelighed, politikerne nu
må forholde sig til efter en film, der flår al-
le forestillinger om en særlig dansk men-
talitet i stumper og stykker. Den er væk,
fordi der er pokker til forskel på at udføre
en fredsbevarende mission og på at være
en krigsførende nation.

DE DANSKE SOLDATERS opførsel vil være
chokerende for mange. Men forsvaret
kan på en måde kun være tilfreds med fil-
men. Man får set, at de danske soldater
udfører et dødsensfarligt og yderst kræ-
vende arbejde ved frontlinjen. Man får sat

ansigter på de anonyme krigere. Men
man får også på en helt anden måde end
tidligere vist de menneskelige og moral-
ske omkostninger. Og man får først og
fremmest vist, at man yder store ofre i en
situation, der på mange måder forekom-
mer politisk tvivlsom og strategisk ud-
sigtsløs. 

Danskerne er det lykkelige folk. Vi er de
flinke gutter. Dem med sportsånden og
fairplaypokalerne. Dem, der tager gas på
de store og deres opblæste paroler. Men
danskerne er ikke længere de samme. Det
opdager man, når man har fulgt disse un-
ge soldaters liv i Isaf-styrken udstatione-
ret i Helmand igennem en god del af
2009. Lært dem lidt at kende. Mads, Dani-
el, Rasmus. Helt almindelige gode danske
drenge med gode danske navne. Frygt-
indgydende krigere, når det gælder. 

»Det skal nok blive spændende«, siger
de ved afrejsen og glæder sig, så man sam-
tidig kan se sommerfuglene danse i ma-
ven. 

En af soldaterne sammenligner det
med at være en fodboldspiller. Der er jo
også forskel på træning og kamp. Men
sammenligningen holder ikke. Det er
snarere forskellen på at pløkke fjender i et
spil og så pløkke fjender i virkeligheden.
Med flænset kød, stinkende lig og døde
børn.

Men uanset omkostningerne er adre-
nalin et hårdt stof, som det er svært at
undvære. Det er vigtige billeder at se. Så
længe virkeligheden opleves som uvirke-
lig, er man let at manipulere. Billederne af
den danske krigsførelse i Afghanistan har
været præget af politisk spin, en mærke-
lig mangel på almindelig opmærksom-
hed og sejlivede myter om den nationale
selvforståelse. 

De lemlæstede og dræbte soldater har
fyldt uendelig lidt i offentlighedens op-
mærksomhed. Endnu mindre end debat-
ten om krigens berettigelse og fornuft.
’Armadillo’ gør, hvad den skal: gør det
umuligt at fortsætte med at lukke øjnene
for virkeligheden.
kim.skotte@pol.dk

Jonas Metz’ dokumentar-
film ’Armadillo’ er en 
forbløffende nærgående
film om danske soldater
i Afghanistan. Filmen
blev vist i Cannes i går.

KRIG. De danske soldaters opførsel 
i filmen vil være chokerende for mange.
Men man får samtidig set, at de danske
soldater udfører et dødsensfarligt og
krævende arbejde ved frontlinjen og 
får sat ansigter på de anonyme krigere.
Debatten herhjemme kan let tage en 
ny drejning efter denne film. 
Foto fra filmen: Lars Skree
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Årets filmfest i Cannes finder sted 
12.-23. maj. 19 film kæmper i hoved-
konkurrencen om Den Gyldne Palme. 
Filmredaktør Kim Skotte rapporterer
hver dag fra festivalen.
Læs mere om filmfestivalen på 
WWW politiken.dk/kultur
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kritik debat navne

Det tredje og
måske sidste 
album fra LCD
Soundsystem
indfrier alle 
forventninger.
Side 4

Hip kyniker
Hvis vi andre vil
havde mulighed
for at vælge, 
skal Helle og
Mette vel også 
have lov. 
Debat side 7 

Frit valg

Da filmfestivalen i Cannes var 14 år
gammel, følte mange franske kriti-
kere, at hverken festivalen eller
filmbranchen i tilstrækkelig grad
var åbne for nye tendenser. 

Det resulterede i 1961 i at festiva-
len oprettede Semaine de la Criti-
que. En alternativ sidekonkurren-
ce, hvor de franske filmkritikere
kunne komme med deres egne
bud på relevant og aktuel filmkul-
tur. 

Normalt handler det om spille-
film, men i år har ’Armadillo’ fået
plads i det fine selskab. 

Der er også en kortfilmkonkur-
rence, og her er Danmark også re-
præsenteret med Daniel Joseph
Borgman og Katja Adomeits ’Berik’.

Semaine 
de la Critique


